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TJtges vid behcv och utan presstod

Mars

Redaktor alltid nagon, som efter 11 Ir inte blev n°igon ennan(se nedan)

HERBERT (Lindell)
lamnade kamratkretsen den 2 februari och skulle i augusti ha fyllt 87 IT. Ben 18
i samma manad foljdes Herbert till sista vilan av ett stort antal hellener. Bertil
Nordenfelt talade (gjorde akten till en hogtid bide for oss hellener och bvriga narvarande),
Att sammanfatta de insatser som Herbert gjort for Hellas ar oerhort sv^rt med tanke
pa- den bredd som arbetet omfattat, I nasta numiner av Hellasbladet har dock redaktoren
av denna utgava gjort ett forsbk, som. till mycket ringa del tacker att fanga en minnesbild av denne store Hellen med ett synnerligt stort H,
DEN 9 AUGUSTI 1978 skrev Herbert fbljande
Sallskapet Gamla Hellaspojkar
Da, Hellas skall fylla 80 ar den 14 maj 1979 ligger det val till s&, att vi aldre
hellener kanner ett visst behov av att vid tillfallet ifr&ga visa var uppskattning
av v4.r klubbs grundare, Ernst Klefbeck, For egsn del tillskjuter jag en grundpl&t
(Herbert overlamnade p& sin 85-&rsdag ett kuvert ianehallende en tusenlapp, som han
sparat in genom att sluts roka) till en fond forslagsvis med beteckningen
FAHBROR3 MINSE

-~

Ponden - hur den skall utformas ar en sensre frags - skall for all fremtid minna om
den store ungdomsvannen och "Soders apostel" som var forsamlingens beteckning. Jag
tror att manga med mig vill vara med om att hylla den store lille mannen p4 detta
satt ... nu och for framtiden med "Gamla Ha!laspojkar" som formedlande lank.

FGNDEN ar nu uppe i drygt 20.000:- och mer strommar in.
Red tycker det ar riktigt att pa. detta satt redovisa Herberts aldrig svikande intresse for Hellas och klubbens idrottsliga och kamratliga ideal en g&ng fastslagna av
alias v&r Parbror, s& kallad av alia hellener, (Kyrkoherden i Sofia Ernst Klefbeck),
Ett ytterl.igare bevis p& Herberts om/tanke om Hellas kom i dagen nar Herberts hustru
Molly efter begravningen hittade ett brev, vari han meddelat att det var onodigt med
blommor till nans bar - pengarna for blommorna skulle ± stallet g§, till fonden Parbrsrs
Minne. For att vederfara Herberts onskan har Molly till fonden overlamnat ett belopp
motsvarande den stora blomstergarden vid jordfastningen,
TACK I
MOLLY (Lindell) ber att pa detta enkla satt i Gamla Hellaspojkars egen avisa f§.
framfora sitt varma tack for allt vanligt deltagande under Herberts sjukdom och
vid nans bortg&ng.
Den rika blomstergarden och personliga na rvaron av gamla hellener vid hans jordfastning liksom Bsrtil Nordenfelts vackra och varma ord gjorde det p& minga satt l&ttare
att bara saknaden och sorgen.

- 2/ YoIKT Ti-1 med fonden ar givetvis att stotta den helleriske idrotten. Prioriterin^en
av utdelningen ar inte given men med tanke pi de ideal son Farjror och Herbert foretradde torde utdelningen av avkastningen framst riktas till de "ami" i klubben sadana som inte foretrader de stora arenaidrotterna. M a o i stort sett samtliga utovare av hellensk idrott,
VIT.L DTJ BIDRA MEL 3TORT ELLJJB LITET BELOPP
Sallskapet Gamla Hellaspojkars postgiro 50 53 33 - 5 stir vidoppet - mark

insattning-

en FARBRORS MINNE.

