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Inledning 

Hej, jag tänker skriva er historia eller snarare ''vår" då jag också är medlem i 

Solvikingarna och utan avbrott betalat medlemsavgift sedan 1§69 och tävlat 
f6r klubben 1969-1979 och från 1995 (t o m  1968 f6r Falu IK, 1980-1990 f6r IK 
Vikingen och. 1991-1994 f6r Ullevi FK). 

F6rutom att berätta vad som hänt under åren ska jag också sammanstäl!'C� - vår 
Alla tidersbästa-statistik, klubbrekordtabeller och 6vriga klubbmeriter 
t o m  1999. När detta .$k$'J!tShar Solvikingarna "bara" fyllt 39 år och 
friidrottssektionen 32 år - varf6r då denna historieskrivning:och 
hyllning? Nej, inte heller därf6r att Erik östbye råkade fylla 80 år i samma 
veva. En chans till: rätt! naturligtvis på grund av eller snarare tack vare 
millennieskiftet, som är ett lika självklart som osannolikt tidsskifte värt 
att avsluta och dokumentera en f6rening oavsett ålder. Egentligen borde 
dokumentationen vara klar f6r ett år sen, men jag har f6r många ursäkter och 
bortf6rklaringar f6r att 6vertygande kunna f6rsvara mig ... 

Det är 6ver 16 år sen jag spred trycksvärta i Solvikingen, men eftersom ingen 
tagit upp min fallna mantel får jag väl axla den själv då 
i form av denna extra skrift. Jag har många minnen från min aktiva tid i 
Solvikingarna; var statistiker eller resultatarkivarie som det heter i 
klubben och kommenterade, refererade, rapporterade och ana
lyserade alla fullf6ljande solvikingar i Resultatb6rsen och5skr-ev �� 
dessutom artiklar i Solvikingen åren 1970-1985 ... 

Och f6rmodligen har man skrämt bort otaliga medlemmar från klubben, när många 
bevittnat det hemska skådespelet när en stackars aktiv el
ler ledare som f6r ett 6gonblick lämnats ensam och attackerats av mi91 
som maskerad till en vanlig åskådare cirkulerat en stund i omgivningen 
avvaktande det absolut rätta anfalls6gonblicket. Slutet brukar bli kort, 
men kan ändå vara nog så uppskakande f6r känsliga personer. Den attackerade 
tvingas uppge saker som korrekt stavning av namn, ålder, bästa resultat etc. 
Men jag har även fullf6ljt mitt ruskiga hantverk vid andra tillfällen. Många 
nya medlemmar kan vittna om att de t ex 
i samband med träning st6tt på mig i normal träningsutrustning, och när de 
kommit tillräckligt nära avsl6jat mig som statistiker, och efter en sådan 
omskakande upplevelse har säkert många lovande 16parkarriärer avbrutits. 

Jag har också lidit av den omvända f6rf6lelsemanin; och de aktiva och ledare 
man inte personligen kan nå har utsatts f6r intensiva kampanjer per post och 
telefon. Något som säkert kan f6rklara många hastiga byten av bostad och 
telefonnummer. Som ett sista led i mitt snokande har jag engagerat andra som 
f6rlängda armar. 

Jag hade blivit lovad att få samtliga listor per post, men det 16ftet br6ts då 
det alltid saknades minst tre listor av ca 170 dito. Min mediala f6rmåga 
visade sig vara klen trots att folk tänkte intensivt på vissa resultat, var 
det om6jligt att uppfatta dem. Enda sättet var att skriva upp dem på ett 
papper och här lyckades jag ganska ofta lista ut ursprunget till 
resultatlistor utan angivelse av avsändare eller avsändningsort. Min 
analysmetod inneh611 f6rutom mycket intuition ett mycket grundligt 
studium främst av stilsort på den använda skrivmaskinen, av "layouten" och av 
papperskvaliteten. Träffprocenten f6r min gissning var så h6g som 88 
procent. 
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Ett av mina favoritnöjen har varit, som hjälpt mig att behålla min 
intellektuella skärpa, är att försöka finna orsaken till att poäng
summa och delresultat inte stämmer för mångkampsresultat. Att knäcka 
felen ger ungefär samma tillfredsställelse som att dechiffrera ett 
hemligt kodmeddelande. 

Men trots all denna andliga träning har 'det visat sig att min intel
lektuella kapacitet är klart överskattad av många. Mina meteorolog
iska kunskaper var mycket begränsade; jag klarade inte av att efteråt 
tala om hur mycket det blåst vid en tävling jag inte själv bevistat, 
om inte resultatlistan gav minsta antydan. 

Att umgås med mig är vanligtvis mycket påfrestande, dels för att jag 
uppträder som en besserwisser och alltför ofta har rätt. Dels för att 
jag aldrig kan koppla av. Tittar man på TV, läser en tidning eller 
pratar man bara så är det ofelbart så att man börjar påstå att de 
uppträdande, omskrivna eller omtalade personerna i själva verket är 
f d spjutkastare, häcklöpare eller något liknande. Om inte annat så 
finns det alltid någon avlägsen släkting till de aktuella personerna 
som någon gång, ofta av ungdomligt oförstånd beträtt en friidrotts
arena. 

Under uppväxtåren har jag nästan uteslutande livnärt mig på lokal
press från alla delar av Sverige, men när jag kom till Göteborg och 
Solvikingarna har min huvudföda bestått av resultatlistor, under en 
kort tid efter skörden på hösten kompletterade med personliga vita
minrika brev. Någon gång har det hänt att fakta saknats i ett person
ligt brev och det varit omöjligt att skilja på könstillhörigheten, 
har räddningsplankan varit mitt väl upptränade luktsinne, och vid en 
omisskännlig parfymdoft är det förmodligen en kvinnlig avsändare. 
Det klart minskade statistiska näringsvärdet i svensk press hade 
framtvingat dessa ändrade kostvanor. 

Hur blir man statistiker? Vilka ärftliga faktorer eller miljön orsa
kar att en människa avviker från den normala utvecklingslinjen och 
blir statistiker? Här finns ett stort forskningsfält för psykologer 
och sociologer, men så vitt känt har ingen forskning bedrivits och 
doktorsavhandling skrivits om de inskränkta statistikerna och mänsk
lighetens stora olösta gåtor kvarstår. Dock tror jag att våra upp
växtmiljöer och närmaste släktingar är fullt normala. Men det går 
givetvis inte att utesluta i en del fall att någon mutation skett. 

Eftersom det är kutym i Solvikingen att alla "nya skribenter" presen
terar sig och berättar om hur man försörjer sig, vilka intressen man 
ev. har och inte minst hur och varför man började springa - och då 
gör jag väl det då. 

Jag heter Åke Lutner och blir 57 sommaren 2002. Född på Falu BB 23.7. 
1945. Så vitt jag vet har jag inga barn; ensamstående (ledig för äkt
enskap) boende nära Skatåsparadiset. Flyttade till Göteborg år 1972 
efter att tidigare bott i Västerås, Falun och Stockholm. T.o.m. 40-

års ålder har jag arbetat inom färg- och måleribranschen och pysslat 
med det mesta i olika miljöer runt om i Sverige och stått i färgbut� 
ik, varit plankstrykare, målare, instruktör och målerikonservator. 
Därefter bokantikvariathandlare och frilansskribent i politisk hist
oria. 
Motto: Gråt aldrig över spilli-��
Intressen: Sjukligt besatt av�äsning 9och speciellt historia, filo
sofi och samhälle. Jag är också allmänt idrottsintresserad och har 
friidrott, fotboll och boxning som favoritsporter. Har medlemsskap i 
mina favoritlag: Arsenal FC, Djurgårdens IF, IK Brage (fotboll), Clt 
Mora�,(Leksands IF, Djurgård�jf IF (i�Aockey), Falu BS (bandy), Red
bergsJids IK (handboll) och 1<gi((letvid'Pälla svenska landslag, som den 
svenske patriot man är ... Dessutom hälsofrågor, tlfveise'��ärlösprob
l�m och "temat människan'' och man bör väl också nämna träning, täv
lingslöpning och promenad�r i Skatås ... 
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Nej, jag glömde inte nämna mitt statistikintresse och inte heller 
min favoritmusik, favoritförfattare, favoritkonstnär, senast lästa 
bok, favoriträtt, handikapp i golf, senaste älskarinna, favoritfilm 
och fotbollsidol ... Om ni lever till år 2041 kommer min självbiografi 
att släppas; då kan ni läsa om allt detta och mycket annat när jag då 
avverkat min 75:e raka löparsäsong (minst ett lopp/år). Och nu över 
till hur min löparkarriär började och Vad som verkligen hände och 
varför. 

Med uppväxt i svinkalla och snörika Dalarna bland skidåkare och is
hockeyfantaster, är en löparkarriär inte det första man tänker på i 
sin ungdom. Det var det inte för mig heller när man från sjuårsåldern 
testade alla slags idrotter året runt, men bollspelen var roligast 
fram till fyllda sexton. Därefter kom friidrotten in i mitt liv, med 
tävlingar i sprint, stavhopp, stående höjd- och längdhopp och styrke
träning och tyngdlyftningstävlingar på vintern. Dock var det ingen 
av dessa grenar som var tillräckligt intressanta att helhjärtat satsa 
på. Men av en slump ställde jag upp i DM i tiokamp en glödhet sommar
dag 1965 på Kopparvallen i Falun. Enda specialträning var lite halv
hjärtad snabbhetsträning för stavhoppet, men ingen konditionsträning 
och organiserad löpträning och var alltså "nollställd som löpare". 
Tiderna blev 12.4 (lOOm), 58.0 (400m) och 4.52.6 (1500m) och resul
taten indikerade att jag inte hade någon framtid som löpare. Trots 
allt blev jag intresserad och nyfiken på hur bra jag kunde bli på 
långdistans och maraton; på sprint och medel räckte inte snabbheten 
till för världselittider, men kanske ändå inte heller på långdistans 
på grund av eventuell låg syreupptagningsförmåga och dålig löpekonom� 
bristande talang och fem år för sen ankomst till löpträning. 

Under tiden gjorde jag min plikt för fosterlandet på Dalregementet i mitt 
kära Falun, som jag hembygdsforskar om. Då fick det räcka med 10 km/dag och 20 
km/söndag�arav sista 5 under milpassen gick i maxtempo - för jag ville bli 
bra, groteskt bra, då min organiserade löpträning inleddes den 1 oktober 1965 
i ösregn och halv storm. Hur jag skulle träna var inget problem, då 
man läst om löpträning och löpare sen tioårsåldern och dessutom kom ju 
Lydiardboken i mitten av 60-talet.

Då jag muckade på våren 1966 var jag fri och livet lekte; min vanliga 
milträning och "tvåa" fortsatte i allt högre tempo och införde successivt 
långpass på 25, 30 och 40 km varje söndag - och kände inga skador - förresten 
hade jag aldrig ens reflekterat över skador eftersom jag aldrig varit 
skadad. Det blev allt varmare och sommaren kom och man var nyfiken på om 
vinterträningen hade gett resultat och det hade den tydligen med följande 
"pers": 12.3 (lOOm), 57.4 (400m), 2.03.9 
(800m) och 4.22.0 (1500m) i de få tävlingslopp/tester den sommaren. Men 
observera att inför alla dessa lopp var jag "seg och tung" då 
jag inte ville missa tempopasset,och att jag nu var långdistansare 
"i-själ och hjärta" och förberedde mig på en ny tillvaro som heltidslöpare, 
och blev det från 1 oktober 1966. Och målen var glasklara: Att vinna 
internationella tävlingar på 5000m och lOOOOm på Stockholmsstadion och 
givetvis maraton av samma kaliber och status var drömmen - och jag tränade 
därefter, vidrigt hårt ...

En sak är att bara snacka, en annan är att verkligen försöka förverkliga sina 
mål och drömmar. Jag hade tur att jag var ekonomiskt oberoende i minst tio år, 
om jag inte gick på krogen, inte gifte mig, inte reste utomlands på 
badsemester, inte högskoleutbildade mig, inte tog körkort, inte skaffade 
bil, TV, filmkamera och lägenhet med fler rum än ett o s v. Hemma kunde man ju 
inte bo, för vilka föräldrar vill 
ha en son som inte vill arbeta. Det fick bli en rivningskåk bland. andra 
dagdrivare, bohemer och konstnärer på norra ändan av Asgatan några stenkast 
från Lugnets skidstadion. 
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"Ekonomiskt oberoende"; in te därför att jag plundrat en bank och måste. 
kamoflera min rikedom och låtsas leva som en fattig bland utslagna i 
en rivningskåk med polisen i hälarna. Emellertid är det onödigt att 
gå in på varför ... Däremot kan avslöjas att jag redan som 20-åring 
blev övertygad vegan, inte främst av etiska skäl, och inte heller på 
grund av sjukdom. En annan motivationsfaktor för heltidsträning (och 
vad den kunde ge för resultat) tills bankboken skrek: "noll", var när 
jag hänfördes av Ron Clarkes ensamma världsrekordlöpningar på 5000m 
och milen i Stockholm och Oslo 1965/66. Även Erik östbyes maraton SM
guld 1965, vid nästan 45 år gjorde intryck ... 

Det har hunnit bli december, mer snö och kallare och min löpträning 
flyter på bra och har blivit ett arbete, en rutin, en s1älvklar be
ståndsdel i tillvaron med som vanligt 20 km varje förmiddag och tempo
träning varje kväll på 10-15 km utom söndagar då det blir 40 km på 
förmiddag och cirka 10 km/kväll med organiserad fartlek på 200 meter 
för att inte gräddas i samma ugn. Eller förenklat uttryckt: uthållig
het/förmiddagar, tempo/kvällar och snabbhet söndagskvällar; alltså 
14 löppass/vecka över 20 mil. Måhända ett ganska odramatiskt och in
rutat liv javisst; man sover tills man vaknar och går till jobbet 
kl 10 prick, kommer hem två timmar senare efter första passet. Kl 15 
går man till stan och handlar, till biblioteket och slukar lokalpress 
från hela landet, ni vet, men måste alltid vara hemma senast kl 18 
för att hinna förbereda andra arbetspasset kl 19 ungefär. I motsats 
till löneanställda tar jag som egen företagare, aldrig firardag, pap
paledigt, semester, nej aldrig en vilodag. Det är självklart att denn� 
schemalagda tillvaro medför en del praktiska problem som den gången 
tandvärken dräpte till, och först efter sjunde tandläkarkontakten 
fick jag en tid som passade mig d v s  mellan kl 15-17. Om man någon 
gång ville gå på bio med en tjej, fick det, om det var möjligt, bli 
sista föreställningen. Sällan hade man tid att hälsa på sina föräld
rar och på folk, och nästan aldrig gick man ut och "roade sig" med 
det kön som sitter och kissar, och inte heller med motsatsen. Jag 
tränade inte för att komma tvåa ... 

Man levde i en drömvärld, på sidan av samhället som en utstött, men 
upplev.Pc-� 9et aldrig negativt, då jag njöt av varje dag(och tränings
plåga�rlrra'n kunde disponera som man själv ville. Jag skulle ju fort
sätta vara yrkeslöpare så länge pengarna räckte d v s  fram till OS 
1976, om jag skulle tävla på 5000, 10000 och maraton eller på två 
distanser berodde på tävlingsprogrammet. När man flyger fram och allt 
känns lätt utan en enda smärtförnimmelse kan man bli ganska optimis
tisk. Och dessutom betrakta sig själv som en stålman som den gången 
en löpare ble'{,_1qä;tseneskadad, och jag minns att jag svarade stackarn: 
"Huuur kan du �aaadad, har du halkat och ramlat"? Det man inte har 
erfarenhet av är svårt att förstå; måste själv drabbas först ... 
Men ändå var det jag som tränade mest och hårdast av alla löpare. 
Dock ville jag inte prata om min egen träning, för då hade ryktet 
spridit sig och journalister gjort reportage om mig och vinklat. En 
sådan uppmärksamhet avstår jag gärna ifrån, men inte den efter mina 
eventuella segrar. 

Nu har det varit en köldknäpp på cirka 25 grader de senaste veckorna 
och det är julafton, och snart nytt år 1967 och dags att planera för 
kommande säsong. Min långsiktighet lyser igenom: fortsätta träna som 
vanligt och högst 15 lopp/år på 3000m, 5000m och lOOOOm mestadels i 
Stockholm, som har de bästa löparna; dessutom satsa på DM och SM för
stås. Men så långt kom jag aldrig ... 

I början på januari kändes det konstigt, stelt och ömt i vaderna 
- "är det så hälseneskador känns"? Ja, tydligen, men träningen fort
satte tills nästahhälsenan gick av och värken kulminerade. Exakt där
tog min planerade elitlöparkarriär slut!!! 

� Efter 1967 har jag inte kunnat göra mig själv rattvisa i tävlingarna 
och dragit mig fram som löpare som en uteliggare i livet. Hälseneska
dan blev kronisk, men har endast kunnat löpträna hårt periodvis, och 
då är det inte så märkligt att det inte blev några resultat, värd 
namnet. Inte heller blir man elitlöpare av mestadels alternativträn
ing med aldrig så många tusen armhävningar och knäböjningar och ... 
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Vad gäller träning, attityd och målsättning var dessa tre höst- och 
vintermånader de roligaste och mest stimulerande i mitt långa löpar
liv, där man i fantasin alltid slog de bästa löparna i världen. Men 
i verkligheten blev framgångarna måttliga och kan knappast glädja mig 
åt mina segrar i två 5000m lopp och ett maratonlopp under tre olika 
decennier på favoritarenan Stockholms stadion. Dock är mina bästa 
löparprestationer: lOOOm på 2.41 som 43-åring, 1500m på 4.11 och 300C 
på 9.02 som 42-åring. Mina 2.35 på maran som 39-åring är lite för då
ligt, när man hade 2.11 som mål som 40-åring och 28.00 på lOOOOm som 
39-åring, men presterade bara 32.35 som 39-åring och 15.33 på 5000m
som 33-åring, när målet var 13.30 som 38-åring o s v.

Nej, jag var förvisso ingen kallblodig självmördare, men vad tror ni 
mina kroniska skador berodde på förutom dåligt omdöme? Själv rang
ordnar jag orsakerna: 1) Brist på egen skadeerfarenhet och därmed blå 
ögd. 2) Extrem hård- och omfattande löpträning. 3) Fick ingen fysio
terapj_� v s ström, laser och kompetent massage. 4) För dåliga skor, 
köpt�a varje månad. 5) Kylan och därmed för stela och hårda musk
ler. 6) Sprang för mycket på vägar och hårt underlag, men saknade 
alternativ hemmavid den årstiden. 7) Tränade inte i Spanien under 
vintern. 8) Brutal fotisättning med spänstig tålöpning. 9) Föddes 
onekligen 30 år för tidigt. 10) Otålighet därför att jag började 
satsa på löpning sex år för sent för attK'�fu\tt max. 

Visst går högmod före fall och man kan vara hur mycket efterklok som 
helst varför man inte gjorde si eller så - t ex bara nöja sig med 10 
mil/vecka och vara skadefri och slippa kroniska skador senare i löp
arkarriären. Men det var ointressant då eftersom jag hade driften och 
viljan att bli bäst. Det är ingen konst att klara sig från skador om 
man bara siktar på att bli elitmotionär eller distriktsmästare!! ! 

Om jag har någon trovärdighet kvar kan några råd vara på sin plats: 

Satsa inte så hårt som jag gjorde, löp inte i spikskor med för tunna 
sockor i -24 grader, spring aldrig över 20 mil/vecka, kör inte tempo 
varje dag men gärna snabbhet, träna/tävla aldrig skadad, ha en rea
listisk målsättning så kommer du i mål. Låt inte springningen bli 
det viktigaste i ditt liv, du kan ju bli skadad. Träna inte för att 
bli världens bäste seniorlöpare! I det långa loppet är det hälsan 
som är det viktigaste; om man inte kan löpa är inte hela världen bara 
du kan träna för välbefinnandet; det har jag själv alltid kunnat göra. 

OK då, mina skador är ett lyxproblem, när så många människor är sjuka 
på grund av bristande motion och felaktig kost (brist på vegetariskt) 
och många stackare sitter i rullstol, svälter och är benamputerade, 
och det finns givetvis alltid någon som har det värre, javisst! Men 
mitt liv gick också vidare och 1969 noterade jag 3.36 på maran och 
året efter slog Bengt Bedrup mig på Lidingöloppet. 1971 gav 19.43 på 
5000 meter, 4.39 på Malmömaran 1973. Jo, som antytts gick mitt liv 
vidare, och visst var det många som undrade vad jag sysslade med ... 

Jag fortsatte dock alternativträna dagligen och försöka löpa emellan
åt under 70- och 80-talen, med känsliga hälsenor som också blev käns
liga vader under 90- och 00-talen. Men tusen knäböjningar varje dag 
under några år visade sig ge broskskador med omedelbar operation på 
Medical Center av båda knäna under 1990. Bägge hälsenorna opererade 
Leif Swärd + höger hälben (slemsäck) under 1993, 1994 och 1995. Där
efter började vaderna protestera (efter ca 200 vadmuskelbristningar), 
men ärrbildningar går tyvärr inte att operera, och det får man leva 
med och testa löpning ibland ... Jag är alltså tävlingslöpare på över
tid i min andra löparkarriär t o m 800 meterftr.f.r'l a

\1,
,- :J..otr&-.

Disposition 
I stället för en författarpresentation med en torr och opersonli� 
eventuell meritförteckning, föredrog jag att något presentera mic1"o�h 
berätta lite om mig själv och hur och varför jag började löpa. Det 
fick bli inledningen, om ni inte har något emot det förstås? 
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FÖRHISTORIA 

Om Are Waerland hade accepterat betydande förkortningar av sitt 
manus till "In the cauldron of disease'', hade aldrig Agne Windmark 
motiverats att cykla igenom "hela Europa" till italienska rivieran,• 
då hade aldrig Erik östbye blivit vegetarian och kunnat lyssna på 
Are Waerlands föredrag, och då hade aldrig Solvikingarna existerat. 
Det är ungefär lika långsökt som att hävda, att om det inte fanns 

vapentillverkare skulle det inte bli några krig .• � 

Hur som helst trycktes boken"! sjukdomRrnas häxkittel"i Finland och 
distibuerades till England och blev en formidabel succe. Den unge 
frisksportentusiasten Agne Windmark.läste den oc� .. blei eld och lågor, 

land cyklade att ktill omma Alassio till Sverigesommaren  och 1S36, propagera träffade för osundach�gfaia re 
t 
livsstil Are och Waervegetarisk kost. Men det var inte det lättaste; Are hade fyllt 60 år, 

redan botat sina sjukdomar och var klar med det näringsfysiologiska 
i sitt l�v; nu ville han bara njuta av stillheten, läsa filosofi och 
skriva. Han betraktade sig själv som tillbakadragen och föga road av 
uppmärksamhet. Under två veckor samtalade de om allt möjligt och 
plötsligt för en stund blev det tyst, när de såg ut över havet en 
vacker solnedgång i den sjunkande solen i väster - föddes namnet 
SOLVIKINGARNA. De blev vänner för livet och Are lät sig övertalas 
och var full av entusiasm att bygga upp en hälsorörelse i Norden av 
friska och sunda ungdomar. Ungefär samtidigt bad Arvid Hallström i 
Helsingborg Are  skriva en bok om cancer, det blev "Kräftans grundorsaker", 
en av flera småskrifter som såldes för 25-30 öre styck och blev mycket 
populära liksom hans böcker av vilka: Hörnstenar i hälsans rike, Omvändelse 
till livet, Hälsans utvalda folk, 
Våra giftb�ynnar och Den stora kraftcentralen är de mest kända av 
de totalt�/zro titlar han producerade. Ej inräknat de tusentals artik
lar han skrev i tidningen Frisksport och senare från 1940 i "Solvik
ingen", som senare blev Waerlands Månadsmagasin, som blev tidskrift 
för Hälsa, som numera bara heter HÄLSA med ny inriktning i det för
ändrade samhället med målgrupper med andra behov, krav och intressen. 

Från 20-talets ekonomiska kriser, sociala konflikter och svaga mino

ritetsregeringar tog Socialdemokraterna makten  1932, och folk fick det 
allt bättre under 30-talet då Per-Albin-regeringen lade grunden till det 
svenska folkhemmet. Samhället tog ett större ansvar för medborgarna och 
skapade trygghet även för de svaga och sjuka. Men den gigantiska 
arbetslösheten var fortfaraif:re ett stort problem., med många rotlösa 
ungdomar. Morgongymnastiken i radio under ledning av Bertil Uggla 
startade. Ur bostadsbrist, trångboddhet och fattiga och grå vardagen växte 
det fram en ny ungdomsrörelse; vände sig svensk ungdom mot naturen, mot 
skogen, mot sjöarna, mot stjärnorna, mot bergen och haven. Det var ungdomar 
som tröttnade på städernas osunda miljö, med busliv, kriminallitet, 
håglöshet och alkoholism. Frisksport-rörelsen utvecklades och upptäcktes 
även av Are Waerland, under våren 1937 ... 