TAGE CARL&N med sin angina pectoris (tror jag bar lofte att vara realist) halsar frin
Fuengirola, dar han med anledning av a p miste vistas vintertid -trikigt men sant.
Korti'Tier dock hem till v&ren - april - for att dre osterut (Finland) med k hustru. Men
som den glade lax Tage alltid varit framfor vi bans halsningar till alia gamla hellasvannerna inklusive Lasse Akerlind som ar sarskilt omnamnd i brevet,
HEINZ WIESE bar anmalt att han med anledning av jubileum 25 maj d.i.f vore mycket tacksam ej bliva omnamnd i GH-aren. Han bar Even meddelat Hellsbladets redaktor. Ar aven
bortrest under pingstent Annars gymnaetik verje dag aret om, ibland ett par enkla simhopp fr&n lag hojji, och cykling aret om, men forsiktigt, da en gammal fotskada kranglar. Sedan mycket arbete i gamla familjefirman Schubert. Kompl avgift till Supporterklubben i svenska pengar 15:-. Basta simmarhalsningar t hela familjen med utmSrkt
hogaktning H Wiese /ordinarie ?/ gm namnteckning (HWiese).
(Red tar sig friheten att for gamla simrnarvanner publicera - utan tillst^nd - Heinz
brev, de a r alltid en upplevelse - sakert fb'rstar alia gamla hellassimmare, verfor ?)
SPANSTA MED GH i Storkyrkoskolans gymnastik- och badanlaggning, Svartmangatan 22,
torsdftgar kl 20.00, kor som vanligt fram till den 20 maj. Palle 18 17 16 och Rolf W.
Jonson 0760/33384, leder det hela. Permission fran ovningarna beviljas endast upp
till 50 % av deltagande styrkan. Nagra platser firms kvar for den som vill ha ett
battre valbefinnande - ring Palle eller Roffe. Nisse (Lutman) 85» gammal (?) elitgymnast var nere haromkva.l len och kollade att allt gick ratt till .. Gammal karlek
rostar eld-rig I
HAPPY BIRTHDAY
Mars 19 Edvin R Alander
25 Ben ;t Persson
27 Thore Lundberg
29 Ingemar Kjellertz
April 6 Gunn ar Malm
21 Tove Jorhagen
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1

Ake Lindberg
Sven-Olof Hakansson
Se artikel ovan
Bertil Almqvist
Filip Belz
Hens Hansson

LILL3H, RUNE OBERG, RUFUS, SpJ^TIGTS, BJORNE, BURKAS, ARNS, SOTARN (Skold),
SUlle: SVARD, LASSE OHRN, BASTA, HA3SE LILJ^DAHL, SO' REN OLSSON, Rolle RUN,
BROR-iBBE m fl bl a G03TA Bj^RGSTROM (82) som pahejare traffas pi Hellas badkvall i Forsgrenska badet, onsdagar, cirka 19.30 och fram&t 21.30-tiden.
^ntensiv traning pagar - uppdelning pi tvi lag kommer att ske - annu ar
inge"listad" for bes taint legl Gamla Hellener och Eriksdalsbadere - stall
upp ! Vi kanske kan hjalp till och gora nigot kul for den nuvarande generationen simmare i Hellas. Val mott i Medis, onsdagar kl cirka 19.30.
- och SOMT'TARPROGRAI^'ET ar under utformning. GH-masterskapet i varpa
beraknas ga som vanligt pi BO-dagan den 5 juni (onsdeg) vid Hellasgirden

battre en kniv i skogen an tio i staden

ROUND Mattsons anmiilan till
Supporterklubben var *tfoljd av
folisnde kommentar: Vi spelar sS
dllig handboll f n sS jag miste kopa
mig etf'avlatsbrev".
(Sedan detta her dock laget visat
b^de bra och diliga sidor - men man
kan ju inte vinnP jamt - rods kommentar)

mi HELLAS I TIDrill

ar namnet pa Supporterklubbens insamlingsdrive for Hellasidrotten 1979/80.
Har nedan medlemsforteckningen. I Forra GH-aren "tar.pade" vi nr 98 Greta Bergstrom,
nu aterinford pa plats. Nya ar Affe Eolmberg, Roland Mattsson och Hjalrcar Michaelsson.
Valkomna. Richard Carlgren, beslaktad raed Stig Holmin, hsr lagt sig till med tre nummer/andelar. Tack for det 1
1 Tove Jorhagen
2 Lars ?;ahlund
3 Hans-Olov Landstrom
4 Bjorn Hilton
5 Reims Wiese
6 Karin Liljeberg
7 Harry "Pagers trb'm
8 Acke Hundqvist
9 Harald Snglund
10 Gunne Birke
11 Woyna Gaimer
12 Lennart Brunnhage
13 Sdnia Jonson
14 K-G Asp
15 Alex Blomberg
16
17 Hans Liljedahl
18 Gunnel Jutner
19 Valle Rahmqvist
20 Sune Svard
21 Tore Svensson
22 Gunnar Svensson
23 Arne Jutner
24 Eva Landstrom
25 4ric Stangelin
26 Georg Tonnert
27 Hans Storraark
28 Rolf W. Jonson
29 Lars Ryberg
30 Birgitta Axelsson
31 Richard Carlgren
32 Tome Tiren
33 Valter Aronsson
34 Bo Theander
35 Bertil Almqvisi
36 Tore Alkfors
37 $ten Agardh
38 Allan Adolfsson
39 Sven Adler
4C Bo Backstrom
41 Lennert Gretzelius
42 Eivor Grentzelius
43 01le Blomkvist
44 Gbsta Bergstrom
45 Britt-Marie Jutner
46 Stina Balkstrom
47 Tage Garlen
48 Calle Carlberg
49 Cart Wester
50 Thorsten Sjc'vall
51 Gustsf Akerman
52 Erik 5:kerlind
53 Alf } olmfcerg

54 Gbstn Kare
55 Sven T Johansson

56 Gustaf Wejnarth
57 Carl-Eddie Lund
58 Tusse Blomberg
59 Ake Froander
60 Olle Ostergren
61 Adolf Franzln
62 Kurt Forsberg
63 Arvo Piibor
64 Anita Piibor
65 Nils Horjel
66 Stan Fernroth
67 Ragge Gustafsson
66 Folke Gustavsson
69 Torsten Tranberg
70 Roland Mattsson
71 Solweig Eansson
72 Gunner Tennedal
73 Sigge Pt rnbeck
74 Gustav Feibert
75 Hagbard Dennel
76 Knut Hellstrbrn
77 Mats Hellstadius
78 Hjalraar Kichaelsson
79 Giggi Hedenstrom
80 Bengt-Olov Hansson
81 Sixten Nyman
82 Hans Hedlund
83 Olle Gaimer
84 Gertrud Hellberg
85 Tor Loven
86 Brits Bjorklund
87
86
89 Bertil Lindell
90 T Gosta Eriksson
91 Arne Karlsson
92 Arne Leekstrom
9^ Nils Luthman
94 Rime Gustafsson
95 Ake R Lundqvist
96 Filip o Fillevi Belz
97 Gosta Johannesson
98 Greta Bergstrom
99 Stig Liljekvist
100 Ga.mla hellaspojkar
101 Csrl W Palmir
102
103 Evy Levin
104 Wanda Nordemar
105 Cture Roden
106 Karl-Gerhard Larstem
107 Inga Lsrsfcam
108 Stig Holmin
109 Lennart Mossberg
110 Calle ^'ist

111 Lars Axelsson
112 Arne Marteng
113 Hils Maront
114 Sigvard Kalm
115 Alf Malm
116 Roland Runfast
117 Jacob Lindahl
118 Karl-Ake Nyberg
119 Nils G Nordenson
120 Ken Noren
121 Bertil Nordenfelt
122 Bo Nilsfson
123 Torsten Olsscn
124 Richard Carlgren
125 Yalborg Olmin
126 Tage Holmqvist
127 Nancy Grans trom
128 Hildur Ekstrom
129 Bertil Berg
130 Ewert Pehrson
131 Bengt Gronqvist
132
133 Arne '3dlund