Hallström mötte Waerland i Trelleborg; och 2 april inleddes serien av 
framträdanden inför ett fullsatt konserthus i Göteborg. Under 
60 dagar for de land och rike runt och föreläste och intresset var enormt med 
fullsatta salonger överallt.(Den ekonomiska garanten var företagaren 
Conrad Åhlberg). Are var en lysande talare med skarp stämma och hans attribut 
och hjälpmedel var noll - inga filmprojektorer, inga blädderblock, inga 
koncept och manuskript, inga "overheds" och ingen mikrofon. Han siktade på 
den person som satt längst ned i salen och talade med sin melodiskt 
upparbetade röst och tydliga diktion så att varje åhörare inte missade ett 
ord i hans flera timmar långa föredrag. Samtidigt med turnerandet 
samarbetade han 
med frisksportrörelsen för att sedermera bryta med den, därför att den inte 
var tillräckligt laktovegetabiliskt renlärig. Varje år upp

repades föreläsningsturneerna, med bäste vännen Arvid Hallström som 
medarbetare och organisatör. Sin fasta punkt hade Are i en villa i 

Lidingö tillsammans med andra hustrun Inger, även vacker societetsdam. 
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., Hur gick det då för Solvikingarna? Vilka Solvikingar? Jo, de tusen&2s
ungdomar som ingick i näringsexprimentet, att under tre år testa 
Waerlandkosten från 1936. Det gick bra och samtliga överlevde och 
s�od fasta senare i livet. Denna näringsreform med kruska, råkost,
bonskalste, Exelsior(potatis med skal, morötter och selleri(ev med
andra rotfrukter och grönsaksavfall)rengöres väl och kokas ca en 
h�lv timme, naturligtvis utan salt). blev �gprinnelsen till en folk
rorelse och tusentals människor lindrade0 js"jälvläkte sina krämpor 
och sjuk�omar av vilka Erik Östbye och A� Leuchovius kan nämnas, 
som medforde att d�f�f�_barn och barnbarn� vegetarianer eller veg
aner som de flestag�emmar i Solvikingarna ... 
Vi är �u inne i 40-talet och kriget medförde nya påfrestningar för
Ares halsoarbete, som redan hade spritts till de andra nordiska 
länderna före krigsutbrottet, och till Europa och USA efter kriget.
Då Are själv var egensinnig, dynamisk och viljestark blev det många
och långa konflikter på hemmaplan då denne visste sitt värde och 
alltid var kompromisslös och ville dominera och vara centralgestalt.
U�der denna �eriod var han oerhört produktiv och skrev ett tjugotal
b�c�er av olika k�raktär och hans vurm för fornnordisk mYtolo�i och
vikingarna lyste igenom. Ett exempel på hans retoriska och högtrav
ande st il är sentensen:" Li vet är icke det bygges·� Nåväl, den obänd
i�e kämpen .. gav aldrig upp sin hälsokam� �å han visste att han hade
ratt och lakarna d.v.s skolmedicinarna�det blev fientlig stäm
ning och oförsonliga debatter mellan dem; Are ensam mot resten och han
ville även briljera som den överlägsne debattör han var. Han bjöd på
högklassisk underhållning som ingen därefter kunnat upprepa ... 

Ares tredje äktenskap 1946, med den 14 år yngre Ebba Langenskiöld
Hoffman, förmögen men sjuklig med ett stort hälsoengagemang - blev 
lyckligt så länge det varade till 1952 - resulterade i en omåttlig 
hälsoverksamhet med bas i Ebbas. stora villa i Djursholm. Ebba (till 
vilken Solvikingarnas tacksamhet är stor då hon lade den ekonomiska 
grundplåten till klubbstugan) SY,���lsatte sig med översättningsarb
ete, författarskap, föreståndar9�;tor Kiholms hälsohem och stöttade 
och försvarade sin make i ur och skur. Föredragsturneerna drog till 
Tyskland vars folk och land han älskade, och det blev nya succee� 
och det kan förklara det självklara naturläkeriet i detta land i 
motsats till Sverige. 

I hela Are Waerlands livsdyrkan låg en stark betoning av reprodukt
ion, av det biologiska ständiga fortskridande. Inte heller i sitt 
tredje äktenskap fick han lyckan bli far och det måste ha vållat 
honom smärta, sorg och Gud vet vad. Till slut fick han sitt barn, 
ett resultat av en tillfällig kärleksförbindel;e med en skollära
rinna, en dotter som döptes till Sigyn och & .

fl-1,z var 76 år. Där
efter gifte (sig (han)aldrig mer. Däremot experimenterade han med 
sin hälsa oc�mst�llde sig nu som yngre och friskare än han var 
som 20

:..,...!qrmodligen kunde han inte acceptera att även han själv var 
dödligi�nde bli gammal och skröplig och senil. Det hävdas att han 
tog överheta bad, naturligtvis till överdrift, och betedde sig fys
iskt som en vältränad ungdom. Hjärtattacken kom och döden med honom, 
och Are Waerland somnade in för alltid i sin villa i Alassio i nov
ember 1955. Nästan 80 år gammal. Men arvet efter honom kvarstår och 
är tidlöst . .. Sämre förebild kan man ha! 

Dock skaiärligt sägas att Waerlandkosten hade en downperiod mellan 
1945-1955 och då var det konsumtion och tro, hopp och kärlek som 
gällde här i Sverige. Den enda egentliga samlande aktiviteten var 
utgivandet av tidningen Allnordisk Folkhälsa. Men från mitten av 
femtiotalet spirade intresset igen för frisksport och spartan�k 
.. kost, och när Allnordisk Folkhälsa bytte namn till Hälsofrämjan
det,ur vilket ungdomsklub�e� S���iR.gprna �:9ötegorg frams�rungi�-"

blev det mer aktivite��{iiarott pa programmet, vilket man 
kan läsa..,, om i nästa kapitel. 
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Klubbens skogsstjärna, Bo L, anordnade orienteringskurs. Framgångs
rikt deltagande i Frisksport-DM i orientering och terränglöpning, 
men kom rejält på efterkälken vid skidmästerskapet senare. 

Luciafesten präglades av Aarnes suggestiva berättelser om forna 
tiders "luciatid'', då fruktan för mörkrets makter behärskade männ
iskan. 

1963 
Klubbtidningen Solvikingen startades och utkom med 5 nummer med Viv
ert L som redaktör. Vivert, Bosse och Jarl både skrev, tryckte och 
satte ihop tidningen i början, men snart blev det ett tiotal som 
brukade samlas uppe i Viverts lägenhet på landsvägsgatan när utgiv
ningsdatum närmade sig. Det var nog här som föreningen svetsades 
samman och den inre kärnan utkristalliserades. 

Vid sidan av Vivert bestod redaktionen av Bosse, Jarl, Rose-Marie 
Lorentzon, Inga Stirna och Risto. Eftersom ungefär hälften av de man
ligaliga medlemmarna var vapenvägrare och pacifister var det natur
ligt att innehållet präglades av freds- och kärnvapenfrågan och an
gränsande områden som vivisektion och aborter. Matrecept, frågespalt, 
reportage om utflykter m m  förekom också givetvis. 

Vivert utsågs till Hälsofrämjandets ungdomskonsulentför Sverige och 
han omvaldes också som Solvikingarnas ordförande. De övriga i styr
elsen blev: Aarne, Bosse, Inga och Rose-Marie med Allan Sunnergren 
och Bo Nilsson som suppleanter. 

Idrottsaktiviteterna fortsatte med Bosses seger i nybörjarklassen i 
Tolereds AIK:s orientering. Seger i Finnsjöstafetten. Vidare vann 
Inga Ryakampen för damer, Dan för pojkar och Bosse kom tvåa bland 
herrarna. Samma placering fick Bosse vid Frisksport-DM i terränglöp
ning. Den gemensamma löpträningen vid Skatås hade sin gyllene tid 
med ibland 10 solvikingar. Bordtennisen övergick spontant till gymna
stik; och när Risto ledde gymnastiken hade de flesta lärt sig både 
handvolt och huvudvolt. Vivert lä�de sig dessutom huvudlös volt. 

Ristos studiecirkel i kostfrågor var en annan satsning liksom det 
nyanskaffade biblioteket. Större delen av de ca 30 hälsoböckerna 
hade skänkts av Ebba Waerland. 

1964 
Bo Leuchovius blev ny ordförande, Leif Larsson kassör, Ingrid Kleve
dahl sekreterare och övriga styrelseledamöter Jarl Hammarberg, Risto 
Lahna, Vivert Leuchovius med Patrik Berglund och Dan Giselsson som 
suppleanter. 

Vivert och Björn Leuchovius delade på posten som Hälsofrämjandets 
ungdomskonsulent. 

Solvikingen kom ut med 6 nummer med Risto Lahna som redaktör. För
utom styrelseledamöterna fanns även Kristian Talvik med i redaktionen 

Det principiellt viktiga som hände var att föreningen anslöt sig till 
Svenska Frisksportförbundet och fick därmed delta i alla frisksport
arrangemang. Seger igen i Finnsjöstafetten med följande lag: Eckard 
Meier, Risto, Vivert, Inga Stirna, Ingrid, Leif Lorentzon och Bosse. 
I Ryakampen vanns alla klasser genom Vivert, Per Giselsson och Inga. 
Bosse blev trea i Nykter Ungdoms DM orientering. 

Gymnastiken i Mossebergsskolan fortsatte och löpträningen på Skatås 
rönte minimalt intresse. Vandringar och utflykter anordnades. Bosse 
och Risto deltog i den uppmärksammade fastemarschen från Kalmar
Stockholm. K-G Elvstrand jobbade som massör. Tjugofem solvikingar 
träffades vid naturskönt sommarställe i Björnås för att tävla i tok
mångkamp, som innehöll grenar som ärtplockning, styltgång, balans
gång m m. 
Medlemsantalet ökade från 37 till 59. Aktiviteterna har varit god 
på de flesta fronter. 
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Bordtennisen samlade varje vecka 15-20 deltagare. Men trots det in-
, ! tresset lyckades Solvikingarna. förlora alla sina matcher. Klubben 

arrangerade Frisksport-DM i terränglöpning, med Leif Larsson som 
tävlingsledare. Kent och Ann-Marie östbye vann sina klasser. I övriat 
har det mest varit trivselaftnar med dans och lekar. Men klubben ha; 
förstått att knappast någon går in i en hälsoklubb för att få utlopp 
för sin leklust eller dans med personer som vederbörande träffat 
hundratals gånger tidigare. Vidare har det varit febril verksamhet 
på bred front med att samla aktivitetspoäng. Rista vann.

Solvikingen utkom med hela sju nummer med omväxlande innehåll. Tid
ningen har alltid varit en viktig länk i föreningen.

På hösten arrangerade Solvikingarna en konditionstränings- och Vasa
loppsträff i klubblokalen. Jag citerar Rista ordagrant: "Hela tio 
individer var närvarande, vilket var överaskande många med tanke på 
det stora intresset för motion och träning inom Hälsofrämjandet. Den 
ene av inledarna, maratonmästaren Erik Östbye, fick nästan tampfeber, 
för han kände bara nio av åhörarna. Men den andre inledaren, Kåge 
Elvstrand, plirade lurigt med ögonen. Plötsligt slängde han upp en 
skida på bordtennisbordet. Vi trodde allmänt att han tänkte genom
föra en protestaktion pricis som öom brukar göra i FN. Jag räddade 
dock nätet och alla återhämtade sig. Sedan tvingade vi honom att 
fortsätta även med de teoretiska demonstrationerna. Därvid flödade 
den gamle uvens visdom så ymnigt att vi varje ögonblick väntade få 
höra berättas om hur Peer Gynt skidade omkring uppe vid Ronden".

Här bar några exempel:"Man bör ha skidor på sig när man åker Vasa
loppet, det vet jag, för jag har åkt tre gånger. Akta därför skid
orna i starten. Bättre att förlora en halvtimme än att förlora en 
skida. Om man ställer sig en halvtimme i förväg på startplatsen, kan 
man dock få bra startnummer och förfrusna tår. Använd alltid lätta 
löparskidor och lätta stavar. De tyngre turistvarianterna blir tunga 
som bly under slutmilen. Det viktigaste är att undvika kramp, som 
lätt uppstår av monotont �fbete eller av felbelastning av musklerna 
på grund av skoskav. Klipp därför alltid tånaglarna. Ät som vanligt 
och försumma inte matkontrollerna i början. Ha 50 träningsmil på ski
dor bakom dig innan du har 8 tävlingsmil framför dig. O s v".

Erik Östbye redogör för konditionsträning: "Rörelseschemat i gång liknar 
det i skidåkning. Vasaloppsåkaren kan därför gärna börja träningen med 
gång. Nybörjaren kan gå en mil snabbt och sedan öka sträckan och så småningom 
lägga in kortare sträckor löpning. Sedan allt längre. Man skall inte plåga 
sig. Träningen måste vara uppbyggande, inte nedrivande. Svettning bör 
uppnås, men i övrigt skall man ta det som man känner sig. Jag själv har en 
terrängbana på 2 mil som jag brukar springa på 1.14-1.50. Pressa inte på. Lek! 
Lufsa bara fram vid olust. Det sämsta är att träna så hårt som möjligt dag 
efter dag. Det leder bara till en mjölksyreförgiftning av musklerna.

Naturligtvis bör man helst även träna skidor om man skall åka Vasaloppet. 
Men själv ställer jag kanske upp med bara löpträning bakom mig".
1967

Solvikingarna fyller fem år. Ideologen Bo Leuchovius skrev en ledare i 
första numret av Solvikingen:

"Solvikingarna är en ungdoms- och idrottsavdelning inom Hälsofrämjandet i 
Göteborg. Vi är dessutom anslutna till Svenska Frisksportförbundet, vilket 
innebär att våra medlemmar måste underteckna ett löfte, som bl a innehåller 
avståndstagande från sprit och tobak.
Så gott som alla våra medlemmar är vegetarianer, men vi har inget krav på att 
man måste vara det.

Vi söker visa att man med en hälsobringande vegetarisk kost tillsammans med 
frisk luft, motion och sunda positiva tankar kan leva ett
friskt och aktivt liv och ha roligt på ett riktigt sätt utan att an- vända 
skadliga njutningsmedel såsom tobak, sprit och narkotika.
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Vi har träffar och fester då och då, dit alla intresserade är väl
komna. Vi stärker konditionen genom löpning eller skidlöpning vid 
Skatås. Vi spelar bordtennis i Annedalsskolan varje fredag. I klubb
lokalen vid Vasaplatsen trycker vi vår tidning, testar konditionen 
på ergometercykel och har träffar och diskussioner. Skivstänger, han
tlar och ett rikhaltigt hälsobibliotek finns där också. Vi gör prov 
för strapatsmärket, ordnar vandringar och andra friluftsarrange
mang. Vi deltager också i olika slags tävlingar (ofta med stor fram
gång). 

Vi anser att det är på tiden, att det görs något mot den rådande nat
urförstöringen. Ett bättre planerat utnyttjande av naturtillgångarna 
skulle behövas. Den oerhörda förgiftningen av luft, vatten, jord, 
växter, djur och människor måste stoppas. Det kemiska jordbruket med 
användning av konstgödsel och biocider måste ersättas med ett biolo
giskt jordbruk. 

Vi anser att sjukdomar beror på ett felaktigt levnadssätt. E� frisk 
kropp är motståndskraftig mot sjukdomar. Detsamma gäller för växter. 

Vid sjukdom (alla lever inte riktigt) bör man undanröja orsaken 
till sjukdomen och inte bara behandla symtomen. Kemiska tabletter, 
antibiotika och andra skadliga ämnen bör undvikas. Fasta eller oska
dliga växtpreparat kan användas i stället. Håller vi oss friska be
hövs inte de hemska och plågsamma djurförsöken. Vaccineringen är 
också onödig då. 

Kroppen håller vi frisk genom att äta en allsidig fullvärdig kost med 
så mycket råkost och så lite gifter och slaggämnen som möjligt. Dvs. 
utan socker, vitmjölsprodukter eller andra raffinerade födoämnen, 
salt eller skarpa kryddor, kaffe, läskedrycker o s v. Utrensningen 
måste ske effektivt genom regelbundna tarmtömningar och kraftig mot
ion som ger ordentlig genomblödning så att slaggämnena avlägsnas 
riktigt från cellerna och utsöndringen genom hud och lungor ökar. 
Fasta är en bra renengskur- �-

Musklerna håller vi i trim genom motion och muskelträning. Det är 
också viktigt att själen är sund. Det blir den genom positiva tankar 
och positivt handlande i vilket vi även innesluter livsföringen. 
Fysisk och psykisk hälsa förutsätter varandra. 

Ni som ännu inte varit med i våra arrangemang - gör slag i saken nu! 
Vi väntar på er. 

Vårt ideologiska program behandlar vi i Solvikingen och på särskilda 
diskussionskvällar eller studiecirklar". 

Jubileumsfesten på Motorgården var en lyckad tillställning med dans, 
servering och underhållning till billigt pris. I underhållningen upp
trädde duktiga sångerskor, trollkarl samt Per Oscarsson''. Trollkarlen 
trollade dock inte bort Oscarsson, utan denne fick som vanligt säga 
sin mening. Åtminstone tills polisen kom. 

Det mest dramatiska under året var väl Ristas provocerande ledare i 
nummer två av Solvikingen "ÄR FLICKOR DUMMA?'' Ett smakprov: "Inom 
Solvikingarna har vi sedan länge konstaterat att flickor är dumma. 
Åtminstone så dumma att de inte vill vara med i styrelsen eller del
taga i det ideologiska arbetet. Men nu har vi också fått veta varför. 
NARKOMAN!. Veckotidningskonsumtionen fyller nämligen ett behov av 
eskapism som är ett neurotiskt symtom. Kvinnor vågar inte se verklig
heten som den är utan flyr till novellernas kvinnor, vars liv upptas 
av romantiska passioner. I intervjuerna med prinsessor får läsarin
norna stoff för sitt behov att identifiera sig med kvinnor som på ett 
lysande sätt förverkligat sin könsroll". 

Det blev starka reaktioner på artikeln och Riste lyckades genomföra 
sin tredje lyckade valkupp i Solvikingarnas historia. Det innebar 
en helt ny styrelse. 
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Söndagen 27 april arrangerade Solvikingarna sin första tävling; ett 
24 km parklopp i Slottsskogen som blev välkommet för distriktets 
långskubbare, som på den tiden var ganska utsvultna på lopp. På den 
backiga och krävande banan vann Erik 40-årsklassen överlägset�tröts 
att han var 48, före de flera år yngre och hårt tränade veteranerna 
Bo Nordqvist och Gösta Hallberg. Totalt var endast 19 år yngre elit
löparen Henry Nilsson före med 22 sekunder. Walter Berggren kom fem
ma i elitklassen, Harry Ericson åtta, Allan Gärdebäck tia, Bernt 
Molin elva och den löpotränade och halvskadade Åke Lutner tolva; 
längre ner i fältet syntes Kalle Eneström och Sten Körle. Alla lok
altidningar uppmärksammade tävlingen positivt och Solvikingarna pro
filerade sig i alla avseenden. 

Två veckor senare var det dags för Veteran EM i Köln med 483 start
ande från 24 nationer. I klass 40-49 år (ej 5 årsintervaller på den 
tiden!) blev östbye fin tvåa på 1.22.07 på den snabba 25 km banan. 
Gösta gladde som nia med 1.28.27 och ingick i det andraplacerade 
Sverige lag 1 (3-manna), ' Alf Spångberg 32:a på 1.34.50 och Elof 
Bjurström 130:e på 1.54.33. 

Nästa mål var Juni-maran i Sollentuna med fina Solvikingframgångar 
av Erik 3:a med 2.23.56, Walter 5:a på 2.29.06, Gösta 12:a på 2.41 
och Harry 15:e på 2.43 i denna elittävling. Därmed var både Erik och 
Walter kvalificerade till NM i K6ngsvinger 28 juni som resulterade i \ en femteplats för Erik och med Walter som tia; halva )andslaget be-
stod av solvikingar! Batterierna var laddade till SM-maran i Täby 
10 aug. som medförde att två solvikingar korn bland de 5 bästa i den 
30 gradiga hettan i ett mycket välordnat och perfekt arrangemang. 
Men fyra veckor tidigare hade Östbye chockat alla ungtuppar vid SM i 
Falkenberg på 30 km och blivit tvåa som 48-åring; Walter 12:a och 
Harry 19:e. 

Under sensommaren reste Erik, Walter, Harry och Bernt till Husurn i 
Västtyskland för att delta i det internationella maratonloppet, och 
det ångrade dom inte med placeringarna 2, 3, 10 och 17, vilket resu
lterade i att Solvikingarnä-·vanri lagtävlingen för klubblag oc"r;tsE,'(9-
ige1 med Erik, tog hem lagsegern för landslag. På Vintermaran"'l i�p� 
nerade Erik igen med 2.26, och Walter 2.34 och Harry nådde sina dröm
mars mål under 2.40. 

Det var några konkreta exempel på viktiga tävlingar framgångsåret 
1969 med stjärnan Erik östbye, kämpen Walter Berggren, entusiastiske 
Harry Ericson, hårdtränande Gösta Hallberg, träningslate men tävli
ngsflitige Bernt Molin, rappe Allan Gärdebäck och många fler i olika 
mindre lokaltävlingar som får förbli anonyma liksom jag själv, tack 
och lov. 

Nu hade Solvikingarna manifesterat sig som långlöparklubben som mum
sade grönsaker,och vi syntes i tävlingar runt om i landet. Nu hade 
Bengt börjat engagera sig som researrangör/lagledare för internatio
nella veteranmästerskap tillsammans med Olle Wallin. Det var viktigt 
att klubbens löpare deltog i dessa tävlingar - och det såg Bengt til� 
om inte annat. Solvikingarna hade blivit ett begreppinorn idrottsvärl� 
en. 

Bordtennis, orientering och frisksport utövades fortfarande men i 
liten omfattning. I stället förbereddes och arbetades på klubblokalen 
vid Alrnedalsvägen med förhoppningsvis större ungdornsaktiviteter vid 
färdigställandet. 

1970 

Kåge Elvstrand avlöste Risto Lahna som friidrottssektionens (vilken 
annan sektion?) ordförande. Risto presenterade Kåge i Solvikingen. 
Kåges målsättning inför det kommande tävlingsåret är att Solviking
arna skall kunna behålla ställningen i nationell toppklass utan att 
springa ifrån iden om en bättre folkhälsa. Vidare måste den ekonom
iska biten lösas samt skapa ep sarnrn?nsvetsad kai;nrats)cj.r;tl.Jrned .. stark 
klubbkänsla. Utveckling av orienterings- och skidsekteO"etna ar anara
punkter på önskelistan. 
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Under året har det jobbats intensivt på den nya klubblokalen vid 
Almedalsvägen. Omkring 5000 arbetstimmar har nedlagts under mer än 
ett års tid. Den 700 kvm stora lokalen invigdes på nyårsafton. Även 
om en del var skeptiska till den höga hyran var alla överens att 
satsa på och från lokalen. 

I klubbens populära aktivitetstävling vann Leif Larsson på 258 p 
(Riste gjorde tabellen och räknade inte sig) före Christer Lundahl 
233, sedan Bengt Andersson 200, Erik Östbye 140, därefter Dan Gisels
son, Olle Larsson, Harry Ericson, Pelle Giselsson, Kåge, Lars o Pet
tersson, Bernt Malin, Ann-Marie östbye, Jan-Ingvar Ström, Leo Gross, 
Kent östbye, Leif Hansson, Mats Johansson, Lennart Wiman (vald till 
ordförande men försvann efter en månad till u-landsarbete), Lennart 
Persson, Lennart Nordström, Kaj Palmqvist ... 

Risto skriver:"Det var en värdig tättrio som utkristalliserade sig 
till sist. Leif har, förutom alla andra aktiviteter, arbetat regel
bundet med lokalen. Inte ens julafton tog han ledigt. På juldagen 
var han där igen kl 8 på morgonen och slipade golvet och först kl 4 
på natten var vi klara med lackningen. över 20 timmar i en följd. 
Jag slog själv rekordet några dagar senare med några timmar, men det 
höll sig inte länge. Christer lurade mig att gå hem och sova i 3 tim
mar medan han själv klämde till med 33 timmars arbete i en följd, 
och det nästan utan mat. Inför sådana insatser under de sista veck
orna är det inte underligt att Bengt fick ge sig. Han har dock varit 
den sammanhållande kraften inom friidrottssektionen, både kassör, 
lagledare och löpare och dessutom haft hand om supporterklubben. 
Även Leif har ju varit kassör, men kassörsjobbet i och för sig, lik
som styrelsemöten, har ingen fått poäng för. 