134
135
136
137
138
139
140

Bo Adolfsson
Hans H&kansson
Richard Carlgren
Christer Holmin
Rune Lidsell
Erik Sjolander
Ingrid Holmqvist

141 Lennart Moberg

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Molly Lindell
Jan Lindell
Birger Jensson
Lisq Genborn
Rune Lidsell
Karin M/alm
Gerda Luthman

157
158
159
160
161

Ingi* Kjellertz
Ingemar Gadd
Eddie Forsberg
Bertil Warnfeldt
Lennart Blomberg

Nils JSgsater
Greta Nyhammar
Claes Braggart
Hanrik Holm
Gusten A Olmin
Valdemar Adde

162 Lennart Engstrbm

163 Erik Wallenius
Supporterklubbens postgiro ar
65 56 96 - 3 / 175s- pS. en g^ng
eller i delar.

(P.d. Hellasbladsred m m Rolf W. Jonsons manus tas in
heter det sa ?)
Avsa^else - Omval - Tack 1980 galler 198.1
"Vardshuset Clas Braggart" inhyst i Haoka gard i valkanda hellenska
marker hade en av sina atora kvallar, tisdagen den 12 februari 1980.
Orsaks Sallskapet Gam! a Hellaspojkar hade arsmote i den kulturhistoridkt
intressania garden. - Avis till Arne Nyhammar. Kanske en varkvall.
A

Vardshuset, som ar mer eller raindre sporadiskt oppet, gastades for
tredjebangen av den hellenska GH-noblessen raed idel adel fornama argangrar' bland de narvarande. Pa grund av tryckkostnaderna for denna
fornama avisa fait far vi avsta fran att rakna upp namnen pa gasterna de fiesta igenkanda fran tidigare hellenska och svenska rekordtabeller.
Vi gor dock ett undantag for "Gutta" MstSHfiik Weinarthy som ren 1920 kom
till Hellas som polospelare. Saleies i nadens ar 1980 hellen i 60 ar.
For att fira detta lade nan som tips utover kvallensfacila forplagnadsnota & 15 bagare i?usenlappen jamnt till GH-fonden "Parbrors Minne".
Att "Gutta" i Hellas blev 400-meterslopare med ett OS-silver i stafett
4 x 400 i Paris som resultat ar val xxikasix mer an bekant for oss
aldre. Mindre bekant ar val att "Gutta" sallan sviker en Sffi-sammankomst .
Detta trots boningsortens Orebro. - Mer an hedervart.
Efter vardens valkomnande varmande dryck med gloggdoft kunde vi se
oss omkring i de vackra salongerna med en air av anno dazzumal och
nut id. Sura Den senare persooifierad av vannen Glas & Go,

, _
I

Sjalva arsmb'tet flot snabbt astad under Bertil Nordenfeits rutinerade
hantering av ordfbrandeklubban. Man kunde darvid notefca att e^onomin
var god och att Arne Jutner, trots i god tidk,viserad avsagelse/ bef ana
sig vara omvald med acklamation. - Tur var val detta. - Pb'r GH1.
Nagra bvergav styrelse jobbet , bl.a. nestorn Edvin R. Ahlander, 80
den 19 mars, och refereaten. De avtackades med blomster och
och paketgava. Sam:;ia ara vederfors ock omvalde avgaende ordforanden
Arne. Den saken ar saledes avfclarad till arf(smotet 1981.- Rationellt
skall det ju vara i var tid av hets och stress.
Nya i st^relsejobbet under 1980 ar Glas Braggart, ike Olvall pch P.P.
. &?M . HZtfrf.Vf?..........- Hytt blod kan inte skada. Leve GH.
Sedan var det dags for sillen och potatisen, Slet och den medhavda
parlan. Darpfc mycket annat smatt och gott i matvag. Serveringsassistenf —*—£er Glasses syster och fruarna Nyhamiaar och Akerlinfl. — Tack for det.'
°JL___,*affe och avec« ^en senare eventuell. Tillhorande godsnack som det nu
rakar vara i detta sallskap fyllde ut aftonen. Tiden gick snabbt, som
den alltid gb'r.~ Atminstone i glada vanners lag.
Det b}.ev busstime. Med nagra sista blickar upp mot den vackert
MXXXH|! upplysta Natf^Jt Gard med "Vardshuset Braggart" gick farden mot
Stockholm f5r byte till tunnelbana och pendeltag.- En fin GH-kvall var
tillanda. Offl vi ar vid liv staller vi opp 198!. Kanske vi da far en
ny ordf brande . •" Icke sa nodvandigt for GHL Dock ev for vannen Arne Jj. —
xxlafckf Tack for kvallen och aren av gottsaMx samarbete.
Prantat av Rolf W.
TYCKER DU ATT GH AR BRA ?