Den förste som kan gissa hur många miljoner poäng jag fick skall dock 
få en krona att spela flipper med. Det är bra för aktiviteten i lång
fingret". 

Medlemmarna hade nu delat upp sig i två läger efter intresseinrikt
ning - långlöparna och de i6�-vistades i lokalen större delen av sin 
fritid. De sistnämnda debatterade näringsfrågor på Ristas och Ullar 
Luthers kurser och mycket annat. 

Medlemsantalet ökade till ca 200 varav över hälften är under 25 år. 
Tack vare Ristas utåtriktade engagemang tillförde han klubben och 
lokalen en uppsjö ungdomar, som han sysselsatte på olika sätt. Kurs
erna var högt frekventerade emellanåt och speciellt intressant blev 
det väl när Riste och Ullar hade olika uppfattningar i näringsdetal
jer och sedan höra Jan-Ingvars (Ström) kommentarer. 

Friidrottarna har fått en stuga (nr 17) på Skatås, men det saknas 
ett damrum - men varför inte använda killarnas under tiden? Det går 
inte att ta fel stuga ty stora skyltar i orange syns lång väg. 

Klubben hoppas få fram även ungdomar, därför startades en ''löpar
skola" med Erik östbye som ledare. 

Det stora träningsmålet för veteranerna har varit VVM maraton i Skö
vde, där östbye kom femma, Gösta Hallberg sjua och Evert Nyberg åtta. 
Vid SM 30 km i Enhörna blev Erik åtta och Walter 16:e. Som vanligt figuerade 
veteranerna i topp vid olika lopp, men inte ungdomar och seniorer. Elin Abom 
blev Sveriges första dam att fullfölja ett maratonlopp vid vintermaran i 
Södertälje. Västeråsboende Greta Rydh, 
kom i mål drygt halvtimmen efter;och det var sensationellt med hela 
tre startande tjejer. Gösta Hallberg och Lennart Östbrant fullföljde 
100 km i schweiziska Biel med goda tider och placeringar och blev 
svenska pionjärer och inspirerade örjan Ohlsson, Bertil Järlåker, som 
i sin tur stimulerade vår nuvarande redaktör för Solvikingen, Kurt 
Karlsson att genomlida en tiomila med den äran att han ståtar med 
klubbrekordet på 100 km och svenska rekordet i M50. 
Början bliver alltid svår, men tränings- och tävlingsaktiviteten 
har dock varit god under det andra löparåret i klubbens historia. 



Kage Elvstrand valdes till redaktor och ansvarig utgivare for Solvik- 
ingen. Lennart Thomson blev ny ordforande, Leo Gross kassor, Stig 
Johansson sekreterare och Kage vice ordforande vid styrelsens konsti- 
tuering. Ovriga blev Ulla Seger, Risto Lahna och Bjorn Ahle, endast 
17 ar, ungdomsledare och lopare. 

Carl-Magnus Bergh borjade tavla for Solvikingarna (fortfarande bet- 
alande medlem) efter att tidigare sprungit for Malmo FK. Han ar upp- 
fodd vegetarian och gjorde redan som junior 2.25 pa maran, men har 
det senaste aret varit mycket skadad, vilket kan forklara stagnatio- 
nen i utvecklingen. Bantiderna pa de olika strackorna framgar av sta- 
tistiken i denna skrift. 
Veteran VM i Karlovy Vary i Tjeckoslovakien pa 25 km var arets stor- 
sta handelse. Solvikingarna lyckades for tredje aret i rad forsvara 
sin plats som varldens basta klubb for veteraner, over 40 ar. Laget 
bestod av: Erik Ostbye, Evert Nyberg, Allan Berntsson, Gosta Hall- 
berg, L~nnart Nordstrom och Alf Spangberg. ostbye blev varldsmastare 
i M50 och Evert fyra i 40-49 arsklass~n. Bengt Andersson var stolt 
lagledare. 
De orangegrona drakterna ar valsedda och loparna respekterade over- 
allt med Ostbye i spetsen. De har starkt sina stallningar: Allan 
Berntsson, Goran Gunnarsson, Lennart Persson, Kent Wagdahl, Sven 
Ljungmark, Bengt Wademan, Enar Klaesson, Hardy Johannesen, Henry 
Carlstedt, Pia Friden m fl. 
Arets storsta besvikelse var att ''de vara'' inte fick starta i mara- 
ton-SM, darfor att klubbens tavlingssekreterare missade anmalnings- 
tiden med en hel dag; straxt efter hemkomsten fran Tjeckoslovakien. 
1972 

Oj vilka debatter, men Solvikingarna beslutade pa sitt meclemsmote 
22 januari att uttrada ur Svenska Frisksportforbundet. Beslutet inne- 
fattade ocksa att klubben inom sig skulle bilda en sarskild frisk- 
sportsektion som var ansluten till Frisksportforbundet. 
Solvikingarna bildades en gang inte som en frisksportklubb inom Fri- 
sksportforbundet utan som en ungdomsrorelse knuten till Halsofram- 
jandet. Den waerlandistiska livsf6ringens helhetsprinciper var mal- 
sattningen for denna ungdomsrorelse och ar det alltjamt. Eller borde 
vara ... Ett nej tack till sprit, tobak och narkotika ar bara delfra- 
gor i ett betydligt storre sammanhang, dvs en waerlandistisk livs- 
stil. Vi tror pa det goda foredomet, pa idrottselitens och stjarn- 
idrottens exempel. Ty alla aktiviteter inom foreningen skall fylla 
sina uppgifter i arbetet for en battre folkhalsa. 
Ordforande blev Olle Larsson, kassor Kent Wagdahl, sekretera~e Kage 
Elvstrand, vice ordforande Risto Lahna, ovriga Bengt Andersson, 
Christer Lundahl, Stefan Lundahl, Inger Lundin, Stina Wagdahl, Kent 
Johansson(inte var nuvarande kanslist), Ulla Seger, Mats Johansson, 
Nils Davidsson. 
Skidledare Erik Tham, gangledare Sten Karle och sedan valdes funktio- 
narer till olika poster som lokalkommitte, affarsforestandare, fest- 
kommitte, skivstangskommitte, pressekreterare, redaktion, revisorer, 
riksidrottsmarkesombud, bidragssokare, bibliotekarie, ljudanlaggni- 
ngschef, tavlingskommitte, resultatarkivarie, stugchef, material- och 
lotteriforestandare, styrelse till friidrottssektionen och mycket 
annat. 
Aret har varit expansivt for Solvikingarna. En gangsektion har bild- 
ats och haft stora framgangar. Fotboll har aven tagits upp pa pro- 
grammet och endast malskillnaden hindrade laget fran att vinna sin 
serie. 

1971 
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Erik och Kåge var i Trollhättan och pratade träning och kostfrågor 
fBr en stor grupp idrottsungdomar. Östbye var i bästa informations
form. 

Det mest dramatiska under året var, efter många, långa affektladdade 
diskussioner, beslutet att avveckla klubblokalen vid Almedalsvägen. 
Lokalen visade sig bli alldeles för dyr. På grund av ledarbrist var det inte 
möjligt att kunna utnyttja lokaleo6 stora kapacitet. De fåtal ledare som 
fanns kvar tappade dessutom kontrollen över verksamheten. Dock var 
engagemanget helhjärtat men misslyckat. De skivstångstränande, med Rista, 
fortsatte sin verksamhet som vanligt vid gymet, som numera heter Almedals 
träningsstudio. 

Efter det att en stor grupp solvikingar, för några år sen, reste till 
Sewis Dorf i Davos och Schweiz - äntrade en mindre grupp bilresaniiib 
till Ebba Waerland,bestående av nye löparen Jan-Ake Lundberg, gamle 
löparen Bernt Molin, halvskadade löparen Äke Lutner, elitlöparen 
Carl-Magnus Bergh, veteranlöparen Alf Spångberg, oömme löparen Harry 
Ericson, tjejlöparen och psyk ! en Elin Äbom och 24-årige ledaren 

Lars O Pettersson, som trodde� 
g Q� 

löpare också. Då hade vi i en veckaandats in frisk och ren alpluft, när �L:;.§
5���ade vistelse�på en

dammig fotbollsplan• i match mot byns o O slag. Gissa hur vi såg 
ut in- och utvändigt? 

Efter att Allan Berntsson blivit "Årets Solviking" förra året för ut
märkta löpprestationer blev det i år två stycken, nämfigen Lennart 
Persson för idrottsliga framsteg,bl a debutmara på 2.48 - och Ebba 
Waerland (inte för hennes 75-årsprestation) utan för hennes totala 
engagemang, trots sin sjuklighet fjättrad vid sängen, för en bättre 
folkhälsa och brinnande intresse för Solvikingarna. Åtminstone 0 så �� 
länge klubben företrädde renlärig waerlandkost, men hon 'fdck' förstås 
inte veta hur det skulle bli senare ... 

Första större tävlingsarrangemanget av rikskaraktär blev vintermaran 
på Hisingen.Ett alltigenom lyckat arrangemang enligt löparna och 
andras utsago. Förutom alla-funktionärer lyckades klubben ställa upp 
18 fullföljda löpare varav 11 pers.rekord bl a Carl-Magnus 2.24. 162 
frillföl�aid�Ji perfekt novemberväder. 

Men tidigare under året har det också tävlats som t ex i Malmö, där 
Östbye slutade trea, Walter åtta, Göran Gunnarsson tia, Erik Tham 
22:a och Äke Lutner 32:a på 3.18. Jag förvärrade skadan under loppet, 
men eftersom det gällde lagsegern,hetsade Kåge mig under loppet att 
fullfölja och efter loppet blev jag hissad av lagkompisarna och kände 
mig som en hjälte fram till nästa mara om en månad. 

Kämpalopp av Erik i Bensberg (VVM) på maraton då han segrade med ca 
14 minuter före "persande" Thord Nordin IK Vikingen, Lennart Nord
ström överraskande sjua på personbästa 2.46 i M50. I 40-årsklassen 
blev våra gubbar: Evert Nyberg 18, Gösta Hallberg 26, Allan Berntsson 
29, Walter Berggren 49. Prestationerna räckte även denna gång till 
överlägsna klubblagssegrar med klubbens andra lag som tvåa. 

I Juni-maran i Handen i 30 graders hetta blev 51-årige Lennart Nord
ström trea med personbästat 2.45.05, Åke Lutner med lika hårda vader 
.� Tysons meliangärde - sänkte "perset" till 3.06, och stackars 
Leif Hansson, också då boende i Stockholm, kom sist på 3.37. Månaden 
efter var det dags för ny värmebölja vid maraton-SM i Klintehamn, 
där 46-årige Gösta Hallberg blev sjua på sin bästa tid någonsin 2.34, 
Walter tolva på 2.39, Edgar Thoren 20:e på 2.46, Lennart Nordström 
22:a på 2.48 - dvs fyra solvikingar bland de tjugotvåbästa t o m  utan 
Erik östbye. Det blev ganska omtalat och uppmärksammat, särskilt 
Göstas målgång som den urgotlänning han är i själ och hjärta och i 
skrivande stund bor han på Gotland. Vid Skänninge-maran i augusti 
vann Edgar Thoren M40-klassen med 6 min. på 2.39. 
Under våren korn Carl-Magnus nia vid terräng-SM (4000rn) och varit en 
del skadad i år, men korn tillbaka starkt vid vinterrnaran. Fina lopp 
av de nya Jan-Åke Lundberg, Ernst Wiggen, Lar� Zackrisson, Göt� Johns
son, Björn Ahle, liksom av de gamla Walter, Gasta, Lennart, Erik ... 
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Solvikingarna kan se tillbaka på några år av stora påfrestningar, 
men kämpar nu vidare. På årsmötet vidtogs åtgärder för reorganise
ring och konsolidering av klubben. Ingen annan aktivitet kan mäta 
sig med friidrottssektionen nationellt och internationellt sett. Mot 
den bakgrunden var det naturligt att just den sektionen kom att ut
göra den organisatoriska grundvalen för valet av styrelse och andra 
funktionärer. 

Ordförande Kåge Elvstrand, kassör Bengt Andersson, sekreterare Bir
gitta Friden, suppl. Erik Tham (skidledare), Nils Davidsson. 
Adjungerande i styrelsen: Bo Leuchovius orienteringssek Erik 
Tham skidsekt. Sten Körle gångsekt. Kent Johansson bordtennissekt. 
Bo Leuchovius frisksportsekt. Björn Ahle i samarbete med Lars O Pet
tersson och Leif Hansson ungdomssekt. 

Därmed har föreningen gått in i en idrottslig fas med många entusi
astiska ledare, medlemmar och nya löpare som t ex Ove Larsson, den 
intensive löparen från Kålltorp. Tillsammans med Lars Zackrisson, 
Göran Gunnarsson, Lennart Persson, Jan-Åke Lundberg m fl kördes ban
träning på Överåsvallen med t ex lOxlOOOm och 3x3000m med kroniskt 
skadade Åke Lutner som träningsrådgivare. Det var meningen att de 
skulle bli självständiga i träningen så snart som möjligt, och blev 
det också. Åtminstone "Zackris" överlevde träningen och nådde hygg
lig distriktsklass med bl a 14.56 på 5000 meter, trots att jag indi
rekt orsakade hans kroniska hälseneskada ... 

De första klubbmästerskapen avverkades på tre olika idrottsplatser: 
Slottsskogsvallen, Vallhamra IP och överåsvallen och mästare blev på 
400m Kent östbye, 800m Kent östbye, 1500m Björn Ahle, 3000m Kent Öst
bye, 5000m Kent östbye, lOOOOm Göran Gunnarsson. Yngste deltagare 
(13 år) Thomas Johnsson och äldste dito Shoore Järnmyr 72 år. 
Detta var klubbens första kontakt med banlöpning på riktigt s.a.s. 
och KM-tävlingarna har ju blivit en kär tradition genom åren och väl
kända i friidrotts Göteborg som numera är öppna tävlingar för att 
kunna r.ä�.1:i��-·._i officiell s_t_at_ist!k

•

-
f'b.,V\f-W,,,...-:-'t 

Men vetera'n""lvM då? Jo, det hölls f)å'
\ 

rsle of Man, där icke okände 
Evert Nyberg lyckades tidsmässigt bäst på 25km med 1.30.06 i ett 
obeskrivligt ''svinkallt" och ösregnigt oväder som orsakade arrangör
erna stora spratt. Hundratals �öpare sökte skydd under en läktare ett par 
hundra meter från startplatsen, men när startskottet small blev många löpare 
försenade. Dock inte Östbye som vann M50 med 1,5 min. före två britter. Den 
sportsliga besvikelsen kompenserades av ett lyckat researrangemang som 
Allan Scott och Bengt Andersson planerat. 

På hösten vann Erik Lugi-maran och DM på 30km i Hindås före bl a 
elitlöparen Bo Johansson. Klart att ungdomarna blev förbluffade över 
ett sånt 52-årigt monster. Östbye fick berätta hur det var möjligt, 
att han lever efter den waerlandska vegetariska helhetssynen och har 
varit vegetarian i över 30 år. Tränar enligt den waldnielska uthål
lighetsmetoden som undviker att kroppen under träning utsättes för 
syrebrist och mjölksyreöverskott. 
- Jag tränar för hälsan i första hand. Det innebär att mina tränings
metoder skiljer sig från de vedertagna. Under träningen får aldrig
kroppen utsättas för syrebrist och mjölksyreöverskott. Då inträder
organiska funktionsstörningar. Musklerna blir stela och träningen
blir olustbetonad och ofta en plåga. Den skall vara en lek och en
avkoppling. Man skall kunna prata med varandra även i uppförsluten,
kunna lyssna till fåglarnas sång och njuta av den vackra naturen.

En vecka före ett viktigt lopp är Erik noga med att fasta tre 
Under 

dagar 
(lever då på råsafter) och tömmer kroppens näringsreserver. 
fyra dagar före loppet uppladdar han med nyttiga kolhydrater och 
kroppen förmår då att lagra tre gånger så mycket näring som annar •. 
Dessutom bryter han mot ett annat vedertaget begrepp, att inte dricka 
under ett maratonlopp oavsett temperatur;-(9;,,,., o-,,,,c.(;1c,.. ./�f4/L.i d...2.Vci..L. � 

,jru7 HA-i. _,·� dl2cict �;:,° ir]qj)/))w'J-,"I sl::«11-e ?l.R- /;-lz' b;;ltul s.'0-(/} &t-t'k ..
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Sektionsledare ej representerade i styrelsen: Stefan Olsson - orien
tering och ungdom. Gunlis Bengtsson - Frisksport. Benny Tolvinsson 
- bordtennis. Eimar Emilsson - skidor.

Klubbmästare: 

Damer: 
Veteraner: 

Kent östbye 
Lauri Ollitervo 
Ernst Wlg(jjenc .. , 
Carl-Magnus Bergh 
Ulla Seger 
Erik Östbye 
Erik Tham 
Åke östebo 

lOOm, 200m, 400m, 
500Qm. o�h�lOOOOm 
lOkm terräng 
25km och maraton 
400m och 8.00m 
25km och maraton 
lOOm och 400m 
lOkm terräng 

Klubbmästare: Stefan Olsson (Seniorer) 
(orientering) Henry Leuchovius (Juniorer) 

Lars Olsson (Ungdom) 
Gun-Lis Bengtsson (Damer) 

800m, 150Cm, 

Gångsektionen arrangerade Hisingsrundan, Götalandsmästerskapen och 
Slottsskogsrundan med Sten Körle och Eddie Andersson i spetsen. 
Klubbmästare blev Maria Frid§n - 3km flickor. Per Land§n - lOkm sen
iorer och lOkm veteraner. 

I det snöfria Göteborg har klubbens skidåkare åkt Vasaloppet och en 
del andra tävlingar under Erik Thams och Eimar Emilssons ledning. 

Bordtennisen har haft lokalsvårigheter men fick till s1ut hålla till 
i gamla Ullevi. Klubbmästare blev Bertil Asplund (män), Pia Frid§n 
(kvinnor) men är en ung tjej på 16 år. Och flickmästare Pias lilla
syster Maria. 

Frisksportens Gunlis Bengtsson har arrangerat ett antal resor, ut
flykter och läger under året. 

Ungdomsverksamheten har under ledning av Stefan Olsson (sedermera i; -
GK--Ravinens segrande lag i tiomila) rest på vildmarksläger i Dalarna 
den första sommarlovsveckan- Sten Körle har tränat ungdomar några 
gånger i veckan under hela året. Stefan och Bo Leuchovius har bedri� 
vit kursverksamhet för ett stort antal ungdomar. Bengt Andersson har 
under hösten aktiverat handikappade ungdomar vid och från Solviking
stugan. Alla intresserade ungdomar fick för en symbolisk summa resa 
med till Väckelsångsloppet(Småland) och Lidingöloppet. 

Solvikingstugan har varit den naturliga samlingspunkten där alla in
tresseriktningar . mö� i sann Solvikinganda. Vissa justerings
arbeten har utförts som inkräktat något på utrymmet, men allt har 
gått bra med lite förståelse och tålamod. 

Solvikingen har utkommit med fyra nummer. Där man bl a kunde läsa 
min Resultatbörs; och till slut gjorde man det till en sport att 
kommentera varje fullföljd solviking hur dåli2ll�pe än var och en 
annan utmaning var att aldrig upprepa sig och�ra formuleringarna. 
s g, (En gång ringde Ralf Westerberg och undrade varför jag 
skrev om varje solviking; så brukar man ju inte göra! Nej,förvisso .. ) 

v.ufJ 
CRalsofrämjandets årsmöte representerade Lennart Thomson Solvikingarna 
ensam, då Bo Leuchovius fick förhinder och inte kunde följa med till 
Stockholm. 

Bengt Andersson representerade Solvikingarna vid Väckelsångs IKs 
50 årsjubileum och överlämnade klubbstandar och några hedersgåvor. 
Ett 25-tal Solvikingar reste på hösten till Aten Marathon; alla som 
sprang fullföljde loppet, trots svåra förhållanden och dåligt trän
ade löpare. Under veckovistelsen besågs förstås GreklandB 3evärdhe
ter. Även här höll sig Bengt framme, nu som reseledare. 

Solringen har även under 1975 varit i verksamhet. Tyvärr har inte 
alla 200 andelarna blivit placerade. Trots detta gav Solringen ett 
visst överskott till klubbverksamheten. Pengar som onekligen behövdes-



-25-

Jo, det tävlingslöptes även detta år och hårt mängdtränade Carl-Mag
nus Bergh inledde säsongen - nu åter i Solvikingdressen - med ett 
inomhuslopp på 1500m med 3.55. 

Jag, Ove Larsson och Ernst Wiggen bilade i mars till Vällingbymaran 
för att tillsammans med "Calle" göra en god laginsats, när vi 
alla var bättre löptränade än året före,och det gick bra för alla 
Solvikingar utom Ernst, som inte kunde starta på grund av förkylning, 
men så var han inte Lve-9.:=t�rian_jheller�. Som väntat vann Carl-Magnus
elitklassen lätt avspisan e Hannu Partanen i spurten. Åtta Ove Lars
son på 2.37 och tolva Åke Lutner på "perset" 2.42 som stuml}?,c;]e rej
ält vid 32 km på grund av för hård öppning och framförallt"l-r"or tunna 
skor. Ensamresande Lennart Nordström kom tvåa i M50-klassen. 

Det gjorde han även i Malmö men med 5 min. bättre tid (2.50) 
och samma placering och goda insats för Kurt Henriksson i M40 med 
2.46; några minuter efter klubbkompisarna Morgan Gardtman och Jan
Åke Lundberg i elitklassen, som Åke Lutner bröt efter ca 4km på grund 
av benskada. I lagtävlingen slutade "vi" tvåa. 

Men veteran-VM då? Det blev det förstås också men i Toronto, Canada, 
som det första stora VM i friidrott med OS-programmet. Vid detta 
tillfälle bildades det världsförbund som i dag kallas WAVA (World 
Association of Veteran Athletes). En styrelse valdes. Som förste 
svenske representant i denna exklusiva samling invaldes Konrad Herne
lind. Det beslöts att VVM skulle arrangeras vartannat år i WAVAS:s 
regi. Ingen solviking deltog i Toronto så vitt jag vet.lJ.J-�3!1iil&m!iilll§·II·
Men i Bromölla-maran fanns ett gäng rekordhungriga solvikingar av 
vilka jag öppnade stenhårt och efter 7-8 km infångades jag av Jan-Åke 
Lundberg och Ove Larsson med sölkorven Morgan Gardtman en bit efter, 
men vid 18 km stelnade jag till och insåg det orealistiska i under 
2.30 med bara 1.15 till vändpunkten och successivt minskat tempo(och 
dålig löpträning efter Malmömaran) och i mål dock ändå "pers" med 
2.41� Aå hade Ove, Jan-Åke och Morgan varit i mål ett tag med resp. 
tide��.38, 2.36 och 2.37. När så Lennart Nordström kom i mål på 
2.46 och såg mig slut och likblek - utbrast han: "Lätta pix". Tacka 
faan för det när man öppnar så lugnt och inte har större ambitioner 
än att vinna M50-klassen. 

Men var håller Erik östbye till då? Om man skulle räkna upp alla 
hans klassegrar skulle det bli för entonig-och tråkig musik ... 

Säsongen fortsatte och blev Solvikingarnas mest framgångsrika någon
sin i topp och bredd och man minns namn och personer i övrigt som: 
Rune Holmqvist, Bo Andersson, Herbert Larsson (ett av flera nyför
värv från Götaverkens FIK), Åke östebo, Matti Lunkka, Lauri Olliter
vo, Raimo Hietala, Roger Andersson, Raimo Koski-Aho, Rolf Andersson, 
Bengt Wademan, Jan Aronsson, Erik-Uno Eriksson, Georg Wir, Ernst 
Sattler, Bernhard Bengtsson, Reino Nykänen, Henry Carlstedt, Eimar 
Emilsson, Göran Blomberg, Ingemar Pettersson, Alf Karlsson, Kjell 
Sjöström, Ingvald Bäckström, Bo Axelsson, Leif Flink, John Andersson, 
John-Erik.Eriksson, Folke Olsson, Sten-Åke Friden, Jan Skogman, Mik
ael Hofstedt, Thomas Hofstedt, Stefan Olsson och övriga i familjen, 
Maria Friden och mamma Birgitta, Åke Junland, Kim Nielsen, Liisa 
Koski-Aho, Berit och Bodil Vistrand, Ann-Marie Jirebeck, Elisabeth 
Lundqvist, Monica Andersson, Karin Östbye, Saga Larsson= Herberts 
tjej, Leif Hansson, Mauritz Haglund, Fredrik Lundqvist, Edgar Tho
ren för att nämna några nya namn och mindre belönade löpare än den 
som kommer att omtalas snart. 