Om sa ar fallet - har Du kollat om Dina kompisar fran de "store" idrittsaren ar med - i GH i Om inte - det ar inte fb'rbjudet att varva 1
Arsavgiften - 20:- pi postgiro 50 53 53 - 5 - Sallskepet Gemla Hell.afepoj a r .
H
" medlemmar I
.
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Sallskapet
GAMLA HELLASPOJKAR

VERKSAMHETSBERATTELSE

Styrelsen for Sallskapet GAMLA HELLASPOJKAR avger harmed berattelse
over sin verksamhet under ar 1979*
Vid arsmotet pa Nacka Card i februari valdes nedanstaende funktionarer
att inga i sallskapets styrelse, som efter konstituering haft fb'ljande
sammansattning.
Ordf b'rande : Arne Jutner
Kassb'r:
Stig Holmin
Sekreterare; Lars Akerlind
Gymnastikledare: Rolf W Jonson
Simledare:
Sune Svardu
OVrig ledamot: Edvin R Alander.
Palle Bjbrklund har aven som adjungerad ledamot medverkat i
styrelsearbetet och darvid huvudsakligen handhaft gymnastiken
och de fragor, som samraanhanger darmed,
Styrelsen har under aret hallit fen protokollfbrda sammantruclen och darutovsr haft livlig kontakt, da akuta foreningsfragor sa p&kallat.
GH:s medlemsantal uppgick vid arsskiftet till 360 man, av vilka en stor
del
kallats till standigt medlemskap, manga med alderns ratt
och andra pa andra betingelser. Dock har till kassoren inbetalats 179
medlemsavgifter for aret.
I samband med inbetalning av arsavgiften har manga medlemmar haft vanligheten att insanda uppat val avrundade belopp.
Som de mest anmarkningsvarda donatorerna i detta sammanhang maste styrelsen har namna Axel Rundqvist med fru Tyra, som berikat var fond "Farbrors Minne" med over 12.000 (i) kroner, Nils och Gerda Luthman, som pa
Nisses 85-arsdag skankte en "fodelsedagsgava" pa 5.000 kroner till fonden samt Gunnar Svensson, som med ett fyrsiffrigt belopp bevisat valvillig installning till GH?s verksamhet.
Styrelsen begagnar detta tillfalle att till dessa tre och aven till ovriga roeceriater framfora sallskapets varma tack for deras valvilja.
Under det ar, som gatt, sedan vi i februari forra aret samlades till arsnote, har har inte mindre an tio goda kamrater och medlemmar avlidit och
lilmnat var krets. De bortgangna aro i kronologisk ordning: Sixten V/ahlen
(50 ar), Sven Holm (84), Curt Bloinberg (67), Rune Liljeberg (51 ), Sven
Bergstrbm (35), Harry Andersson (70), Isidor Hellgren (87), Nils-Georg
Hornhammar (49), Stig Hedenstrom (63) och Herbert Lindell ^8y ar) samt
ber Styrelsen aven att fa. niimna hellenen Oskar Johansson (76).
Enligt tradition har styrelsen sant krans eller kistbukett till de avlidnas bar och vid de fiesta tillfallena med nagon eller flera representau^
ter narvarit vid jordfastningen. Da sa befunnits lampligt har aven var
klubbfana florbehangts och medforts som sarskild arebetygolse.
Fern medlommar - Adde Franzo"n, Harry Hagnian, Gosta Kare, Arne Svenningsson och Pappa Torne Tire"n - kallades enligt beslut av forra arsmotet
till standigt med]. OE a kap i GH,

2.

Pa Hellas och GH:s vagnar har jubileraride medlemmar och aven bvriga
hellener uppraarksanjmats. Vart diplom med lyclcbnskningar och i flera
fall hyllningar i mer personlig form har under aret framfbrts till
ett femtiotal jubilarer, varav tre darner, en 85-aring och sexton 70aringar.
Vart medlemsblad "GH-aren" har utgivit^ med 6 nummer i avsikt att
sprida kannedom "bland medlemmarna om vad sig tilldrar inom vart klubbUv.
Gymnasiken namnd "Spansta med GH" har som vanligt bedrivits torsdagskvallar i Storkyrkans Skola med med Falie Bjorklund aom ledare och
Rolf W Jonson som assistent.
Pen 3 april gjordes ett av deltagarna mycket uppskattat besbk i den nyetablerade Livrustkammaren pa Kungliga Slottet. 20-talet inedlemmar del-,
tog i visningen,
P3. den idrottsligt aktiva sidan redovisas aven d.et munera arliga GHjnasterskapet i varpa, soin holls pa Bo-dagen (i juni) intill tennisbanorna vid Hellasgarden. Rune Oberg blev ny mastare bland inemot ett 20tal mer eller mindre arga konkurrenter. 1977 ars mastare Roland Runfaf
blev tvaa for andra aret i fbljd och bronsmedaljbren Eric Haasum, 96
fyllda, fbrtjanar vart stora hederomnamnade. Tva brbder Akerlind foljde
pS, platserna narciast i saval alders- som bokstavsordning.
Pjolarsmastaren ICnut Hellstrbm kunde inte stalla upp och forsvara sin
titel och stod i sta.Het for arrangemangen och svarade till saramans mad
fru Ruth och Sixten Nyman for regelmassighet och millimeterrattvisa,
Kvallen avslutades vid dukade bord med arter, varm punsch och hogtidlig prisutdelning.
Vid Overstyrelsens Julmiddag i Hellasgarden fiok var och sn av Hellas
sektioner ett presentkort pa 100 kroner att utdela till lovande formagor och till Bjbrn Stenberg skanktes ett sarskilt upprauntringspris efter hans seger i nordiska juniorlandskampen i orientering.
En Ibrdag i September ordnades en stor GH-Traff pa Nacka Gard hos Glaes
Braggart i samband med dennes 60-ariga tillvaro. Cirka 80 GH-are och/
eller Hellas-supporters hade hbrsammat inbjudan och stallde upp pa
Husets bal, mat och dryck, dans och trevlig sarnvaro,
Styrelsen tackar Claes, Paret Nyhammar och Braggart Junior (=Ulf) med
unga taedhjalpare for en trivsam kvall i sublim mil jo.
I fraga om var ekonomi anser styrelsen, att vi oavsett namnda fonderade donationer har en god stallning och hanvisar till narmare redovisning i sarskild fbrvaltningsberattelse for aret.
Styrelsen fbreslar, att bokfbrd behallning bverfores i ny balansrakning
for det nya arbetsaret,
Avslutningsvis ber vi att fa framfbra ett stort tack till medlemmarna
for det helhjiirtade stbd och intresse, som visats OH;s verksamhet samt
uttrycker vi Tar fbrhoppning om ett nytt for Hellas idrott gagnande
arbetsar.
Stockholm den 10 februari 1980,

Sekreterare