Klubbstugan har blivit livligt besökt och klubben har växt och bli
vit en stor förening. Antalet medlemmar ökar stadigt. Tyvärr har an
talet ledare och funktionärer inte stått i proportion till klubbens 
verksamhet och medlemsantal, vilket betytt att !!betsbördan för det
få tal ansvarsfulla ledare som del tagit i 111 G#i�srarbetet varit be
tungande. 
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Vad vore Solvikingarna utan en års- och luciafest? Servering, lucia
tåg, musik, dans, årskavalkad i bilder, utdelning av·en mängd för
tjänsttecken och KM-plaketter. Erik Thams ungdomspris tilldelades 
Anne Nykänen. Hederspriser till John Andersson och Sten Körle för 
idogt och självuppoffrande arbete och ett kamratligt och föredömligt 
uppträdande. Arets Solvikingar korades: Bo Leuchovius och Carl-Mag
nus Bergh. Varför den sistnämnce? Han var och är fortfarande Solvik
ingarnas bäste löpare genom tiderna, om inte syns det i statistiken 
och framför allt när han knep klubbens första senior SM-guld på mara
ton och 25 km väg samt otaliga andra segrar på bana, terräng, asfalt, 
parkvägar och blandat; särskilt minns vi som var funktionärer 9å(jo 1 

faktiskt!)hans seger vid Slottsskogsloppet - seg och tung efter hård 
mängdträning vec�9n före SM-maran - lyckades han med förtvivlans mod
knappt vinna för�ven-Olof Svensson kastande sig i mål totalt utpum
pad och fick sin välbehövliga tömning. 

Eftersom "Calle" täv�!*� 
flitigt runt om i Sverige skrevs det mycket 

om honom och hans se� 
n

i olika lokaltidningar om hans kufiska kost
vanor och hårda träning. En mycket god PR för Solvikingarna och dess
utom var han utan divalater och lät sig villigt intervjuas hur dumma 
än frågorna var. Även hans olika rekord måste omnämnas: På maraton 
(2.17.45) slog han Östbyes distriktsrekord(2.18.32-6l)som stod som 
svenskt rekord i elva år och östbyes klubbrekord 2.23.56 från 1969 
massakrerade han redan i Vällingby. På 25 km (1.18.57) kan man inte 
på samma sätt snacka om"rekord� då få banor är seriöst kontrollmätta. 
Egentligen inte heller o� vägbanor är kontollmätta på grund av olika 
bantyper. På 5000m slog Md;ln19 Arne Anderssons klassiska distrikts
rekord, 14.18.2, från 1941 med 2 sekunder. 

Tyvärr fick "vår solviking'' ont i hälsenorna under säsongen, men 
sprang ändå i Kosice i oktober på 2.18. Det är ingen konst att klara 
sig från skador om man bara motionerar, SPf}nger långt och sakta och 
samlar lopp eller nöjer sig med att bli eltl:1'notionär. Det svåra blir, 
Elm ·man har ambitioner att bli bäst speciellt påtb

�
at

�om är svårare
h 1 o h k .. ho d .. . hs ar a e ( oc p ag sammare oc ra ver ar are traning oc p 

- , mara ton. I 
ett komman�e _ 12ummer av MaraFho_nlöparen ;skal�. jag s):_riva en; arJ:ikel 
om detta). Be, vnedlr::..rvi { .Svcrist-,;..L 1'1c{r;, t)jurJ Scd/Slc.c.,pc:..t • 

1976 

Det är bra med nytt och krytt folk i en styrelse och det tyckte med
lemmarna tydligen. Gångentusiasterna Sten Körle och Eddie Andersson 
blev kassör resp sekreterare och ville ha mer inflytande i klubbend 
1m § zg,. Äke östebo och Matt i Lunkka nya också.,, v,'lliL ·��w-i<:\o 

Med Bengt Andersson som redaktör har Solvikingarnas tävlingsguide 
utgivits, och blivit populär landet runt(ända tills mina träningsråd 
några år senare publicerades med fel avskrift). Elisabeth Johansson 
hjälpte till med utskriften (men hon är oskyldig). En viss nettovinst 
gjorde klubben på tävlingsguiden. 

Långdistanslöpningen har som vanligt varit den kvantitativa och utåt
riktad� verksamheten, vilken av allmänheten mest uppmärksammats. Inte 
mindre än 90 tävlande i 52 tävlingar har gjort 333 starter. John 
Andersson, lagledare, har anmärkt att därutöver har det förekommit 
att några anmält sig själva till olika tävlingar. Dessutom ingår inte 
veteran-VM i dessa siffror. 

Klubben fick en landslagsman under året. Stefan Olsson ingick i det 
lag, som belade en tredje plats i en 4-landskamp i Ungern. Solviking
ar har deltagit i ett 50-tal olika orienteringstävlingar med bra res
ultat bl a 12 segrar. 

Vasaloppet åktes av ett tiotal medlemmar. På grund av snöbrist har 
Thamgruppen kört rullskidor och rest till snön i Värmland. 

Bordtennissektionen har inte lämnat någon rapport. Men omkring 25 
medlemmar deltog på frisksportlägret vet man. Dessutom har ungdoms
läger, vandringar och andra friluftsaktiviteter arrangerats. 
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Vid Svenska Marathonsällskapets årsmöte 1975 lade Bengt Andersson 
fram ett förslag att Sällskapet skulle ordna någon typ av allsvensk 
serie i maratonlöpning. Styrelsen beslöt att på försök under 1976 
ordna en inofficiell tävling för klubblag enligt följande regler: 
1. Tävlingen avser 3-mannalag.
2. Åtta maratonlopp gäller: Vällingby, Malmö, Skänninge (SM), Göte

B�5gs-marathon, Gotland, Lund, Umeå och vintermaran. 
�� � sta resultaten från FYRA av dessa lopp skall räknas.
3. Lagresultatet baseras på tidssumman för klubbens tre bästa löpare

oavsett klasstillhörighet. De tre nästa löparn4 i mål är klubbens
andra lag o s v.

4. På basis av lagresultatet tilldelas klubbarna poäng enligt fördel
ningssystemet 7-5-4-3-2-1.

5. Segraren i Maratonserien blir det klubblag som erhåller flest po
äng från de fyra ovanstående tävlingarna.

6. Någon anmälningsavgift kommer inte att krävas under försöksåret.
Alla klubblag deltar automatiskt.

7. Plaketter utdelas till de tre bästa klubbarna.

Rättelse: Jo, det fanns en tävlande Solviking i Veteran-VM i Toronto
1S75, nämligen Karl-Axel Petersohn(boenc.e i Falun)som blev 
30:e i M40 på ännu gällande personrekordet 2.55.19. 

Tillägg: Vad gäller Aten-maran 1975 så fullföljde minst 15 solvik
ingar av vilka Walter Berggren lyckades bäst med en fin 
andraplats i klass 111 på 2.49.15 på den klassiska sträckan 
från Marathon till Olympiastadion i Aten. Med tanke på kom
binationen värme+ bankupering kan det vara världens hård
aste maratonlopp. 

Säsongen inleddes vid Vällingby-maran med idoge Bertil Järlåker på 
3.00.21, fyra i klass M40 och östbye segrade på 2.29.32, en ganska 
hygglig tid av en 55-åring, i M50 och totaltrea av 38 i mål utan blå-
bär och tyvärr utan en tredje solviking. 
Men det blev andra bullar av 1 Malmö då Solvikingarna van�-mannala
get och Jan-Åke Lundberg noterade 2.36, sexa i elitklassen, och öst
bye 2. 3lt_hlr�- Klubbens båda lag placerade sig 1 och 3 och erhöll
11 poäng r8c11--efter två tävlingar ligger "vi" tvåa och femma. 

Intressegemenskapen för äldre långdistanslöpare (IGÄL) som grundad
es av de hängivna tyska löparna Ernst von Aaken, Arthur Lambert och 
Meinrad Nägele, sjunger nu på sista versen när det mer välorganiser
ade, resursstarka och seriösa WAVA tagit över världsveteran friidrot
ten. Och därmed 1�vslutad� Bengt Andersson sin ledargärning i dylika 
sammanhang tillsammans med Olle Wallin och Allan Scott. 

Men först har vi Veteran-VM i Coventry 15/8, då östbye ånyo blev 
världsmästare nu i M55 med 50 löpare i mål och 15:e totalt. Georg 
Wir 2:a i M65, Ulla l:a på lOOOOm och 4:a på maran i K45, Gösta H 
12:a i M45 på 2.44 och den klubbtrogne Walter Berggren i den hårdaste 
klassen M40, 25:a på 2.39 cirka. I lagtävlingen för klubblag blev 
Solvikingarna tvåa med Erik, Walter och Gösta i laget förstås. 

Solvikingar har med blandade framgångar deltagit i otaliga lopp: 
MAIK-loppet, klubbens träningstävlingar på ''åttan" och 16 km, Premi
ärloppet, Vikingens terräng, diverse KM-tävlingar, Trekungaloppet, 
Blåvitts ungdomsterräng, SM 25 km (Lauri, Jan-Åke, Raimo), Energi
loppet, Stadsloppet i stafett där Solvikingarna kom sexa och MAIK 
segrade, Skatåsloppet, Slottsskogsloppet (Jo, klubbens eget arrange
mang lever fortfarande men är i slutet av sin existens), 100 km i 
Köpenhamn, IF Götas "Rekordtidbana" i KarlBtad pA 10 km väg/asfalt, 
Skryllemilen, Hedloppet, Växjöloppet, Salas Jubileumsterräng, GT-lop
pet, SAIK-stafetten, SAIK:s ungdomsterräng, Kullingsloppet i Vårgår
da, SM-maran i Skänninge (Östbye 18, Morgan 23, Jan-Åke 33 ... ), Kils
lOOOOm (Lauri 31.54), vättlefjällslunken, Kvilles vårtävling(Lars Z 
8.46 på 3000), Röstångaloppet, Rigorloppet, Kungsbackaloppet 28 km. 
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Forts Kåge 

Nu kan man naturligtvis säga att långlöpningen är öv�rbalanserad i 
Solvikingens spalter. Men detta är i så fall bara en spegel av verk
ligheten i klubben. En aktivitetsbalansering kan måhända vara önsk� 
värd. Men en sådan balansering kan endast ske genom att öka de andra 
aktiviteterna. Våra maratonlöpare har säkert ingenting emot att de 
andra verksamheterna blir starkare. Men de mindre utvecklade aktivi
teterna blir inte större genom att kapa topparna av de mera utveck
lade. 
Solvikingarna är en organisation för frivillig individuell anslut
ning. Kollektivt har Solvikingarna en klart angiven ideell målsätt
ning, vilket framgått tidigare i klubbhistorien. Med denna gemensam
ma målsättning i sikte må envar enskild medlem inom ramen för stad
gar och fattade beslut fritt få ägna sina krafter i de aktiviteter 
som främst intresserar honom eller henne. Så måste det få gå till, 
eller hur? Men då får vi också räkna med att "varje årstid har sina 
grönsaker". D v s  under en tidsperiod kan långlöparintresset vara i 
topp. Nästa epok är det kanske amatörteater, sång och musik, simning, 
bordtennis eller någonting annat som fångar ett stort intresse bland 
medlemmarna. Allteftersom medlemmarnas intresseinriktningar växlar 
från tid till annan så växlar klubbens utåtriktade aktiviteter. Som 
tidigare sagts har långdistanslöpningen varit dominerande under sen
are år. På grund av ett starkt medlemsintresse i den riktningen. När 
medlemsintresset. ökar för berikande litterära helaftnar i stugan då 
blir det sådana aftnar. Samma gäller all sorts aktivitet. Jag minns 
den ljuva tid då gamla anrika Göteborgs Frisksportklubb, en av våra 
mest waerlandistiska frisksportklubbar, hade en riksstark gångsekti
on med namn som Lasse Hindmar, Åke Rundlöf m fl. En del tyckte att 
det var för mycket gång, för mycket idrott. Men 15 år senare var det 
andra minnesrika aktiviteter som dominerade. Här behöver jag bara 
nämna ordet Vasketorp för att gamla GFK:are skall få något drömskt 
i sina ögon vid minnet av alla underbara kvällar i kamratskap, lek, 
dikt, sång och musik m m. Dock - allt tjänade saken. Såväl gångsek
tionens stora framgångar som de mera stillsamma stunderna i kamrat
skapen, allt tjänade saken blott man hade målsättningen i sikte. 
Det är så jag menar att vi skall se på Solvikingarnas vardagsverksam
het. Låtom oss uppskatta varandra och sätta värde på allt arbete 
antingen detta består i att propagandalöpa i solvikingfärgerna eller 
skriva ett protokoll på ett styrelsemöte� .. 

Dock har våra finländska löpare aviserat byte av klubb från 1977. De 
kunde inte sympatisera med Solvikingarnas målsättning särskilt be
träffande vegetariska näringsreformen. De kommer att tävla för Par
tille Finlandsförening. 

Trots det råder god anda i klubben. Erik östbye och Sten Körle blev 
Årets Solvikingar för betydelsefulla insater under året. 

1977 

Synnerligen klubbtrogne Birgitta Friden återkom till sekreterarpos
ten efter ett år av studier. Leif Flink och Paul Bergvall blev nya 
i styrelsen. Kjell Sjöström ny suppleant tillsammans med Lennart 
Thomson. Resultatarkivarie, materialförvaltare, redaktör, redaktions
kommitte, stugförvaltning, funktionärsledare, revisor, ungdomsledare, 
sektionsledare - friidrott, orientering, gång, skidor, bordtennis, 
frisksport var poster som tillsattes och besattes av entusiastiska 
personer. 

Erik östbye blev distriktsmästare på maraton (2.27) som 56-åring och 
anser att det är hans största prestation någonsin. Morgan Gardtman 
vann DM på 25 km i Hindås före Leif Stensson. Två tiomilalopp full
följdes av Bertil Järlåker. Maratontalangen Göran Lagrat kom till 
klubben 1974 från ingenstans och gjorde det året på vintermaran 2.41, 
men har varit mycket skadad därefter, men skadefri och en bra bit 
över 100 mil/månad fram till mars 1977, och fick då nöja sig med en tju gonde 
plats på 2.34 vid SM i Karlstad. "Bedrövligt'', tyckte Göran.
g
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Bara han själv visste vad han borde ha presterat det året. Amerika
nen och samhällsvetaren, Rickard Hessler kom till Göteborg och Sol
vikingarna och visade sig vara en kämpastark maratonlöpare som löpte 
30 km/dag med flera fina tävlingsinsatser. Jag minns väl hur mycket 
Rick beundrade Erik Östbye och tyckte att Solvikingarna var en fan
tastiskt tjusig klubb. Jan-Åke Lundberg gjorde ett inspirerat lopp 
vid SM 25 km i Falkenberg och hängde med slutlige segraren Dan Glans 
i 5 km och höll förvånansvärt bra stilen i mål med ca 1.22. Även vid 
Kungsb\ckaloppet visade Jan-Åke sällsynt tuffhet helt i min smak då 
han bo��avligen tjurrusade genom fältet men fick återbet?la på slut
et och nöja sig med tredjeplatsen före den mer fegt lö�e Morgan. 
Göran Blomberg debuterade på vintermaran i Väckelsång med 2.48, och 
givetvis har många andra löpare presterat, men det är omöjligt att 
omnämna alla för då blir det för många sidor, när jag� bestämt 
att skriva under rA.ii.4-•iä I;> oJL,,,riv,ds-itlt'J)

1
:s6U-M .b,{,V> 1(/.q,yl rf,,7>M. 1e shu#tr1. 

övriga idrottssektioner strävade vidare - fem stycken startade i Va
saloppet och sex i lokala skidtävlingar. På grund av Erik Thams sab-
batsår från sektionen har aktiviteten drastiskt minskat. Gångarna 
har tränat på Slottsskogsvallen, Ullevigången och Skatås och haft 
egna arrangemang som Hisingsrundan och Slottsskogsrundan bl a med 
Sten Körle som pådrivare. Klubbens orienterare har deltagit i ett:··-
30-tal tävlingar med växlande framgång. Under Bo Leuchovius (var har
jag hört det namnet?) ledning har en nybörjarkurs i orientering 
hållits. Orienterarnas poängtävling vanns av Lars Olsson. I frisk
sportaranda har det vandrats i norska fjällen, lägrats i Hestra, 
studerats i Elgå/Norge, njutits på Kreta och tävlats i Finnsjösta-
fetten, Finnsjön runt och Frisksport DM i orientering.

Under året har 45 nya medlemmar tillkommit (32 finländska medlemmar 
lämnade klubben) och totalt t.o.m. 31.12. 1977 är 373 medlemmar mat
rikelförda. 

Morgan Gardtman och friidrottarnas lagledare John Andersson korades 
till Årets Solvikingar. 

Leif Flink har varit en värdefull kraft som funktionärsledare och vid 
veteran-VM i Göteborg (där Solvikingarna med Bengt i spetsen hade 
ansvaret för maratonloppet) lyckades han genom idogt detektivarbete 
snoka reda på 110 funktionärer samt övriga funktionärsinsatser vid 
klubbens egna arrangemang. 

Dock är ledarbristen akut och besvärlig, men en glädjande ökning av 
ungdomar (Bosses killar) har skett. 

Trots medlemmarnas geografiskt utsträckta hemortsförhållanden, från 
Skellefteå i norr till Schweiz i sydöst och Californien i väst, har 
kamratandan varit god. 

Slutligen kan nämnas några för klubben viktiga tävlingar. 
1

�ista IGÄL
tävlinged1 blev veteran-VM i Brtigge på 25 km med ringa svenskt intres
se när de konkurrensdugliga valde att spara sina löpsteg till den 
verkligt stora veteranutmaningen VM i Göteborg under en fantastisk 
augustivecka när vädret var som bäst och människorna vänligast. Där
med gick den internationella veteranfriidrotten in i en modern epok 
fullt jämförbar med junior-VM och senior-EM, VM och OS. Eventuella 
solvikingframgångar kommer att framgå av meritförteckningen bak i 
denna skrift. 

Redan efter den femte deltävlingen var det klart att Solvikingarna 
skulle vinna Allsvenska Maratonserien med klubbens andralag som trea_ 
De löpare som bidrog till årets seger var: 
0) Erik östbye, Bertil Järlåker, Erik-Uno Eriksson
�) Morgan Gardtman, Erik Östbye, Ingemar Pettersson 
(3) Erik östbye, Morgan Gardtman, Göran Lagrot 
C4) Kurt Karlsson, Alf Karlsson, Bertil Järlåker 
(5) Erik östbye, Morgan Gardtman, Richard Hessler
(8) Richard Hessler, Roger Antonsson, Göran Blomberg

8.24.30 
8.06.18 
7.38.08 
9.23.36
7.31.05
8.09.03 



-----
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1978 

Medan Falunboende solvikingarna, Lennart Hökpers och Erik-Uno Eriks
son sprang Vällingbymaran, så satsade vi andra på Malmömaran med 
Morgan Gardtman åtta på 2.38 bland seniorerna, sedan följde i resp 
klasser: Rune Holmqvist 2.46, Ingemar Pettersson 2.55.16, Ake Lutner 
2.55.27 och trogne maratonlöparen Kaj Palmqvist 3.08 samt vår skåne
tjej Tine Lindhe, segrare i sin klass. Vi kom treui lagtävlingen. 

Angående internationella veterantävlingar så hände mycket nytt detta 
år med första Veteran-EM i friidrott, vilket skall återkomma vartan
nat år. I Puerto Rico beslöt IAAF att medgiva friidrottens amatörer 
rätt att starta vid veterantävlingar där även f.d. professionella _ 
idrottsmän del tar utan påföljd. Första nordiska sammanträdet, på (;,r, 'iitf...tJJJ'bq>, 
initiativ av Alan Scott, hölls i Helsingfors. Riktlinjer för nordiska'·: 
bestämdes samt att första NM skall anordnas av Finland, sedan i tur�/ 
ordning vartannat år. 

Det var också det året som Bengt Andersson 
1

�efinitivt tröttnade på 
veteran-VM tävlingarna, åtminstone de som arrangerades av IGÄL, som 
s j ä 1 vd o g i s i t t e ge t föd e 1 se 1 and . D . v . s . V -VM i Ber 1 i n . i · år . l . /YJ en._,,. , 

Bengt skriver:"Aterigen har såväl tävling som prisutdelning miss
skötts av arrangörsklubben. Tidigare var det kaos i Frankrike och 
England. I år var det kaos i Tyskland. Världskongressen blev inst
älld och ingen arrangör har anmält något intresse för någon fortsät
tning. Väckelsång hade anmält ett intresse för 1980 års tävling, men 
har nu backat ur. 

Om IGÄL:s tävlingar försvinner blir det ändå veteran-VM tävlingar av 
typ VM i friidrott som4.fu1rdnades i Göteborg i fjol. 

Ingen vätska på de första 2 milen ( !) och sedan apelsiner, bullar, 
bananer, sockerbitar, t§ och andra egendomligheter. Vi hade en egen 
vätskekontroll för svenskarna med vatten och gatorade men det var 
svårt att hålla stånd mot anstormningen från andra nationers löpare. 
Det blev till sist en service även för danskar, finnar och norrmän .. 
. , förutom alla andra som lyckades slita till sig en mugg, trots att 
Olle Wallin försökte dirigera de icke skandinaviska löparna förbi 
vårt törstsläckande bord. 

Alla visste vilka segrarna var i de olika klasserna utom arrangör
erna. Detta besannades på Bankett- och Prisutdelningsfesten där seg
rare inte fanns med i resultatlistan och felplaceringar, fel klass
tillhörigheter m.m. var legio. så småningom ordnade allt upp sig och 
den gemytliga stämningen infann sig åter". Bäst av Solvikingarna 
lyckades Ulla Seger med silver på maran i K45. 

Vid SM-maran i Umeå deltog Ingemar Pettersson, Åke Lutner och Kurt 
H en r i k s son med resp r e s u 1 ta t 2 7Q 2 . 4 5 . 1 6 , 3 1. 2 . 5 0 . 0 8 o cg 3 4. 2 . 5 7 . 41 
med 50 startande och 40 fullföljande i värmeböljan. 

Under året tog 16-årige Roger Pettersson många topplaceringar i sin 
klass och kryddade med 2.53 på Vintermaran. Som vanligt gjorde hans 
namne Antonsson habila maratonlopp och Lidingölopp, som han ännu inte 
på flera år kommer att ha bästa tid på sammanlagt. En av årets mest 
uppmärksammaste insatser och prestationer (utom för Solvikingarnas 
jury) svarade Bertil Järlåker för då han inledde sin ultralöpnings
karriär genom att springa runt Vättern (305 km). Ake Lutner (jag all
tså) var halvskadad men kunde löpa 2 mil/dag sakta under året och 
fick så god uthållighet att det blev 4.08 på 1500m och seger på Stad
ion på 5000m med 15.33, trots att jag stukade foten på sargen tre 
varv från mål och förstörde även den säsongen.(Om jag skulle fundera 
på vad jag borde ha gjort på 5000 om inte skadorna kommit efter 1967, 
så skulle man väl fått mardrömmar varje natt ... ). 

Klubben arrangerade vintermaran som vanligt bra vid själva tävlingen, 
me_n gjorde ett dåligt intryck vid prisutdelningen _där tålamodspf!å"'lv-
a?de löpare tvingades vänta allt för länge på att komma in i lokaleniit 
Väl där inne fick de stackars luttrade löparna inte veta sina tider bla.
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Även i år blev det omsättning på folk i styrelsen med Elisabeth Jo
hansson som ny sekreterare och Kåge som kassör. Peder Eriksson blev 
ungdomsledare och Gunlis Bengtsson, friskssportarnas ledargestalt. 

Ulla Seger blev Årets Solviking, därför att hon slog otränade medel
ålders damer i något som kallas veteran-VM. övriga goda löparinsats
er av de ej tidigare omnämnda: Hasse Kjell, terrängspecialist från 
Falköping och övertygad vegetarian, träningsvillige och oömme Morgan 
Gardtman, Kurt Karlsson (vår nuvarance tidningsrecaktör) njöt/genom
led ett 100 km lopp i Köpenhamn med bra tid och topplacering. Kurt 
Olsson, nästan 50 och färsk som löpare men ambitiös och nyfiken lik
som Esko Kuitunen om han bara vågade tävla och inte bli sjuk dagarna 
före varje mara. Leo Johansson ung och lovande talang gjorde klara 
framsteg på hösten. Lennart Hökpers blev därefter alltid Dalregemen
tets IF troget liksom kompisen Erik-Uno solvikingarna. Bengt-Fredrik 
Nyborg och Alf Nordström - Lennarts och Anitas son. 

Ni har helt rätt; jag glömde Svenska Maratonserien. Det är heller 
inte mycket att minnas, då Solvikingarna endast kom tvåa efter Fred
rikshofs IF, den gamla anrika klubben från 1901. 

Men årsfesten i Mölndals Folkets Hus är något att minnas däremot, då 
det hölls en sjudundrande auktion på fina grejor(som jag inte behöv
de)och en paketaktion(dolda grejor)som jag kanske behövde. Förutom 
en festklädd Ulla så erhöll Leif Flink (funktionärsledare) den åtråd
da titeln "Årets Solviking". 

1979 

Bengt sitter kvar som ordförande liksom förra årets kassör och sekre
terare. övriga ledamöter John A, Körle, Valborg Karlsson, Berit Ane
sand. Suppleanter: Jan-Åke Lundberg, Michael Hofstedt, Eddie Ander�
son, Jane Jacobsson. Funktionärsledare Kurt Karlsson och011a Sege�. 
Ledarna för gång, frisksport, orientering, friidrott är de vanliga 
namnen, men skidor fick nye Kurt Karlsson och Berit och Jane komplet
terade Sten i ungdomssektionen. Jag själv fortsätter som resultat
guru och sitter med i valberedningen tillsammans med Lennart Thomson 
och Thomas Hofstedt. Revisor Claes Särner och Kåge redaktör igen. 
Förutom alla de olika sektionsledarträffarna har det hållits 12 pro
tokollförda sammanträden. Klubbtidningen utkom med 4 nummer. 

När Göteborgs Marathonklubb arrangerade sitt Jubileumslopp förra 
året har nu Solvikingarna definitivt tagit över som distriktets 
självklare maratlonarrangör tacl�vare drivande kraften Bengt Anders
sonfoch funktionärstrogna medhjälpare med ledaren i år Kurt Karlsso� 
som drog tunga las� medför�� fem egna arrangemang: Inomhusmaratbon i 
Scandinavium 27.1, Träningstävlingarna 41* 8 och 16 km i mars, Kungs
backaloppet 24.5 och vintermaran. Jo, Slottsskogsloppet är nu avveck
lat men inte KM-tävlingarna med segrarna Leo Johansson (lOOOOm), Åke 
Lutner (5000m och 25 km väg), Ingemar Pettersson (1500m och maraton). 

I 83:e Boston-maran delta� Walter Berggren och Herbert Larsson. Leo 
J tog brons i JDM-terräng�h blev 14:e i SM-terrängen också på 8000 
meter. Herbert och Ulla deltog med den äran i de första VSM-tävling
arna i Karlstad som då benämndes RM, men blev VSM från 1983. I SM-ma
ran i Östhammar deltog Gösta H, E-U Eriksson,�rt Henriksson och 
Ulla-Britta Holmstrand. I Götalands Mästerska�5 km östbye och Len
nart Nordström, i veteran Nordiska i Åbo Ulla på 1500 och 3000 meter. 

Familjerna Olsson och Jirebeck har flitigt utövat orientering och 
kompletterat sitt välbefinnande med frisksport, vars riksläger detta 
år hölls i Brunflo. Körle håller praktiskt taget ensam ihop gångsek
tionen, och även där förekommer Jirebäckarna, som blev klubbmästare 
upp till 5 km, men milen tog Lennart Thomson hem. 

Tävlingsguiden utgavs och intresset ökar för denna förteckning när 
loppen blir allt fler som löpare. "Guiden" ger klubben en hel del 
PR. Bengt och Elisabeth har mestadels framställt Guiden, som gav ett 
litet överskott som inte står i proportion till arbetsinsatsen. 
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Fin insats av långvarigt ryggskadade Allan Berntsson vid Trekunga
loppet. Skatåsloppet ett stort fall framåt för brinnaride energiske 
Ingemar Pettersson. 

I nummer 7 på ledarsidan skriver Bengt A en nekrolog över klubbens 
duktige löpare och kamrat Morgan Gardtman: 

MORGAN ! 

Efter en tids sjukdom har Morgan Gardtman lämnat oss. Morgan var för 
många känd som den store idrottsmannen med ett flertal DM-tecken på 
de längre löpsträckorna från 10 OOOm till maraton, och med en lång 
rad segrar och framskjutna placeringar i nationella och internatio
nella terräng- och landsvägslopp. men för oss som kände honom närm
are var han även den gode kamraten, den hjälpsamma och rådgivande 
lagledaren. Han var under några år vår bäste löpare, men trots detta 
frågade han alltid om han behövdes som funktionär på våra egna arr
angemang. Även när hans hälsa började vackla pressade han sig till 
att arbeta aktivt i klubbstyrelsen och vid underhåll och reparation
er av stugan. 

Morgan! 

Vi är stolta över Dina idrottsinsatser i Solvikingarnas 
färger. 

Vi är tacksamma över förmånen att ha fått lära känna dig som 
en kamrat och föredöme. 

Vi skall minnas Dig i våra hjärtan för Din självuppoffrande 
idealism och klubbkänsla. 

Vi högaktar Dig för att Du aldrig avvisade en utsträckt hand 
eller en bön om hjälp. 

Vi har mist Dig, Morgan! Men Du lever kvar hos oss i tacksamt 
minne. 

Fadern, terrängspecialisten Valfrid Berglund, Järla IF, svensk mäst
are 1954 på långa ca 8000m, alltid bland de 10 bästa på SM i ett 15-
tal år, och nu har sonen, den nye Solvikingen Göte Berglund blivit 
bäst i klubben vid GöteborgsVarvet. Guld, silver och brons till Ulla 
Seger-maskinen vid Veteran-EM i Helsingfors. Fina prestationer av 
löftet Anne Mägi på bana. Flera utmärkta terränglopp av Hasse Kjell. 
Ernst Wiggen, Roger Pettersson och Jan-Åke Lundberg klubbmästare i 
resp terräng, 1500m och 5000m i skadade Åke Lutners frånvaro. Inge
mar Pettersson tredubbel veteran klubbmästare. Två och fyrtio i öst
byes senaste mara. Personbästa (2.47) av Roland Karlsson, som löper 
till och från SKF ca 30 km/dag. Förnämlig prestation av f.d. astma
sjuke Ulla-Britta Holmstrand med nya "perset" 3 och 18. Äntligen 
pers.förbättring av Jan-Åke på banmilen (33.04). Flera pers.rekord, 
exempelvis Ingemar P med 2.42 på Solvikingarnas numera kontrollmätta 
Göteborgs-mara. Västtyskboende Angelika Sattler avverkade sitt andra 
100 km lopp i Unna på 13,15 timmar är ett annat exempel på lyckliga 
"persare". (Ytterligare en hänger över skrivmaskinen och vårdar en 
hälseneskada ... ). 
Sparsamt tävlande Lidingöspecialisten Roger Antonsson imponerade vid 
Lidingöloppet - knappt trekvartstränad. 

I årets sista Resultatbörs, som redovisar höstsäsongens tävlingar, 
kan ett flertal fina klubbprestationer noteras. Till exempel Erik
Unos granna seger vid Fredriksbergsloppet. Hasse Kjells imponerande 
terrängvinst i Brämhultsloppet. Allan B stiliga kam-bäck-viktoria i 
Stenshult_ Ullas graciösa triumf vid Kullamannens mil. Roger Antons
sons förträffliga motionsklasseger i Broloppet. Ingemar P inspirera
oldboysvinst vid Skogsloppet. Ingemar Jirebecks och Herbert L klass
segrar i Hindåsloppet. Anne Mägis löftesrika vinster i Gång-DM och 
SAIK:s ungdomsterräng "Svarttjärn runt". Inte bara segrar är värda 
att uppmärksamma� därför dristar jag mig till att berömma Ernst W
och Rod Stevens,\debut�ultit för Solvikingarna 19(9 i Frölundaloppet) 
för goda kämpainsatser vid Finalloppet. 
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PS: Om Marie tänker satsa på någon gångträning den närmaste tiden, 
så har ju klubben att erbjuda den bästa tänkbara experthjälp vid 
träningen i form av Sten Körle. ds. 

Till slut kom tidningen och man kan läsa om att Henry Carlstedt fyl
lde 75 år; Bengt uppvaktade med en hel sida. Det mest dramatiska 
under Henrys långa idrottskarriär var väl under vansbrosimningen 1975 
(han ville ju så gärna bli svensk klassiker!) - endast 13+ grader i 
vattnet, men Henry gav sig inte. Med minimal simträning slog han 
svenskt uthållighetsrekord på 2 timmar och 47 minuter. Efteråt fick 
hjälten tinas upp i en balja varmvatten med hjärtmassage. 

Nummer 4 var egentligen ett ganska torrt och tråkigt nummer, eftersom 
så många sidor var fullmatade med statistik och klubbrekordtabeller. 
Men det fanns intressant läsning också. Med början i detta nummer 
under rubriken "PROFILEN'' ska Bengt Andersson försöka presentera en 
klubbmedlem i varje nummer. Ett berömvärt initiativ och intressant 
läsning eftersom jag inte kom med. Först ut blev klubbtrogne Birgitta 
Friden, klubbens mångårige sekreterare. Sympatiskt och fint. 

Tredje Sylvesterloppet fick uppleva en veritabel storm, som ställde 
till förtret bl a vid målgången och vätskekontrollen. Det regnade 
också och många kontrollappar och nummerlappar blev blöta och loss�
nade. Men det löste sig till slut vid målgången och löparna blev 
placerade i rät� ordning. Omkring 1100 var anmälda varav 900 kom till 
start. I stort var alla nöjda med arrangemanget. Nettovinsten blev 
ca 14000 kronor. 

Eftersom detta var årets sista tävling kan säsongen sammanfattas: 
Ralf Westerberg (Arets Solviking) ensam bra i seniorklassen och gjor
de en fin och jämn säsong fr om Premiärloppet. Jan-Åke Lundberg pre
sterade tre storlopp och visade mod genom hög utgångsfart i Skatås
loppet 20 km, KM lOOOOm och ''Varvet". Roland Karlsson kom starkt på 
höstkanten med vintermaran som kulmen efter att hela våren gått ska
dad. Sedan kan nämnas namn som: Rune Holmqvist, Roger Skyldberg, Kurt 
Karlsson, Walter Berggren, Erik-Uno Eriksson, Allan Berntsson, Herb
ert Larsson, Erik östbye, Mats-Lennart Hansson, Peter Spoor, Ingemar 
Frisk, Eric Skoog, Rod Stevens, Shoore Järnmyr, Bernhard Bengtsson, 
Göte Berglund, Rolf Svensson, Jonny Scavenius m fl och vars insatser 
med referat och analyser skulle kräva ett par sidor, därför ett fut
tigt omnämnande. Även Lennart Bengtsson påminner mig om sin förträf
flighet och alla icke namngivna. 

1984 

Tonåringen Henrik Anwen, har med styrelsen och hela föreningen bakom 
sig, dragit igång en ungdomsverksamhet som lovar mycket för framtid
en. Bl a har han två träningskvällar i veckan, och under våren och 
försommaren kommer det att bli små terrängtävlingar för speciellt 
egna och klubblösa ungdomar. 

På styrelsens uppdrag hade Ralf Westerberg utarbetat nya villkor för 
klubbens tävlingslöpare. De nya reglerna gäller efter l:a april: 
1. Klubben betalar startavgifter endast för de löpare som underskri
dit de utarbetade stipulationstiderna exempelvis 34.30 på lOOOOm i
40-44 års-klassen. Syftet är att minska klubbens kostnader för start
avgifter.

Med början i nr 1 införs ett debattinlägg av Ralf Westerberg, apropå 
nya villkoren för långlöparna. Med de regler som införts finns det 
risk för missnöje hos en del som hamnar utanför bidragsgränserna, an
ser han. Därefter ställer han några frågor: ska vi satsa på att hålla 
ställningarna som en av landets bästa veteranklubbar? Ska vi förändra 
verksamheten så, att en del yngre lovande löpare lockas till klubben? 

Eftersom debatter är positivt i alla sammanhang kommer här ett enga
gerande inlägg från Lennart�bP�son, där han ställer några frågor 
till klubbens medlemmar ochtst-y'relse: 
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Arne fick det förväntade penicilinet och åkte hem förhoppningsfull, 
och se där; halsplågan lindrades - hela kroppen slapp�ade av - när 
inte hjärnan längre bombarderades av smärtsignalerna. Men plötsligt 
blev han sämre igen, trots att penicillinkuren nästan var slut. Kom 

till ny läkare, som med stöd av diverse prover och stetoskopet att 
han var sjuk (Arne alltså!) och sänkan var mycket hög. På grund av 
blåsljud på hjärtat remitterades Arne till klinisk/fysiologiska av
delningen Sahlgrenska. Fortfarande efter 22 dagars sjukskrivning hade 
han feber och ont i halsen. Arne tänkte många gånger att han sprang 
för sista gången den 19 december. I 25 år hade han levt i detta fys
iska/sociala lyckotillstånd att kunna springa regelbundet med en 
självklar hälsa. 

Första EKG-undersökningen medförde en ny dito om sex veckor med trän
ingsförbud under tiden. Dock återgick han till arbetet efter 33 dag
ars sjukskrivning. Den 6 mars fick Arne beskedet att hjärtat var okey 
och lyckan var fullständig. Nu var det ca tre månader kvar till Stock 
holm Marathon, som Arne klarade med glans. 

Det är bara en av tusentals andra berättelser som slutat lyckligt, 
och åtskilliga andra som slutat olyckligt. Perspektiven förskuts och 
det man trodde var självklart tidigare är det inte längre. Det är
alltid hälsan som är det viktigaste och förutsättningen för allt an
nat! Vi som alltid varit friska och starka bör vara tacksam

mffiot en 
givmild natur som medfört intensiv daglig verksamhet hela livet. 
Själv har jag bara varit skadad som minimerat min löpträning med dål
iga löpresultat som följd. Dock har jag kunnat alternativträna varje 
dag från 1/10 1965 för välbefinnandet och för att orka med alla mina 
intressen 20 timmar/dygn. 

Nej, att livet inte är självklart gav KGs plötsliga bortgång besked 
om vid endast 78 år. Sedermera rönte Lennart Zim� samma öde som här
. t'd . b "tt h h b" . d . pa a11var, o 

" i i ningen era ar om ur an orJa e springa . som manga anora, 
i samband med joggingvågen på 80-talet. 

Vad har då Alf Spångberg att komma med då: Aldrig vill jag låta mig
nedslås ... Hur viktigt är det inte att ha högt ställda mål! Alltför 
få människor vågar, orkar eller vill vara en Columbus som kastar sig 
ut i det okänäa ... det omöjliga 

Det behövs människor, som ... 

hellre vågar ett tärningskast, än att slockna med tynande låge, 
som hellre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en 
båge. Sedan fortsätter det i samma stil och avslutas med kärleken, 
att upptäcka den ... Kärlek är att alltid vilja upptäcka den andre, 
att vilja utveckla den andres intressen och möjligheter. Man äger 
aldrig varandra, men i total uppriktighet, i totalt förtroende har
man varandra. 

Arne, som redan i början på SO-talet åtog sig för klubben ansvars
fulla uppdrag som t ex tidtagningen vid Sylvesterloppets målgång. Nu 
har han varit på kurs med temat: Att arrangera långlopp. I Borås med 
40 deltagare och från Solvikingarna förutom Arne, Lennart Bengtsson 
och Rolf Svensson. Föreläsare var Varvsgeneralen Harry Ericksson och 
Sven-Olof Vernersson från Götalandsdistriktets friidrottsförbund, som 

inbjöd deltagarna. 

En långloppsarrangör har skyldighet att känna till regelboken, och 
läsa och "kunna" den. Tävlingsplanering, organisation, tekniskt gen
omförande, sponsorer, utvärdering m.m. stod på agendan. Nämndes att 
för 1987 fanns 765 ansökningar inne hos Riksidrottsförbundet (RF). 
Problemet är för många tävlingar och en självsanering kommer att ske. 
Bara de som är bra kommer att överieva. Löparen måste ställas i cen
trum för han/hon är "positivt naiva" och vill ha en läcker inbjudan, 
vill bli väl mottagen, ha god service och en stilig medalj att ställa 
in i prisskåpet och tapetsera väggarna med. 
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Med reklamens hjälp dränks vi av revolutionerande hälsokurer, som 
lovar bota alla upptänkliga sjukdomstillstånd. Jogging, work-out, 
body-building etc ska göra oss friska och lyckliga. Men efter ett tag 
går avspänd motion i det fria ofta över i prestationsinriktad aktivi
tet. 

Längre, fortare 
Vi lär oss hylla och beundra människor, som springer fortare och hop
par längre än andra. Hela vårt intresse koncentreras till kroppen och 
till vad den kan prestera. Kan vi inte tävla framgångsrikt med andra, 
kan vi alltid kämpa för det personliga rekordet. Motion övergår till 
rationell hårdträning och inga försakelser är för stora om det perso
nliga rekordet kan pressas med några sekunder eller minuter. Leder 
detta till hälsa och lycka eller är det bara en flykt undan psykisk 
otillfredsställelse med arbete och sociala relationer? Eller förträ
ngs osäkerheten inför de existensiella frågorna genom en total upp
tagenhet av att träna kroppen och söka dess prestanda? 

Storsäljare 
Inom Hälsokoströrelsen framhålles orsaken till olika sjukdomar ofta 
vara brist på olika vitaminer, mineral, spårämnen etc. Varje år lan
seras nya för hälsan ''oumbärliga" ämnen, som med skicklig marknads
föring blir nya storsäljare. Det kan gälla "vitaliseringspreparat" 
eller mineraltabletter med selen, magnesium, zink eller vad som råkar 
vara ämnet på modet. 

Om det verkligen är så att en människa lider brist på ett ämne, så 
föreligger som orsak en djupare obalans, som inte kureras av att man 
äter aldrig så många tabletter av ämnet i fråga. En frisk människa 
utgör en subtil balans mellan alla de. grundämnen och föreningar som 
bygger upp kroppen. Genom en kost som består av okoncentrerade natur� 
produkter och friskt vatten tillför vi vår kropp alla nödvändiga byg
gstenar i proportioner, som svarar mot kroppens behov. 

Prestationskrav 
Samtidigt undviker vi att belasta organismen med onödigt fett, gifter 
och slaggämnen. En sådan balanserad föda kan aldrig ersättas av "fab
riksmat" kompletterad med aldrig så många vitamin- och mineraltablet
ter. Även om en frisk kropp är en nödvändig förutsättning för hälsa, 
så är en sund kost och motion ingen garanti för hälsa. Vårt samhälle 
och vår kultur ställer stora krav på vår psykiska hälsa. Alla som 
inte orkar leva upp till egna och andras prestationskrav drabbas av 
psykiska besvär. Därför får vårt arbete för en bättre folkhälsa inte 
stanna vid att vi enbart betonar kostens och motionens betydelse. Vi 
måste också efter bästa förmåga hjälpa våra medmänniskor till psykisk 
hälsa. 

Kreativitet 
En människa i psykisk balans är fri från oro, ångest och tvångstankar 
Hon upplever ett tillstånd av dynamiskt lugn och en frihet från själ
viskhet. I detta tillstånd når hon insikt om sanningen och upplever 
en aldrig sinande kreativitet". 

Vi andra som också upplevt eller snarare upplever detta tillstånd, 
kan bara instämma med Kaj; och vad gäller reklam och drycker så är 
ju löparna fullständigt grundlurade till att tro att de måste dricka 
under maratonlopp. När östbye återhämtat sig från Kajs tidigare an
tydda artikel kommer inpasset: - Om jorden vore frisk skulle vi klara 
oss utan hälsopiller ... 

När Henrik Anwen snabbt tröttnade på ungdomsverksamheten var det va
kuum några år innan nu i år Birger Åman försöker dra igång en ungdoms 
aktivitet från klubbstugan. 

Solvikingarna har nu fyllt 25 år och det blev förstås en liten fest 
med diverse aktiviteter som brukligt och nostalgiska tillbakablickar. 
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Apropå Solvikingarnas 25-årsjubileum1kan det kanske vara intressant
att läsa ledarartikeln i nr 2 som citeras ordagrant:'' ... en fin ålder 
för en löpare och en aktningsvärd ålder för en ideell klubb. När en 
klubb har blivit så gammal så har den livskraft och livsvilja. Några 
kloka och starka människor har insett, att det finns en mening med 
verksamheten. Ebba Waerland insåg det, KG insåg det och Bengt har in
sett det och med en beundransvärd arbetsinsats och med personligt mod 
fört klubben framåt till en respekterad ställning. 

Under 25 år förändras villkoren för all verksamhet. Idag gäller hårda 
ekonomiska villkor och detta påverkar nödvändigtvis metoderna att 
driva klubbarbetet. Några kanske har tyckt, att löparklubben ibland 
varit ute och "cyklat" både vad beträffar ideologin och verksamheten. 
Målsättningen har dock hela tiden varit att hålla klubben levande i

en kärv tid. Det är lätt att titta i backspegeln. Att analysera och 
värdera 25 år av förfluten tid går för sig. Man har ju facit i hand. 
Att sia hur det ser ut 25 år framåt i tiden är svårare. Man kan bara 
spekulera och hoppas eller "polera trender" som framtidsforskarna 
gör. Med utgångspunkt från en spirande kunskap i samhället om samban
det kost-motion-miljö-hälsa så kommer Solvikingarna att ligga rätt 1

tiden under kommande år. 

Äntligen har det börjat komma vetenskapliga bevis för att bra kost 
och fysisk träning har sjukdomsförebyggande effekter. Socialstyrelsen 
och hjärtläkarna har lanserat livsstilsförändring som medicin i stäl
let för farmakologisk behandling av vissa sjukdomar. Då är vi på rätt 
väg. Patienten får äntligen ta ett eget ansvar och bli delaktig i be
handlingen. En god folkhälsa handlar om rätt kost, motion och frihet 
från droger - så enkelt är det, men ändå så svårt. Trots all kunskap 
om kostens stora betydelse, så har fortfarande kostkunskap låg pri
oritet i svenskt utbildningsväsen. Alltför mycket av klokskapen fro
das utanför skolmedicin och får därför inte genomslagskraft. Det 
finns en tröghet hos samhället och bland människorna att anamma det 
som är genuint riktigt. Mitt i detta spänningsfält mellan kunskap och 
mänsklig tröghet kommer Solvikingarna under kommande år att fylla en 
viktig roll som inspiratör och pådrivare. 

Meningen med livet är måhända inte att förebygga sjukdomar. Om vår 
tankevärld alltför mycket fylls av detta så riskerar vi att bli en 
samling hypokondriker, men vi har en skyldighet mot oss själva och 
mot samhället att inte missbruka kropp och själ. 

En flora av organisationer försöker sälja sina ideologier och påverka 
oss i mer eller mindre tvivelaktig riktning. Solvikingarnas fort�gtta 
uppgift är att föra ut det okontroversiella budskapet om en sund livs 
stil och här har samhället åtminstone till någon del börjat komma i 
linje med oss. 

Herbert Larsson blev dubbel världsmästare i tjugonde Wigal-tävling
arna i Israel (Tel Aviv) som reseorganisatören, lagledaren och i lop
pet aktive löparen Bengt Andersson skriver om i vår klubbtidning. De 
besökte också Jaffa, Nasaret, Kaperaum, Genesarets sjö, Masadafäst
ningen och Döda havet och givetvis huvudstaden Jerusalem. En minnes
värd resa förstås, och detta mästerskap var Bengts 20:e raka ... 

Direkt efter hemkomst intervjuade Thomas Krantz Herbert, som berättar 
att han inte tränar hårt, unnar sig mycket vila och rätt kost. Vikt
igt att alternativträna för att inte gräddas i samma ugn och förebyg
ga helastningsskador. 2-7 mil/vecka i 3-5 pass är normal dos. 30 mar
or bakom sig med 2.53 som bäst som 44-åring 1975. 

Annars är Jan-Åke Lundberg och Mats-Lennart Hansson klubbens bästa 
löpare med goda insatser i en serie lopp: Tjörnbroloppet, Premiärlop
pet ... 

Kassören Henri Persson meddelar att det är stora hål i kassan, och 
ryktet om den goda ekonomin är betydligt överdriven. Det beror på 
satsningarna på Kungsbackaloppet, inköp av material dvs tröjor, väs
kor, overaller m m, hyra av kopieringsapparat, medlemmars startavgif
ter samt övriga åtaaanden ... 
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Birger Aman tränar barnen (mest sina egna ) varje torsdag från stugan ut på 
"två och halvan". Än så länge går ungdomsverksamheten på sparlåga, alltså ... 

Men det gör dock inte nye Lennart Abrahamsson, som spöade Mats-Lenn
art i halvmaran (Rydöloppet ) med nästan halvminuten på 1.18 nivå. 
På Knalleloppets '�nabbant blev det hyggliga 1.14 bland idel, ädel, adel 
solvikingar som Lennart Zims, 1.16, Thomas Krantz, 1.21, Frank Brodin, 1.28, 
Roger Skyldberg, 1.29, Lennart Bengtsson, 1.25, Bengt Andersson, 1.40, 
Walter Berggren 1.25, ende klassegrare Allan Berntsson, 1.22,före Erik 
östbye, 1.26 i M60. Rolf Svensson, 1.28,medan Göte Berglund nöjde sig med 
milen på 35.40 och sjätteplats. Ett fint arrangemang som medför många 
deltagare. 

Som så många gånger här i livet gäller det att träffa rätt person 
vid rätt tidpunkt och plats, och det gjorde Frank Brodin när Kent Johansson 
blev medlem i Solvikingarna, och blev så mycket annat i klubben f' sedermera. 
övriga nya medlemmar Bo Lindskog och Petra Hoffblad inte att förglömma och 
förringa. En påminnelse om styrelsekonstellationen: Ordförande Bengt, 
vice ordförande Arne Sandsgård, kassör Henri Persson, sekreterare Birgitta 
Friden, materialförvaltare Clary Wilhelmsson, medlemssekreterare Birgitta 
Mägi, frisksportledare Roger Antonsson, ledare friidrott Lennart 
Bengtsson, som också är resultatarkivarie. 
Ännu en tänkvärd ledare som bör nå medlemmarna även idag. Tävlingsmänniskor 
finns det även utanför arenorna. Om ett företag ska överleva måste det 
ständigt slå personliga rekord och få bra placeringar. 

En idrottsklubb liknar ett företag. Det handlar om ekonomi, ledarskap och 
engagerad "personal" som gör extra ansträngningar mot det mål klubben har. 
Alla rör sig åt samma håll. En klubbstyrelse kan lätt fastna i dagsproblem 
och förlora visionen. Då gäller det att kommunicera och puffa på styrelsen 
med synpunkter och bolla engagerade tankar och själv medverka i det 
praktiska klubbarbetet ... T ex se till att klubbmästerskapen 
blir�ssföreteelse� som ingen medlem vill missa.'* 

Bronsmedalj till Thomas Krantz vid VM i Moskva för (hsc:tWcf/jlatapdaed)e på maraton. 
Tävlingsplats var Leninstadion. Alla deltagare behandlades med respekt som 
elitidrottsmän. överdådiga arrangemang, näringsrik mat och förstklassiska 
hotell var bestående minnen, medan motsatsen var att det saknades publik( 
stöd). 

<llllllllt Och till sist bör klubbens förste riktige motionär och l�ppsam
lare 

nämnas, den 75-årige Hugo Lindblad, med 23 va�alopp, 13 vattern
 rundor, 11 

lidingölopp, 5 vansbrosimningar, 5 Billingebragder och 5 
"En svensk klassiker". 

1988 

årets för ta ledare. Vi har haft
Hur 

olika 
är 

skäl 
det med 

att gå med 
klubbkänslan? 

i Solvikinga
lyder 

rna 
uga, 

- att 
delta 

s

få 
i 

träna 
studieverksamh

tillsammans 
t, 

m

att
ed

andra, få tillgång till en klubbst � få träffa 
likasinnade och lära mer om vegetarisk kost och motion samt

 få verka för att 
sprida föreningens ide. Hur är det 

 
med gemenskapen? Med 

ungdomsverksamheten? Hur kan klubben utvecklas?

Ledarskribenten Elisabeth Tingdal, har träffat en gam�al �olviki�g, 
Pelle 

Berndtson, som hann bli 77 år innan han utgav sin forsta dikt
samling Naturen och årstiderna. 

Att skriva är ett sätt att lära känna 
 
sig själv, säger Pelle. Det 

_ 
är att 

söka harmoni i djupare mening.

Pelle vill med sina dikter förmedla en positiv grundsyn till sina

läsQ.re. Man måste ha en ljus livssyn för att klara av livet, menar han,,

vegetarian är han sedan 50 år och blev redan på 30-talet solviking,

då han var en av tusentals ungdomar i Waerlands stora kostexperiment.
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Eftersom solvikingfunktionärerna langade vatten och dricka med bra
vur vid förra årets Göteborgsvarv, fick de förnyat förtroende i år.

Ledaren för en ideologisk debatt hur en bra klubb kan bli bättre. 
Är vi på rätt kurs i verksamheten? Får våra egna tävlingsarrangemang
för stort utrymme på bekostnad av solvikingarnas ursprungliga id§ 
och syfte från 1962 då föreningen bildades? Idealen finns inskrivna 
i målsättningsparagrafen i klubbens stadgar: "Solvikingarnas målsät
tning är ett rikare liv för alla människor genom en god folkhälsa i 
en värld i fred och folkförbrödring ... " Utvecklingsgruppen har träf
fats några gånger för att diskutera utifrån denna paragraf för att 
sedan föreslå nya aktiviteter och bredda verksamheten, öka vi-käns
lan, klubbkänslan och arbetsglädjen, så att vi bättre kan leva upp 
till våra mål, hälsomässigt, socialt och idrottsligt. 

Solvikingarna och Västra Frölunda frisksportklubb stod som arrangörer
för ett föredrag av Alf Spångberg i stadsbibliotekets hörsal. Alf 
spelade och berättade hur människor av skolmedicin och läkarkår för
klarats dödsdömda, men blivit bättre och i många fall helt botade 
av råkost, fasta och motion. 

Spela inomhuscurling, spring för freden, betala din medlemsavgift, 
ha roligt, fler ledare behövs, en fest att minnas i Skatås, Trekunga
loppet, paddla kanot, missa inte våra KM-tävlingar, sopbergen växer, 
En tjejmil i New York, tokstollar till politiker, sätt in pengar i 
gåvofonden, dikt av Pelle Berndtsson, Heders Birger Åman som ställde 
upp som ledsagare för en blind dam i Kungsbackaloppet, I vinglig far
kost genom Vättlefjäll, Ett omvänt Kungsbackalopp, sjörövare på skat
tjakt, vi träffas på tisdag med Göte som träningsledare och efteråt 
har Anna kakor och nybakat bröd och kaffe färdigt. Eterlyses: fler 
tjejer! Ada-milen, Gathenhjelmsloppet, Hälleforsloppet, Falkenbergs 
stadslopp, Lejonloppet, Näslunken, Midsommarloppet, Tjörnmilen, Knal
leloppet, Ya-Sjön Runt, Halmenlunken, Borås-maran, Hisingsrundan, 
Navåsterrängen, Tibroloppet, Sportextraloppet, Kraftprovet - minns 
ni era prestationer? Jag gör det inte ... 

� II 

L R ,'' 1 d b . k .. . d . .. a n\ . 1 . k d . eve oger. y er ru r1 en - nar Li 1ngo pecia 1sten avver a .e sitt 
25:e raka lopp; med snittiden 2.01.4- leder han sammanlagt. Dock tror
jag att han inte klarar 35 raka, utan får influensa dagen före ... 

Vi hurrar för: Allan Berntsson 65, B-0 Landestorp 45, Roger Svensson 
45, Thomas Hofstedt 40, Lennart Abrahamsson 35. Alla medlemmar önskas
God Jul och lycka, framgång och god hälsa på det nya året. 

E�ledare handlar denna gång om att vi bör satsa på biogas, som är
aktiv miljövård. Biogas bildas när organiskt material bryts ner av 
mikrober i syrefri miljö. Tas allt organiskt avfall tillvara, skulle 
detta ge omkring 16 TWh per år. I praktiken kan kanske hälften utnyt
tjas. Energiproduktionen från ett vanligt kärnkraftverk under ett år 
är ca 5 TWh. Gasen innehåller vanligen ca 2/� metan, ca 1/3 koldioxid
och små mängder svavelväte och ammoniak. l m- biogas motsvarar unge
fär en halv liter olja. 

Ingrid Karlsson segrade i Frölunda-loppets 15 km, och CP-skadade Pet
er Ingemarsson är också en segrare på så sätt att han tävlar på lika 
villkor bland friska löpare. På Hisingsrundan överraskade Robert 
Bergman �ed� att vara mindre än minuten efter Jan-Åke Lundberg, den
flinke solvikingen som Harry Ericson värvade i Skatås 1972. Efter 
julgransplundringen i stugan återstår inte så mycket annat att satsa
på än Sylvesterloppet, det nionde i svit. 

1990 

Göte Berglund har tränat hårt i vinter och fyller 40; har så stora 
egna förhoppningar nu när han ändrat KM-programmet med först lOOOOm,
sedan 5000m och sist 1500m. Sedan blir det förstås KM-terrängen dvs 

-�skatåsmilen. Förvisso blev han något besviken med bara seger �l b�n
milen i M40. Se förteckningen Klubbmästarna! 
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Nyheter inf6r årets KM-tävlingar! Bantävlingarna skall gå på Slotts
skogsvallen. Först tävling, sedan dusch, så gemensam fika. Därefter 
följer prisutdelningen. Det blir diplom till tvåan och trean i samt
liga KM. Ettorna skall även fortsättningsvis få sitt pris på årsmötet 

Det blir också ett KM-lotteri. Varje deltagare som sprungit ett KM 
får en lott; tre lopp blir alltså tre lotter. Likadant qäller för 
funktionärer. Lotteriet har också prisutdelning på finaidagen i Skat
ås. På så vis kan vem som helst vinna fina priser, även de som inte 
placerar sig så bra. Styrelsen (och alla andra) hoppas på stort del
tagande av både kvinnor, män och ungdomar. 

Klubben har fått en ny helgjuten medlem i form av den synnerligen 
miljö- och energimedvetne Björn Marten. Några födelsedagsbarn hyllas: 
Pelle Berndtsson 80 år och Götes stockholmskompis Esa Elgeland 40 
bast. 

Bygglov har beviljats för tillbyggnad av stugan, för förvaring av 
skrymmande föremål och diverse arrangörsmateriel. 

Att en solvikingtjej skriver reportage och fotograferar tre sidor i 
Solvikingen är högst ovanligt, men likväl sant när Anna Stenborg res
te med sin Rolf och de andra springande solvikingarna inför äventyret 
Stockholm Marathon. Det blev mycket mat, fest, allsång och skojerier 
förutom drick- och kisspaus och glassätande på toan i Arboga under 
hemresan och mycket annat intressant ... 

Alltfler solvikingar har upptäckt att det är mycket roligar� att 
träna tillsammans. Följaktligen fortsätter tisdagsträningen att öka 
i popularitet. Kl 17 samlas man i stugan och efter träningen en av
slappnad gemensam fika med allt vad det innebär. Även här är det en 
kvinna "bakom allt" icke okände Anna Stenborg. 

Hela 52 deltagare vid KM-tävlingarna i år med som antytts ny spänn
ande inramning. De två första priserna - korgarna - vanns av Birger 
Aman och Rolf Svensson. Idekläckaren Göte kan sträcka på sig samt 
Anna och Rolf ... Glädjande många barn och ungdomar deltog ... 

"Det känns lika bra i kroppen som förr, men klockan visar att det 
går saktare numera" konstaterar Kurt Karlsson, när jag stöter på hon
om i stugan. Så sant så vid Dalslandsmaran kom 58-åringen nia på 3.1� 
men slog dock Frank med sex minuter och trägne Kent Johansson med 29 
minuter och Kai Palmqvist med 39 minuter. Inte ofta solvikingar löper 
i motionsklass, men det gjorde Rolf Svensson, Håkan Sjökvist och Lars 
Nilsson vid Lejonloppet. 

Bengt A tackar alla funktionärer efter (och tidigare) Göteborgs M�ra
thon för ypperliga insatser och ser framemot tionde Sylvesterloppet, 
som är klubbens största inkomstkälla. 

Även den oförbrännlige Anna Stenborg passar på att tacka alla duktiga 
(och de andra) funktionärer på Kungsbackaloppet, som hon hade glädjen 
få vara funktionärsledare för. 

På hösten bildades en ungdomssektion inom Solvik,ingarna. Ledare blir 
Christer Lindstedt. Information kommer att skickas ut till medlemma
rna. 

Alerte reseledaren Lennart Bengtsson tänker redan nu på Stockholms 
Marathon 91, och rekommenderar alla att läsa Annas rapport från årets 
Stockholms-mara. Rum på Långholmen,för tillfällig vistelse, är redan 
bokade, så träna på ... 

Det lackar mot jul och vad passar då bättre än Pelle Berndtssons jul
dikt NYÅRSÖNSKAN (nr 4/90 Solvikingen) 

Må kärlekens vindar 
fylla våra levnadssegel 
och ljuset oss giva 
skönhetstankens varma insikt 
som inom oss ska leva 
och vidga våra vyer 







-61-

De äldsta visar vägen 
Erik Östbye har under årtionden visat att han 
sina "jämnåriga". Konrad Hernelind presterade 
65-åring.

En "ny" stjärna 

är 20-30 år yngre än 
otroliga 3.00.23 som 

75 år gammal vinnar Gunnar Spångberg SM-guld i Eslöv på 3.57.50 som 
motsvarar 2.43 (omräknat med ålderskoefficient). Erik blir då total
etta med samma omräkning. 
Gunnar började inte löpa förrän han var 61 år. Han tränar ca 5-7 mil 
i veckan med lite upptrappning före tävlingar. Han är aldrig trött 
efter sina lopp. Ca en månad efter SM-guldet i Eslöv sprang han Vin
termaran på samma tid i 2 värmegrader och kyligt regn. På ett millop� 
hade han 48.29 (motsvarar 33.12). 

Gunnar är vegan och odlar alla sina grönsaker själv, biodynamiskt mec 
komposterad jord, förvarar över vintern i jordkällare och djupfryst. 
Att så, rensa, vattna, se det växa och slutligen skörda är ett hårt 
arbete - men, menar han, en undebar stimulans för psyke och själ. 

Blev lärare 
Gunnar började inte bara löpträna sent. När han var 39 år slutade 
han sin tjänst som stins i Lerum och sökte in på 4-årig lärarutbild
ning på Folkskoleseminariet i Göteborg, kom in som etta, gick ut som 
etta. Har sedan arbetat som lärare i Östersund. 

Som 70-åring åkte han ner till Stockholm och genomgick massageutbil
dning på Axelssons institut och läste in alla muskler, senor, nerver, 
etc på latin. Man blir aldrig gammal om man motionerar och har sunda 
matvanor. 
Och nu när snön faller ... tränar han skidor för långloppen och åker 
alltjämt på guldtid på 3-milen -2.15- som han gjort sedan 20-årsåld
ern. 

Även andra solvikingar har tävlat på sistone i olika långskubb som 
Göte Berglund (15), Erik östbye (1), Herbert Larsson (7), Frank Bro
din (10), Kurt Karlsson (3), Kerstin Holmstrand (77), Håkan Sjökvist 
(18) och ungdomarna i Finalloppet m fl tävlingar av olika dignetet
och status med blandade framgångar ...

Avslutningsfest i stugan för alla ungdomar och medaljer till de 22 
tävlande. Christer organiserade, Bengt berättade lite om klubbens 
historia och vem och vilka som bakade bullarna vet jag inte. 

Ungdomsträningen har varit lättsam och baserad på olika löpmoment. 
Försökt att avdramatisera tävlingsmomentet och lägga tonvikten på att 
alla har en plats i Solvikingarna. Att engagera hela familjen, ha rol 
igt och tävla mot sig själv i första hand. Att ställa upp för sina 
är viktigt ... 

På styrelsemötet i december fick ungdomssektionen 5000 kr för nästa 
år förutom 3000 kr från en sponsor; inte mycket pengar men en god 
början. På mötet beslöts vidare att premiera de ungdomar, som är med 
och tränar flitigt och ställer upp för sin klubb. 

1992 

Ingemar Frisks föräldrar Signe och Ernst skänkte en gåva på 15000 kr 
till , , 11 klubbverksamheten. Lotteriansvarige Inger Samuelsson väd
jar till alla medlemmar att sälja fler lotter. Till gåvofonden har 
Peter Starke bidragit med 200 kronor. 

Resultatarkivarie Torgny Karlsson, påminner om att inte glömma bort 
att sända resultatlistor till hans Angereds adress. En cykelsektion 
har bildats med Olli Sutinen som ledare. Lennart Bengtsson tackar 
hjärtligt för uppvaktningen på sin SO-årsdag med fest på Skepplanda 
bygdegård. 
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Så här kan Panterord låta: "Det ska bli roligt (haha) - ännu roligare 
(hahaha) än det redan är på träningarna. 
Vi ska gå ifrån den individuella - först till målträningen till grupp· 
träning. Min ide med gemensam gruppträning är att alla ska kunna vara 
med och få behållning av den, vältränad som mindre tränad. 

Bättre kondis 
Ska försöka att variera mycket så att träningen blir kul (hur går det 
ihop, säger den förslöade) och resultatgivande. Jag kommer att kon
centrera mig på de två viktigaste passen i löpning; snabb- och lång- , 
distans. Det övergripande målet är bättre kondis - bättre hälsa - häl� 
sa ofta! Många är redan med på tisdagarna i klubbstugan då vi kör 
snabbhet och styrka, men fler flickor och pojkar i alla åldrar är väl· 
komna. Solvikingar blir väl aldrig annat än pojkar och flickor? 

Om du är sliten, halvskadad, varit sjuk och inte tränat på länge, så 
går det utmärkt att hänga med då viltempot är väldigt lågt (ca 6 min/ 
km). Totalsträckan är i allmänhet 7-8 km. 

Långdistans 
Från och med 11 december kl 9.00 kommer vi att ge oss ut på långpas
sen var fjortonde dag. Passen är för maratonlöpare ... 35 km blir det, 
uj, uj! 

� 1994 

I stället för att sitta hemma och bli rastlös eller gå på krogen und
er sin arbetslöshetstid i vintras, föredrog Thomas Johnsson att göra 
en insats för klubben ett halvår som medförde att stugan blev nymålad 
utvändigt. Dessutom tillsammans med Kent och Frank blev det sedan 
schaktning, plattsättning, inredning av förråd och engagemang kring 
tävlingsarrangemangen, och för att inte nämna totalrenoveringen av 
bastun. Kent och lotterna är en symbios som går hem i stugorna dvs 
inkomstbringande bingolotter. Köp dem av Kent i stugan. 

Nu har Lennart R P etablerat sig i Solvikingarna i så hög grad att 
redaktör Elisabeth måste rycka ut för en intervju. Att bli så uppmärk
sammad och komma på bild i Solvikingen har säkert inte Lennart något 
emot, men egentligen är det onödigt att avslöja det som sagts; allt 
pantertalk har väl han redan förmedlat till er, så varför skall man 
upprepa sig, men .. men ... kan det vara några guldkorn som fastnat efte� 
vägen: ��an får inte roligare än man gör sig. Det är väl ingen konst 
att bli uppmärksammad på tävlingarna. TVn är civilisationens största 
bov. Våga göra bort dig; jag har börjat. Vi är födda att ta tillvara 
livet, när vi dör är det för sent. Friskvård på alla arbetsplatseg 
ett måste. Företagen tänker kortsiktigt. Allsidig, variationsrik, om
växlande träning som är rolig skall det vari� Är numera solvikingmed
lem men tävlar för lappklubben Dalasjö IK med ett tillägg som de kal-· 
lar Framåt. Inte förrän 1999 upptäckte han att han valt fel klubb. 

Men däremot har alltid Kjell Selander vetat vilken klubb han skall 
tävla för vid första medlemsskapet 1983, men i år kom han igen som 
familjemedlemsbetalare för Julia och Alexander. Förstärkning på led
arsidan och på kortdistans ... Även Lars O Pettersson är nygammal med-· 
lem som kommit till rätta. 

Även ALU-praktikanter hittar till stugan emellanåt och en sådan var 
Mikael Svensson, som var hos Kent under några månader och hann bli 
löpsmittad och dränkt i svart kaffe. Han är nu medlem i klubben# och 
fortsatte praktiken i Österrike. 

Alla människor välkomnas i �tug�n men inte hundar, då det existera� 
hundallerkiker och folk som råkar vara rädda för dem; hundarna allt
så! 

Nya regler för KM 
Styrelsen hoppas att dessa ändringar gör tävlingarna mer attraktiva 
för fler medlemmar. Dessutom införs en ny stormäst�e-titel.
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Tommy framhåller mot slutet av vårt samtal Lennart Hanssons stora be
tydelse för hans löparframgångar. En skildring av ett fyratimmars 
träningspass ihop med Pantern övertygar mig om att det trots det lät
ta löpsteget inte är några lättköpta framgångar Tommy fått inkassera. 
Vi önskar Tommy lycka till i fortsättningen. 

PS. Ålder: 40 
Längd: 188 cm 
Vikt: 74 kg 
Personliga rekord: maraton 2.46.32, halvmaraton 1.14.46, lOOOOm 

33.30, 3000m (inomhus) 9.17 

När ordförande Lennart Bengtsson har ca sex månader kv.a� på sin man
datperiod börjar han avisera sin avgång. Han ställe��e upp för· ny
val. Lennart känner att han inte längre räcker till; dessutom är grön 
saksprofilen borta och en del drar åt olika håll inom klubben. 

Styrelsen har hörsammat Lennarts oro som nu är tagen på allvar. Klub
ben har fått många nya medlemmar på kort tid som inte kan Solviking
arnas historia och som försöker agera och rycka utvecklingen åt olika 
håll. Det kan vara en smärtsam process för det gamla gardet, som kan 
yttra sig i personliga motsättningar och konflikter. 

Alla klubbstyrelsers målsättning är att medlemskåren skall växa, så 
de nya medlemmarna finner sig till rätta. Men verkligheten ser ofta 
annorlunda ut. Här kommer medlemmarnas ansvar och intressen in i bil
den. De förändringar som sker måste stödjas av majoriteten av klub
bens medlemmar. I höst kommer medlemsmötet som skall diskutera Sol
vikingarnas framtid. 

Solvikingarna brukar ha mycket på agendan: fester, temakvällar, kurs
verksamhet, inbjudna föreläsare, gemensamma träningar och fikar eft
eråt. Som den arrangörsklubb vi är, var det inte alls konstigt att 
försöka med ett tjejlopp förra året som inte i år heller blev någon 
dundersucce med endast 70 startande, trots att funktionärerna dvs 
killarna var klädda i kostym och orange slipsar. Parhästarna Lennart 
och Tommy stod för tävlingsledarskapet:och flörten med tjejerna och 
allt det skojiga före, under och efteråt. 

Eftersom en utbyggnad av stugan kommer att ligga på omkring 420 000 
kronor har en stugfond uppstått som det gäller att skänka pengar till 
och om du skulle vara miljonär är vi extra tacksamma. 

Det har nu diskuterats om klubbens framtid och alla, som vill, har 
fått komma till tals. Lennart RP har aldrig varit mer engagerad än 
nu och det kan förklara hans olika förslag till innovationer: 

Ordna udda och "moderna" tävlingar i Skatås 
Allmänna föreläsningar inom områden som ligger nära vår målsättning 
Återkommande tipspromenader (cykelturer) i Delsjöområdet 
Öppna stugan för företagsrehabilitering och Må Bra 
öppen träning för resande och gästande i Göteborg 
Gemensamma resor - även för andra - till olika tävlingar i Norden i 
första hand 
Ordna firmafester; femkamper; tipspromenader eller dylikt 

Solvikingarnas målsättning är långdistansträning på motions- och täv
lingsnivå för välbefinnande och deltagande i terräng- och landsvägs
lopp. Vi vill också jobba med att på alla nivåer utveckla människor 
fysiskt och psykiskt samt socialt och kulturellt. Det är en program
förklaring inför 2000-talet, men Lennart tycker även att friskvården 
kunde betonas mer med tanke på den vansinniga och misslyckade sjuk
vårdspolitiken. 

Miljötänkandet i klubben bör förstärkas i framtiden och Bengt tycker 
också att breddfilosofin kunde förstärkas. Det gäller att välkomna 
alla från små barn till gamla gummor. En annan förhoppning är att vi 
skall kunna påverka de styrande i samhället i miljövänligare rikt
ning. Bengts dröm till slut är att alla solvikingm�dlernmar tar sitt 
ansvar för föreningen under devisen: - Vad kan jag-hjälpa till med? 
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Men år 1973 slog Roger till och vann DM-maran i Umeå med sju minuter 
på ''perset" 2.32.39. Tolv år senare som 46-åring blev det anmärknings
värda 2.38, vilket ger andraplats genom tiderna (M45) i Göteborg. Då 
hade han för länge sen flyttat till barmarken, till den råa och sym
patiska göteborgsluften för att bli bättre ... (Ni tror alla fel!!!) 

Men redan i början pJ 60-talet hade han flytt kölden och halkan och 
bosatte sig i Mjölby för att möta våren i kortbyxor långt tidigare och 
löpa dubbla pass varje dag och försöka nå världseliten; trodde ni ja, 
men ingalunda ... Han flyttade enbart för att förkovra sig i sitt yrke 
som frisör hos svenske mästaren i branschen. Så har det alltid varit 
med Roger; jobbet först och löpningen i tredje och fjärde hand som 
inte får ta så mycket tid av den korta fritid han har som arbetsnarko
man som han alltid varit. Men idrotten är ett trevligt andningshål sorr 
ger glädje och kamratskap och test av förmågan-��- : . Av alla löpare 
jag känner så har Roger tränat minst; 'i förhållande till likvärd-
iga tider. På grund av tidsbrist är träningstempot alltid på topp ... 

Dock gick flyttlasset tillbaka till Skellefteå i slutet av 60-talet, 
men 1977 kom han till Göteborg och Solvikingarna för att stanna och 
bilda familj och löpträna på lunchrasten och jobba 50 tim/vecka i en-, 
mansföretaget SALONG Roger på Marklandsgatan 7. 

FAKTA/ROGER ANTONSSON 

Namn: Jan, Inge, Roger Antonsson 
Född: 4/2 1939 i Nedrebäck, Bureå 30 km söder Skellefteå 
Längd/vikt: 173 cm resp 65 kg (konstant) 
Skonummer: 41,5 
Uppväxt: Skellefteå 
Familj: Skild, sonen Marcus 24 år, dottern Caroline 21 år, sambo med 

Marianne. Tillhör en brödraskara av fem av vilka endast fyra 
har sprungit maraton 

Bor: Äsa/ i hus 
Yrke: Frisörmästare (enmansföretag) 
Gren: Löpning eller snarare Lidingöloppet för hela slanten 
Klubbar: Skellefteå IF t o m  1959, Skellefteå AIK t o m  1962, Mjölby 

AI t o m  1967, Skellefteå AIK t o m  1976, Solvikingarna från 
1977 

Intressen: Ja! Samhällsfrågor, läsa, allt hantverk. Har byggt två hus 
och en ombyggnaöskåk. Familj, hus och all��fott rn.m. 

Pers-rekord: 12.5 lOOm, 24.9 2C0m, 53.5 400rn, l.Se.3�U2 1500m, 
8.49 3000rn, 15.36 500Cm, 32.58 lOOOOrn, 9.44 3000rn hinder, 
2.32.39 maraton 

Måls�ttning: Glädje och kamratskap, och har fått uppleva det 
Förebild/idol: Arthur Häggblad och Sixten Jernberg 
DM-guld: 7 från 25 km t o m  maraton 
Bästa lopp: 1.51.36 på Lidingöloppet 1978 som 39-åring (åldersrekord) 
Roligaste lopp: Norrländska Mästerskapen 1962 med fjärdeplats på 1500m 

(4.02) endast fyra sekunder efter en viss Bengt Pers
son; landslagslöpare (3000rn hinder) 

Bästa prestation: Umeåmaran 1973 med DM-segern på 2.32.39 
Brutna lopp: 1 30 km i början av 60��let. (Medfört djup ånger)
Livsföring: övertygad vegetarian je�lutet av 70-talet 
Träning: Endast distans och organiserad och oorganiserad fartlek; el

ler med andra ord största möjliga enkelhet f6r bästa möjliga 
resultat med hänsyn till den tid som står till förfogande 

Motto: Man får ingenting gratis - jobba, träna!!! 



"ÄRETS SOLVIKINGAR" GENOM 

Löpare 

Allan Berntsson 
Lennart Persson 
Ernst Wiggen 
Ove Larsson 
Carl-Magnus Bergh 
Erik östbye 
Morgan Gardtman 
Ulla Seger 
Leo Johansson 
Ingemar Pettersson 
Jan-Åke Lundberg 
Torbjörn Högvalls 
Ralf Westerberg 
Roger Antonsson 

? 
Mats-Lennart Hansson 
Herbert Larsson 
Erik-Uno Eriksson 

? 
Robert Bergman 
Frank Brodin 
Erik Petersson 

? 
Roger Antonsson 
Juma N-tuve 
Tomohiko Kuwahara 

? 
Tommy Bäckström 
Ann-Marie Persson 

HEDERSMEDLEMMAR 

Ebba Waerland lä
Bengt Andersson 
K-G Elvstrand M
Erik östbye
Alf Spångberg 

ven Dalnäs 
Herbert Larsson 

ennart Bengtsson 
E.SKIL SV€N SSON
REDÄKTÖR SOLVIKINGEN 

1963 
1964 
1972 
1975 
1979 
1983 

1986 
1997 
1998 
1999 

Vivert Leuchovius 
Risto Lahna 
K-G Elvstrand
Bengt Andersson 
K-G Elvstrand
Peter Måhlin, 
Bengt Andersson, 
Roger Skyldberg 
Elisabeth Tingdahl 
Bengt Zetterberg 
Elisabeth Tingdahl 
Kurt Karlsson 
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TIDERNA 1971-1999 
cl or,., · Ledare 

�71 Ingen korad 
1972 Ebba Waerland 
1973 Bengt Andersson 
1974 Karl-Gustav Elvstrand 
1975 Bo Leuchovius 
1976 Sten Körle 
1977 John Andersson 
1978 Leif Flink 
1979 Åke Lutner 
1980 Kurt Karlsson 
1981 Valborg Karlsson 
1982 Roger Skyldberg 
1983? 
1984 Rune Holmqvist 
1985? 
1986 Arne Sandsgård 
1987 Birgitta Friden 
1988 Henri Persson 
1989? 
1990 Kent Johansson 
1991 Magnus Andersson/C Lindstedt 
1992 Bengt Andersson/L Bengtsson 
1993? 
1994 Lennart Hansson 
1995 Hugo Lindblad 
1996 Arne Sandsgård 
1997? 
1998 Charlotte Lindstedt 
1999 Kurt Karlsson 

ORDFÖRANDE 

1962 Vivert Leuchovius 
1964 Bo Leuchovius 
1965 Björn Leuchovius 
1966 Ingemar Eriksson 
1967 Solveig Leuchovius 
1969 Rista Lahna 
1970 K-K Elvstrand 
1971 Olle Larsson 
1972 Lennart Thornson 
1973 K-G Elvstrand 
1975 Bengt Andersson 
1996 Lennart Bengtsson 
l'J'f'l L� �i}y\ � 

Vad 1 ;;;;-(/) h..Rdbn��h-, vncv?: iobei.. lt!c<-VLlovr1 cl d7-h 
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�7 rJ H_ VfA/L Yyt f/2 ?--. t!--14 l;J1 Dl f ;{llu1-r? E'� kA!.



I 
·1 

KASSÖR 

1962 Leif Larsson 
1969 Bengt Andersson 
1971 Kent Wågdahl 
1972 Leo Gross 
1973 Bengt Andersson 
1975 Lennart Thomson 
1976 Sten Körle 
1978 K7G. Elvstrand 
1980 Kurt Karlsson 
1983 Roger Skyldberg 
1985 Elisabeth Lundqvist 
1987 Henri Persson 
1998 Thomas Krantz 
1999 Gunnar Olsson 

KLUBBMÄSTARNA 1973-1999 
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SEKRETERARE. 

1964 Ingrid Klevedahl 
1966 Ann-Marie östbye 
1967 Ann-Marie Leuchovius 
1969 Bengt Andersson 
1971 K-G Elvstrand 
1972 Stig Johansson 
1973 Birgitta Friden 
1975 Erik Tham 
1976 Eddie Andersson 
1977 Birgitta Friden 
1978 Elisabeth Johansson 
1980 Michael Hofstedt 
1982 Birgitta Friden 
1995 Thomas Krantz 
1997 Jan Olausson 
1999 Ja!'I Olausoon Ct-icf!)fc;tt/e J.-/t,Lijkd{l 

1973 Kent Östbye 400m (59.8), 800m (2.15), 3000m (ca 10.00), 5000m 
(ca 16.40), Björn Ahle 1500m (4.19.5), Göran Gunnarsson lOOOOm 
(34.55) 

1974 Lars Zackrisson 1500m (4.22), 5000m (16.05), Ernst Wiggen 
lOOOOm (32.42), terräng lOkm (ca 34) OBS! Kortare bana än dag
ens!!! Erik Östbye maraton 2.34.51 

1975 Kent Östbye 100m(l3.0), 200m(25.4), 400m(56.0), 800m(2.10), 
1500m(4.25), Lauri Ollitervo 5000m(l5.40), 10000m(32.30), Ernst 
Wiggen terräng lOkm(ca 33), Carl-Magnus Bergh 25km(l.18.57), 
maraton(2.17.45) 
Veteraner: Erik Tham 100m(l3.l), 400m(60.5), Åke Östebo terräng 
lOkm(ca 40) 1 Erik Östbye 25km(l.27), maraton(2.34.43) 
Damer: Ulla Seger 400m(70.0), 800m(2.25.6) 

1976 Lars Zackrisson 1500m(4.15.5), terräng 10km(32.47), Kent Östbye 
400m(58.0), Ernst Wiggen 5000m(l5.59), 10000m(34.00), Lauri 
Ollitervo 25km(l.24.42), Jan-Åke Lundberg maraton(2.36.30), 
Veteraner: Lennart Thomson 400m(71.6), Allan Berntsson 1500m 
(4.35.0), terräng 10km(35.44), Erik östbye 5000m(l7.03), lOOOOm 
(34.16), maraton(2.26.35) 
Damer: Liisa Koski-Aho terräng 5km(22.08) 

1977 Kent östbye 1500m(4.18.8), Lars Zackrisson 5000m(l5.55), Morgan 
Gardtman 10000m(33.50), terräng lOkm(ca 34), 25km(l.22.42), 
Erik Östbye maraton(2.27.05) 
Veteraner: Bo Axelsson 1500m(4.20.0), 5000m(ca 16.40) 

1978 Morgan Gardtman 5000m(l6.02), l0000m(33.03), terräng 10km(33.30: 
25km(l.26.13), Roger Antonsson maraton(2.40.37) 
Veteraner: Rune Holmqvist 10000m(36.01), Erik Östbye maraton 
(2.42.00) 

1979 Ingemar Pettersson 1500m(4.25), Åke Lutner 5000m(l6.06.6), 25km 
(1.43.57), Leo Johansson lOOOOm(ca 33.30), Rune Holmqvist mara
ton(2.37.25) 

1980 Roger Pettersson 1500m(4.20.5), Jan-Åke Lundberg 5000m(l6.03.8). 
Åke Lutner 10000m(33.14), Ernst Wiggen terräng 10km(33.38), 
Roland Karlsson 25km(l.36.52), maraton(2.45.53) 
Veteraner: Ingemar Pettersson 1500m(4.27.l), 5000m(l6.54), ter
räng 10km(35.15),maraton(2.42.32), Rune Holmqvist 25km(l.32.22) 

:Damer: Ann-Marie Jirebeck terräng 5km(25.54) 
Fl8 Anne mägi terräng 5km(25.12) 
Fl2 Sara Tilly(7 år) terräng 2,5km(l4.59) 





1989 

1990 

1991 

1992 

1993 
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Robert Bergman 1500m(4.27.61), halvmara(l.20.24), Göte Bera
lund 5000m(l6.39), 10000m(34.30), Rod Stevens terräng lOkm� 
(37.15) 
Veteraner: Torgny Karlsson 1500m(4.40.95), 10000m(34.39), ter
räng 10km(38.47), Frank Brodin 5000m(l8.04), Jan-Åke Lundberg 

halvmara(l.16.26) 
Juniorer: Martin Bengtsson halvmara(l.44.00) 
Pl8 Jens Åman(l4 år) terräng 5km(24.56) 
Pl2 Erik Björkdahl(9 år) terräng 2,5km(l4.56) 
Damer: Lisbet Bengtsson halvmara(l.49.42), Ulla Carlshamre 
terräng 5km(27.06) 
Fl2 Tove Carlshamre terräng 5km(l5.47) 

Roland Kollberg 1500m(4.3l.84), 5000m(l7.10), Robert Bergman 
10000m(35.20), Magnus Andersson terräng 10km(40.14) 
Veteraner: Torgny karlsson 1500m(4.30.ll), 5000m(l6.42), Göte 
Berglund 10000m(35.38), Torgny Karlsson terräng 10km(38.28) 
Ungdomar: Mikael Lindstedt 400m(79 sek) 
Pl8 Jens Äman terräng 5km(22.57) 
Pl4 Daniel Lindstedt terräng l,5km(6.53) 
Damer: Ingrid Karlsson 10000m(48.03), Marianne Stevens terräng 
5km(23.33) 
Fl4 Carina Berglund terräng l,Skm(S.31) 

Roland Kollberg 1500m(4.38), 5000m(l7.24), terräng 10km(38.32), 
Robert Bergman 10000m(34.29) 

I Veteraner: T0rgny Karlsson 1500m(4.37), 5000m(l7.00), lOOOOm 
(34.30), terräng 10km(38.28) 
Pojkar: Mikael Lindstedt 400m(80 sek), Jesper Havsberg 800m 
(2.54), terräng 1,Skm(S.21) 
Damer: Ulla Carlshamre terräng 5km(29.05) 
Flickor: Marikio Hashiguchi 400m(92 sek), Helena Krantz l,Skm 
(6.23) 

Robert Beraman 1500m(4.35.81), 5000m(l7.22), 10000m(36.56), 
Håkan Sjök;ist terräng 10km(40.21), Leif Wiberg halvmara(l.20), 
Lennart Abrahamsson maraton(2.53.30) 
Veteraner: Juma N-tuve 1500m(4.36.43), terräng 10km(38.12), 
maraton(2.48.49), Göte Berglund 5000m(l7.25), Frank Brodin 
10000m(36.59), Thomas Krantz halvmara(l.31.00) 
Pl2 Michael Lindstedt 400m(78.23), Erik Petersson 800m(2.41), 
terräng 1,5km(4.59) 
Pl4 Daniel Nilausen 800m(2.49), 400m(71.85), terräng l,Skm 
( 5. 21) 
Pl6 earl Petersson 800m(2.26), Jonas Olausson terräng 1,Skm 
( 5. 05) 
Damer: Anna Berglund-Svensson 1500m(7.16), Ingrid Karlsson 
terräng 5km(24.35), maraton(3.56.39), Lisbet Bengtsson halvmar� 
(1.50.37) 
Fl2 Heidi Nilausen(lO år) 400m(86.15), terräng l,5km(6.07), 
Helena Krantz 800m(3.29) 

Robert Bergman halvmara(l.22.29), Juma N-tuve terräng lOkm
(37.00) 
Veteraner: Juma N-tuve halvmara(l.13.55) 
Damer: Ingrid Karlsson terräng 3km(15.31), Lisbet Bengtsson
halvmara(l.51.11) 
Fl4 Maria Bredin terräng 3km(l5.58) 
Pl2 Phillippe Bergstrand terräng l,Skm(S.16) 
Fl2 Helena Krantz terräng l,5km(6.07) 
Pl4 Erik Petersson terräng 3km(l2.14) 
Pl6 earl Petersson terräng 3km(l2.05) 
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1994 Reinhard Kuhs 3000m(9.37), l0000m(34.19), terräng 10km(35.55), 
Robert Bergman halvmara(l.23.40), Bengt Zetterberg maraton(3.oj)1M35 Göte Berglund 3000m(10.0l), Lennart Hansson 10000m(34.21), 
terräng 10km(36.37), Juma N-tuve halvmara(l.11.32), Niko Vare
zic maraton(3.12.0l) 

1995 

1996 

M45 Torgny Karlsson 3000m(9.56), terräng 1Skm(37.54), Frank 
Brodin 10000m(35.48), Peter Hansen maraton(2.54.36) 
M55 Kjell Augustsson 3000m(l2.19), 10000m(43.48), Bo Wester
berg terräng 10km(57.16), Kurt Karlsson maraton(3.21.44) 
Pl8 Jonas Olausson 1000m(3.21) 
Pl6 Armando Muinos 1000m(2.55), terräng 3km(l2.14) 
Pl4 Mathias Wallman 1000m(3.23), Erik Petersson terräng 3km 
(11.41) 

�Pl2 Tomohiko Kuwahara 1000m(3.50), Per Petersson terräng lkm 
(5.28) 
Kvinnor: Sanna Malm 3000m(l3.21), halvmara(l.59.09), Lisbet 
Bengtsson 10000m(47.33), Susanne Krantz terräng lOkm(S0.58) 
Veteraner: Lisbet Bengtsson 3000m(l3.36), terräng 10km(51.44), 
maraton(4.08.39), Kerstin Holmstrand halvmara(2.03.45) 
Fl4 Ida Muinos terräng 3km(l7.51) 
Fl2 Heidi Nilausen 1000m(4.16), Helena Krantz terräng 1,4km 
(5.56) 

Robert Bergman 3000m(?), 10000m(36.40), terräng l0km(39.05), 
halvmara(l.22.05), Bengt Zetterberg maraton(3.09.45) 
M35 Reinhard Kuhs 3000m(9.20.40), terräng 10km(35.36), lOOOOm 
(34.40), Juma N-tuve halvmara(l.12.29), Ernst Knutsen maraton 
(3.21.43) 
M45 Göte Berglund 3000m(9.45.95), l0000m(35.40), terräng lOkm 
(37.37), Torgny Karlsson halvmara(l.20.09), Peter Hansen mara
ton(2.55.35) 
M55 Kjell Augustsson l0000m(41.58), terräng 10km(43.35), halv
mara(l.33.51), Rolf Lindesfelt 3000m(ll.21.76) ,Erik Östbye mara 
titi fi ( 3 :;;, 3 5-� 1 .:i: } > ' - ,: 
M65 Erik östbye halvmara(l.47.23) 
Pl8 Emil Östlund 1000m(3.42.4) 
Pl6 Michael Lindstedt 1000m(3.15.33), terräng 3km(l2.33) 
Pl4 Nils Thylen 1000m(3.44.67), terräng 3km(l4.51) 
Pl2 Tomohiko Kuwahara 1000m(3.23.10), terräng l,4km(4.57) 
Kvinnor: Katja Ehrenborg 3000m(ll.59.88), 10000m(43.45), ter
räng 10km(46.07), halvmara(l.41.26) 
K40 Ann-Marie Persson 3000m(l2.38.88), terräng 10km(55.46), 
Ulla-Britt Schultz halvmara(l.59.37) 
Fl4 Jamila N-tuve 1000m(4.41.ll) 
Fl2 Alexandra Kullenbäck 1000m(3.51.91), Helena Krantz terräng 
1 f 4 km ( 5 • 2 9 ) terräng 10km(37.56), 

5000m(l6.27.57), Jan Palmqvist 
halvmara(l.16.45), Lars Pensjö 

Erik Petersson 1500m(4.24.27), 
10000m(37.41), Mikael Malmehed 
terräng 5km(20.38) 
M35 Reinhard Kuhs 1500m(4.24.03), Lennart Hansson 5000m(l6.ll) 
l0000m(33.37), Lars Eidenby terräng 10km(38.51), Juma N-tuve 
halvmara(l.10.36), maraton(2.42.25) 
M45 Göte Berglund 1500m(4.43.12), 5000m(l7.0l), 10000m(35.12), 
terräng 10km(39.18), Matts Leandersson halvmara(l.23.27), mara
ton(3.02.53) 
M55 Lennart Kristiansson 1500m(5.24.78), Kjell Augustsson 
5000m(20.29), terräng 10km(43.05), Rolf Lindesfelt halvmara 
(l.33.22), maraton(3.27.19) 

-M65 Erik östbye halvmara(l.48.39)
Pl6 Michael Lindstedt 800m(2.24.30), terräng 3krn(l3.07) 
Pl4 Tomohiko Kuwahara 800m(2.25.90), terräng 3km(ll.51) 
Pl2 Alexander Kullenbäck 800m(2.52.72), terr�ng l,2km(5.24) 
PlO Noah N-tuve 800m(3.54.40), Mikael Pensjö terräng l,2km 
(6.09) � 
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1986 2 M55 Erik-Un© Eriksson maraton Östhammar 2.58.01 
1986 1 M65 Erik östbye maraton Östhammar 2.54.00 
1986 1 M65 Herbert\Larsson halvmaraton Karlskoga 1.26.30 
1987 2 M65 Erik östbye maraton Säffle 3.18.50 
1989 1 M65 Erik öst.bye maraton Göteborg 3.17.02 
1989 2 M70 I o Göteborg 3.50.01 Gunnar :pangberg maraton 
1990. 2 M65 Herbert Larsson ? ? ? 

1991 1 M70 Herbert Larsson lOOOOm Simrishamn 42.45.62 
1991 1 M70 Herbert Larsson 5000m Simrishamn 21.06.8 
1991 3 M45 Frank BEodin maraton Eslöv 2.57.37 
1991 1 M70 Erik öst.bye maraton Eslöv 3.15.57 
1991 1 M75 I o Eslöv Gunnar $pangberg maraton 3.57.50 
1993 1 M70 Erik östbye maraton Söderhamn 3.20.03 
1995 1 M70 Erik 

•• I 

maraton Borås 3.35.11 Ostrbye 
1997 3 M45 Jurna N-tuve terräng 8km Göteborg 27.44 
1997 2 M75 Erik 

.. I 

terräng 8km Göteborg 39.18 ostrbye 
1998 1 M75 Erik östbye maraton Borgholm 4.00.15 
1999 1 M60 Kjell AJgustsson 3000m hinder Norrtälje 13.22.78 
1999 3 M60 Kjell AJgustsson 5000m Norrtälje 19.58.43 

INOMHus
.,

sM (RM T.O.M. 1996) 

1995 3 M50 Åke Lutner 800m Göteborg 2.16.82 
1996 2 M40 Juma N-tuve 3000m Göteborg 9.13.24 
1996 3 M40 Juma N-t.uve 800m Göteborg 2.08.35 
1996 2 M35 Reinhard Kuhs 3000m Göteborg 9.42.2.7 
1997 3 K40 Ann-Marie Persson 800m Göteborg 2.52.49 

• I 

1997 3 M35 Lars Eidenby 800m Göteborg 2.19.28 
1997 3 K45 Lena . la 1500m Göteborg 6.08.18 Lin er 
1997 3 M45 Juma N-tuve 1500m Göteborg 4.28.05 
1997 3 M60 Kjell A�gustsson 1500m Göteborg 5.34.27 
1997 1 M45 Juma N-t:iuve 3000m Göteborg 9.30.39 
1997 3 M60 Kjell .. A�gustsson 3000m Göteborg 11.50.54 
1997 1 M75 Erik Ostbye 3000m Göteborg 13.09.11 

ANTAL GULD 

Erik östbye 12 exkl 1 inomhus, Herbert Larsson 9, Ulla Seger 2, John 
Systad 1, Allan Bern�sson 1, Einar Andersson 1, Walter Berggren 1, 
Gunnar Spångberg 1, 1uma N-tuve 1 inomhus, Kjell Augustsson 1

Solvikingarna: 31 

ANTAL SILVER 

Herbert Larss6n 6, Erik Östbye 3, John Systad 1, Gösta Hallberg 1, 
Herrry Carlstedt 1, Georg Wir 1, Ulla Seger 1, Einar Andersson 1, 
Erik-Uno Eriksson 1, Gunnar Spångberg 1, Juma N-tuve 1 inomhus, Rein
hard- Kuhs 1 inomhus 

Solvikingarna: 19 

ANTAL BRONS 

Herbert Larsson 4, Juma N-tuve 3 exkl 2 inomhus, Kjell Augustsson 3 
exkl 2 inomhus, Edga� Thor§n 1, Sven Ljungmark 1, Walter Berggren 1, 
Rune Holmqvist 1, Kurt Karlsson 1, Roger Antonsson 1, Frank Brodin 1, 
Åke Lutner 1 inomhus, Ann-Marie Persson 1 inomhus, Lars Eidenby 1 
inomhus, Lena Linder 1 inomhus 

Solvikingarna: 21 
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LAGTÄVLINGAR 

l.VM Solvikingarna (E Östbye, Gösta Hallberg, Walter Berggren) 
2.VM Sverige (E Östbye, Gösta Hallberg, Walter Berggren) 
l.VM Sverige (E östbye, G Andersson, H Ekström� H Äberg) 

MEDALJÖRER INTERNATIONELLA HANDIKAPPTÄVLINGAR 

EM för synskadade (B3 lsynsvaga) 
3. Thomas Krantz maraton 2.51.03 i Moskva 1987

SUMMERING ANTAL MEDALJER 

INDIVIDUELLA GULD 

1974 
1974 
1977 

Erik östbye 9 (VM), l (EM), 2 (NM). Ulla Seger 7 (VM), 5 (EM), 2 (NM) 
Herbert Larsson 2 (VM), 1 (NM). Olle Elvland 1 (VM). Einar Andersson 
l (EM). Kurt Karlsson l (NM). Gunnar Spångberg 1 (NM). 

Solvikingarna: 33 guld fördelat på 19 VM, 7 EM, 7 NM. 

INDIVIDUELLA SILVER 

Erik östbye 2 (VM), l (EM). Ulla Seger 4 (VM), l (EM). Georg Wir l 
(VM), Shoore Järnmyr 1 (VM). Herbert Larsson l (EM). Gunnar Spångberg; 
l ( NM) . 

Solvikingarna: 12 silver fördelat på 8 VM, 3 EM, l NM. 

INDIVIDUELLA BRONS 

Bror Karlsson l (VM). Lennart Nordström l (VM). Herbert Larsson l 
(VM), l (NM). Georg Wir l (VM). K-G Elvstrand l (VM). Shoore Järnmyr 
l (VM). Allan Berntsson l (VM). Ulla Seger l (VM). 

Solvikingarna: 9 brons fördelat på 8 VM, 1 NM. 

LAGTÄVLINGAR (KLUBBAR) 

Solvikingarna: 4 VM-glld och 1 EM-guld. 















Göteborgs Marathon 9.10.1994 

Totalsegrare M: Leo Johansson 
Totalsegrare K: Åsa Erlandsson 
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M35 6. 
12. 

4. 
2. 
7. 

Lennart Abrahamsson 
Niko Varezic 

M45 
M55 

Frank Brodin 
Kurt Karlsson 
Bo Westerberg 

Lerum Friidrott 
IF Göta 

Solvikingarna 
11 

11 

11 

11 

Fullföljande: 89 

Lagtävling (DM) 

1. Solvikingarna 9.26.37 (Lennart, Frank och Niko) 

Kålle Marathon 25.2 1995 

Total-segrare M: Eer:{Gltip�---.::. 
Totalsegrare K: Ylva Ragne 

M45 
Mot. 

3. 
7. 

Fullföljande: 54 

Torgny Karlsson 
Lennart Ekström 

Göteborgs Marathon 15.10.1995 

Totalsegrare M: Zbigniew Grobelniak 
Totalsegrare K: Cecilia Björklund 

MS 
M40 
M50 

5. 
3. 
3 . 

Fullföljande: 97 

Robert Bergman 
Lennart Abrahamsson 
Frank Brodin 

Kålle Marathon 9.3.1996 

Totalsegrare M: Jan Swensson 
Totalsegrare K: Ylva Ragne 

M45 
M50 

Mot. 

l. 
4. 
7. 
5. 

Fullföljande: 68 

Matts Leandersson 
Hans Falklind 
Kent Johansson 
Lennart Ekström 

Göteborgs Marathon 13.10.1996 

Tot,.alsegrare M: Juma N-tuve (M40) 
Totalsegrare K: Ing-Marie Hugosson 

M40.-
M45-
M50. 
MS 
M55 
M60 
M45 

2. 
3. 
l. 
3. 
4. 
l. 
6. 

Fullföljande: 93 

Lennart Abrahamsson 
Matts Leandersson 
Frank Brodin 
Mats Perelius 
Rolf Lindesfelt 
Kjell Augustsson 
Miguel Rodriguez 

Kålle Marathon 8.3.1997 

Totalsegrare M: Jörgen Lie 
Totalsegrare K: Maria Persson 

MSO 
MS 
M55 

MSO 

2. 
4. 
2. 

16. 
8. 

Fullföljande: 60 

Frank Brodin 
Mats Perelius 
Jan Krantz 
Lennart Bengtsson 
Bosse Holm 

Skillib�aryds FK 
Flemingsbergs SK 

Solvikingarna 
Il 

BBM 
Högsbo AIK 

Solvikingarna 
Il 

" 

Mölndals AI-K 
Fredrikshofs IF 

Solvikingarna 
Il 

Il 

Il 

Solvikingarna 
Örebro AIK 

Solvikingarna 
Il 

" 

" 

Il 

Il 

Il 

Norge 
IFK Kristinehamn 

Solvikingarna 
" 

Il 

Il <( 

Il 

2.43.39 
3.22.42 

3.02.26 
3.16.26 
3.07.45 
3.27.50 
4.39.12 

2.45.26 
3.34.38 

2.59.34 
4.16.47 

2.41.17 
3.15.00 

2.58.50 
2.56.52 
2.57.05 

2.38.48 
3.27.39 

2.59.27 
3.34.28 
4.02.32 
4.00.43 

2.42.25 
3.30.53 

2.57.07 
3.02.53 
3.05.38 
3.26.06 
3.27.19 
3.30.56 
3.45.53 

2.49.40 
3.30.32 

3.12.33 
3.29.52 
3.35.19 
3.59.27 
4.02.57 
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FÖRORD 

Föreliggande statistik 
baseras på min senaste klubbstatistik t o m  1984, och omfattar män 
och kvinnor i alla klasser inom- och utomhus, Genomtiderna "tio i

topp" och klubbrekordtabeller i alla berörda löpgrenar. På maraton 
och 100 km är samtliga fullföljande listade oavsett sluttid. 

Statistiken är enkel 
såtillvida att följande fakta "saknas": födelsedag/månad, tävlings
äatum, tävlingsplats (utom väglopp och innemara), separerade utländ
ska medborgare, för korta och långa lopp (jo, faktiskt!), som omräk
nats och platsar i huvudlistorna i stället för att hamna i ett dis
traherande supplement, som är vanligt förekommande och nödvändigt i 
-.. riksstatistik. Dessutom är vindförhållandena och kvaliteten på 
tidtagningen okända på lOOm och 200m och de få eltiderna är strikt 
blanDade med de manuella tiderna i samma lista. Med avseende offici
eli kontrollmätning av vägbanor från 1982 är samtliga vägresultat 
integrerade i en lista. Det man förlorar i detaljrikedom vinner man 
i klarhet och överbl i ek s. ao s. 

För långa lopp 
är faktiskt ingen felskrivning utan har faktiskt förekommit några 
gånger i klubbens brokiga historia. Specifika fallet här är från KM 
1974 på 5000m då 14-årige Dan Berggren pinades ett varv för mycket 
och efter omräkning (snittempo) blev tiden 17.10, vilket är Pl4 rek
ord. Efter denna varvräkningsfadäs lovad�ch svor Sten Körle att 
aldrig mer sätta KåGe Elvstrand på en sål'.l.?Kvalificerad uppgift ... 

För korta �ägtopp 
är som bekant inget okänt fenomen speciellt t o m  1981, då det sak
nades Förbundsbanmätare. Även GöteborgsVarvet 1982 och 1984 var för 
korta utan att någon kontrollmätning skett efteråt; dock är loppen 
medtagna och ett tillägg på "ett par minuter" kan_göras. Lennart 
Hanssons Kiel-mara 1999 har fått påbackning med 8 min. och platsar 
då i huvudlistan. Däremot var vintermaran 1979 kontrollmätt efteråt 
(400m för kort) och följaktligen mer objektiv listning. 

Tävlande för andra klubbar 
som t ex undertecknad 1980 och samtidigt vara betalande medlem i Sol
vikingarna, innebär att mina KM-segrar på 1500m och lOOOOm räknas i 
klubbstatistiken. Detsamma gäller Lennart Hanssons KM-resultat t o m  
1998, då han inte tävlade för Solvikingarna. 

Korpresultat 
och då givetvis på bana/arena är oförbe ållsamt 
så_Eiånga resultat som möjligt; trots 
etsgi vare. 

afmllständigheter, fel och brister 

medtagna för att få 
tävlar för sina arb-

finns det säkert i statistiken och fört ckningarna,och det gäller 
bl a uteblivna korpresultat. Vill ni ko plettera sc��pimihaa mig 9m
min dödlighet, så hör av er till: 

Åke Lutner 
Smörslottsgatan 8-305, 5tr 
416 77 GÖTEBORG 
Tel 21 52 02 

PS. Min nästa Genomtiderna-statistik kommer att ske efter säsongen 
2011 lagom till Solvikingarnas 50-årsjubileum år 2612. 
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2.38.12 
2.39.00 
2.39.05 
2.39.06 
2.39 .. 27 

2.39.38 
2.40.09 
2.41.06 
2.41.11 
2.42.51 
2.43.34 
2.43.52 
2.44.15 
2.44.21 
2.44.23 

2.44.31 
2.45.05 
2.45.16 
2.45.59 
2.46.14 
2.46.46 
2.46.50 
2.47.04 
2.47.32 
2.47.40 

2.47.41 
2.48.14 
2.48.21 
2.48.38 
2.48.43 
2.49.31 
2.49.40 
2.49.50 
2.50.14 
2.50.19 

2.51.41 
2.51.49 
2.51.55 
2.52.03 
2.53.03 
2.53":05 

.. - ·-

2.53.33 
2.54-.34 
2.54.36 
2.54.45 

2.54.49 
2.54.58 
2.55.09 
2.55.17 
2.55.17 
2.55.19 
2.55.51 
2.56.18 
2.56.25 
2.56.26 

2.58.05 
2.58.53 
2.59.31 
2.59.50 

Lennart Hansson 
Rune Holmqvist 
Harry Ericson 
Edgar Thoren 
Lennart Abrahams son 
20 
Lauri Ollitervo 
Allan Berntsson 
Roland Karlsson 
Äke Lutner 
Ralf Westerberg 
Erik-Uno Eriksson 
Ernst Wiggen 
Erik Skoog 
Göran Gunnars son 
Tommy Bäckström 
30 
David Cooper 
Lennart Nordström 
Thomas Krantz 
Torgny Karlsson 
Ingemar Frisk 
Kurt Henriksson 
Raimo Hietala 
Leif Dietz 
Esko Koivunen 
Kurt Karlsson 
40 
Peter Spoor 
Bernt Mol in 
Göran Blomberg 
Lennart Persson 
Esko Kuitunen 
Lennart Östbrant 
Lennart Zims 
Sven Ljungmark 
Roger Skyldberg 
Allan Gärde bäck 
50 
Robert Bergman 
Stefan Lindmark 
Stefan Johansson 
Lennart Bengtsson 
Bertil Järlåker 
Roger Pettersson 
Herbert Larsson 
Lennart Hökpers 
Peter Hansen 
Kent Östbye 
60 
Göte Johnsson 
Matts Leandersson 
Bo Axelsson 
Kai Palmqvist 
Frank Brodin 
Karl-Axel Petersohn 
Mikael Broms 
Olav i Pulkki 
Hardy Johannesen 
Alf Spång berg 
70 
Alf Karlsson 
Kasimir Bartosik 
Gustav Junland 
Lars-Göran Johansson 
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-53 Kiel,GER 1999 
-38 Göteborg 1979 
-36 Skövde 1969 
-32 Skänninge 1972 
-55 Linköping 1987 

-46 Göteborg 1976 
-25 Göteborg 1972 
-41 Stockholm 1983 
-45 Bromölla 1975 
-49 Berlin,FRG 1982 
-30 Östhammar 1979 
-43 Tensta 1976 
-53 Stockholm 1983 
-46 Göteborg 1972 
-58 Göteborg 1998 

-63 Göteborg 1997 
-21 Handen 1972 
-48 Hamburg,FRG 1988 
-49 Göteborg 1984 
-47 Stockholm 1983 
-31 Malmö 1975 
-48 Göteborg 1976 
-55 Bromölla 1995 
-56 Rotterdam 1984 
-32 Malmö 1980 

-49 Linköping 1981 
-41 Malmö 1971 
-38 Väckelsång 1977 
-33 Skänninge 1972 
-37 Landskrona 1982 
-24 Skövde (VVM) 1970 

Göteborg 1985 
-20 Göteborg 1972 
-38 Stockholm 1983 
-32 Malmö 1971 

-64 Helsingfors,FIN 1991 
-52 Göteborg 1979 
-68 Stockholm 1998 
-42 Malmö 1985 
-36 Malmö 1976 
-62 Göteborg 1978 
-21 Malmö 1975 
-51 Vällingby 1978 
-47 Borås 1994 
-48 Klintehamn 1976 

-36 Göteborg 1974 
-49 Skara 1988 
-37 Väckelsång 1977 
-39 Malmö 1981 
-43 Jessheim,NOR 1991 
-34 Toronto,CAN (VVM) 1975 
-67 Kållered 1999 

Stockholm 1989 
-39 Göteborg 1977 
-24 Malmö 1977 

-24 Göteborg 1977 
-47 Göteborg 1980 
-23 Stockholm " 1979 
-53 Stockholm 1983 















KLUBBREKORD T.O.M. 31.12 1999 

MÄN INOMHUS 

60 m Roland Kollberg 
200 m Roland Kollberg 
400 m Kjell Selander 
800 m Juma N-tuve 
1500 m Carl-Magnus Bergh 
3000 m Carl-Magnus Bergh 
42195m(betong)Ingemar Pettersson 

M35 

800 m 
1500 m 
3000 m 

M40 

Lars Eidenby 
Reinhard Kuhs 
Reinhard Kuhs 

60 m Roland Kollberg 
200 m Roland Kollberg 
400 m Kjell Selander 
800 m Juma N-tuve 
3000 m Juma N-tuve 
42195m(betong)Ingemar Pettersson 

M45 

1500 m 
3000 m 

MSO 

60 m 
200 m 
400 m 
800 m 
1500 m 
3000 rn 

M55 

1500 rn 

M60 

1500 rn 

M75 

3000 rn 

UNGDOMAR 

Pl4 

800 m 

Pl6 

1500 rn 
3000 m 

Pl8 

1500 rn 

Jurna N-tuve 
Jurna N-tuve 

Åke Lutner 
Åke Lutner 
Åke Lutner 
Åke Lutner 
Roger Antonsson 
Frank Brodin 

Jan Krantz 

Kjell Augustsson 

Erik östbye 

Tomohiko Kuwahari 

Erik Pettersson 
Kim Nielsen 

Erik Pettersson 
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8.36 
27.23 
60.07 

2.08.35 
3.55.6 
8.36.4 

2. 49. 04 Sc;A.tJbiNAV.

2.19.28 
4.22.14 
9.42.27 

8.36 
27.23 
60.07 

2.08.35 
9.13.25 
2.49.04 

4.28.05 
9.30.39 

9.32 
29.26 
66.28 

2.16.82 
4.52.4 

10.29.33 

5.48.96 

5.34.27 

13.09.11 

2.14.15 

4.17.28 
12.14.6 

4.14.29 

1996 
1996 
1997 
1996 
1975 
1975 
1979 

1997 
1998 
1996 

1996 
1996 
1997 
1996 
1996 
1979 

1997 
1997 

1998 
1996 
1996 
1995 
1989 
1996 

1997 

1997 

1999 

1997 

1996 
1974 

1997 
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KSO 
400rn 
800rn 
3000m 
lOOOOm 
Landsvä_g 
21097,5rn 
42195rn 

INOMHUS 

Ulla Seger 
Ulla Seger 
Ingrid Krantz 
Lena Linder 

Elisabeth Lundqvist 
Lena Linder 

ALLA TIDERS BÄSTA T.O.M. 1999 
KVINNOR 
60m 
8.4 
9.2 
9.4 
9.5 
10.9 
12.1 

800m 
2.38.8 
2.39.20 
2.43.0 
2.50.03 
2.51.39 
2.52.49 
2.58.74 
3.06.70 

1500m 
6.08 .. 18 

3000m 
11.29.28 

Anne Mägi 
Laine Rothla 
Milvi Rothla 
Anna Linden 
Maria Vadi 
Estelle Causin 

Anne Mägi 
Lena Linder 
Ulla Seger 
Pia Friden 
Alexandra Kullenbäck 
Ann-Mari Andersson 
Elin Nilsson 
Hitorni Kuwahara 

Lena Linder 

Lena Linder 

Maraton (42195m betong) 
3.33.14 Ulla-Britta Holrnstrand 

KLUBBREKORD T.O.M. 31.12 1999 

KVINNOR INOMHUS 
60rn 
800rn 
1500rn 
3000rn 
Maraton 

UtiJGDOMAR 
Fl4 
60m 
800m 

Fl2 
60rn 
600rn 
80Örn 

VETERANER 
K35 
800rn 

K40 

Anne Mägi 
Anne Mägi 
Lena Linder 
Lena Linder 
Ulla-Britta Holrnstrand 

Anne Mägi 
Pia Friden 

Laine Rothla 
Julia Selander 
Alexander Kullenbäck 

Ulla Seger 

Ann-Marie Persson 

69.18 
2.39.61 

16.24.81 
43.03.0 

1.32.46 GöteborgsV 
3.35.18 Kållered 

-67
-71
-68
-68
-73
-68

-67
-49
-30
-59
-84
-55
-84
-84

-49

-4$1-

1�81 
1981 
1995 
1999 

1990 
1999 

1981 
1983 
1981 
1980 
1981 
1979 

1981 
1999 
1969 
1973 
1996 
1997 
1996 
1996 

1997 

1999 

-37 Gbg,Scandinav.1979

8.4 
2.38.8 

6.08.18 
11.29.28 

3.33.14 

8.4 
2.50.03 

9.2 
2.17.50 
2.51.39 

�- 2:. 43 � 0 

2.52.49 

1981 
1981 
1997 
1999 
1979 

1981 
1973 

1983 
1997 
1996 

1969 

1997 800rn 
Betong 
42195m Ulla-Britta Holmstrand 3.33.14-Gbg,Scandinav. 1979 

KSO 
800m 

. 3000rn 
L.ena Linder
Lena Linder

2.39.20 
11.29.28( 

1999 
1999 
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FRISKSPORT 

InnaJ friidrotten kom in i klubbens händelserika historia var frisk
sport en självklar sysselsättning och det årliga frisksportlägret ett 
lika stort mål för motionärerna som t ex Vasaloppet och Vätternrundan. 
Är 1964 anslöt sig Solvikingarna till Svenska Frisksportförbundet och 
fick delta i alla frisksportarrangemang. (1971 utträdde Solvikingarna 
ur Sv.Frisksp.förb. men klubbens frisksportsektion levde vidare efter 
egna anpassade regler). Dock bildades inte Solvikingarna som en frisk 
sporbklubb inom frisksportförbundet utan som en ungdomsrörelse knuten 
till Hälsofrämjandet. Den waerlandska livsföringens helhetsprinciper 
var målsättningen och vägledande. Nej tack till sprit, tobak och nar
kotika är bara delfrågor i ett större sammanhang. 

SpecJellt duktig vid det årliga frisksportlägret var Aarne Lahna, som 
alltid nådde topplaceringar i den hellenska mångkampen; en tävling 
som kräver allsidighet och är svaret på friidrottarnas tiokamp. öst
bye- och Leuchoviusfarniljerna var flitiga deltagare åtminstone på lä
gret. Solvikingarna var idoga arrangörer av Frisksport DM, och i ter
rängöpningen höll sig Kent östbye och syrran Ann-Marie väl framme. En 
eldsjäl var Bo Leuchovius, som var med överallt och även tävlade och 
satt i styrelsen 1971 och konfronterades med friidrottarna om ideolo
giska och andra frågor. Diskussionens vågor gick höga ... 

Några år senare korn Gun-Lis Bengtsson och avlöste Bosse som frisksp
ortledare och 1976 var ett synnerligen aktivt år. 25 medlemmar deltog 
på fr�sksportlägret, ungdomsläger, skogsvandringar och diverse fri
luftsrktiviteter. Härliga och stärkande vandringar i Björnåsnaturen 
med Vegetarisk ungdom. Frisksportarnas egen folkhögskola i Stensund, 
som ligger i vacker sörmländsk skärgårdsnatur där årets internatio
nella ungdornsläger hölls. Drivande kraften Gun-Lis, som arrangerade 
resor, utflykter och läger, behövde själv utbildas också och deltog 
i ung�omsledarkurs på Tallmogården i Ludvikatrakten. Skogsvård, orien
tering

!

, föreningsteknik, gammeldans, Dan Andersson-poesi och mycket 
annat måste läras och sedan var det bara att praktisera kunskaperna 
i form av fjällvandringar i Tärnaby, kanoting, matlagning i naturen, 
"kons� i naturen", cykling i Småland, kompassmarsch i fjällen och 
Förbundsrnöte i Filipstad .• � 
I Finhsjöstafetten korn Solvikingarna trea. Vid Finnsjön runt segrade 
Stefah Olsson med Bosse som femma. Familjerna Jirebeck och Olsson var 
outtröttliga deltagare i olika aktiviteter som t ex höstvandringarna 
Skatåk-Hindås och söndagsvandringarna med matsäck. Även skidläger i 
Elgå/�orge var populärt. Bosse vann tokmångkarnpen tre gånger och tog 
hem v�ndringspriset för alltid. Ett omtyckt riksläger var det i Brun
flo/Jämtland 1979, om än med få deltagare. 

I slu�et av 70-talet när Gun-Lis trappade ner sitt arbete och fick 
annat att tänka på gick sektionen på sparlåga. Ny ledare 1980 blev 
dock Ingemar Jirebeck, och samma år hölls rikslägret i frisksportar
nas M�cka dvs Stensund, 5 km från Trosa, med folkhögskolan som själv
klar centralpunkt; en skola som Svenska Frisksportförbundet ägt sen 
1945.icirka 1500 förhoppningsfulla entusiaster anlände och hade kul: 
fotboll, volleyboll, orientering, gymnastik, trampolin/studsmatta, 
varpa� bänkpress, rephoppning, pingis, stafett, mångkamp, som alltid 
är poOulär med längdhopp, löpningar, simning+ damernas slungboll+ 
män kast med klubba. Teoretisk del med 100 frågor. Resultaten fys�k/ 
teorilaaderas och segrarna koras. Som avslutning på tävlingen går 
stora stafetten, en hindersträcka i form av en vägtunnel som ska kry
pas igenom: trångt, stenigt och smutsigt. Uppskattat av åsådarna. För 
mindre aktiva finns foto, naturstigar, kanotskola, Trim-orientering, 

I • 

vandringar, båtfärder. På kvällar fanns gillesdans till buggunderv1s-
ning. För yngre: diskote�, strandpartaj, skattjakter och för alla 
bad i havet, föredrag och debatter, visning av skolans konstsamlingar 
läger�ål, lägerrevy, sång och musik och spex rn m. 
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T" 1 . 1 t d d . - d 1 � h k O 1 . d . . .. 1 av angen avs u a es me prisut e nLng oc amratma t� i BJorn-
gårdkvillan, och alla såg ut att trivas . 

.. I . d i, 0 0 0 Nar Sten tvinga es s uta som kanslist nagot ar senare pa grund av 
olycfliga omständigheter självdog gångsektionen, och endast minnena 
bevaras ... 

PS. Omkring 1970 hade Solvikingarna ett fotbollslag i seriespel och 
�ndast målskillnaden skilde laget från att vinna serien; i de 
lägsta serierna förstås. En cykelsektion startades 1992 med Olavi 
�utinen som ledare. Det handlade om att tillsammans åka olika 
rotionslopp och uppleva ... År 1994 bildades simsektionen med Håk
an Sjökvist som ledare; med tanke på Vansbrosimningen och klas
sikern. Året efter föddes Gång/vandring med Bert Carlsson, Kjell 
Augustsson och Jan Krantz - som ledarteam. Naturälskare som de 
I 11 " 
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19oo}talet blev ett i alla avseenden omtumlande och fantastiskt år
hundrade, och för Solvikingarnas nästan 40-åriga historia full av � 
idrottsframgångar, upplevelser, kamratskap och även stridiga viljor 
med.�� många olika människor och intresseinriktningar/ som det skall 
vara i en ambitiös och livaktig förening. 

Eftersom Solvikingarna är en liten klubb med små resurser gäller det 
att �atsa allt på en idrottssektion:friidrott. Det har även klubbhi
storien visat med eftertryckl Om någon ny medlem vill starta en ny 
idro�tssektion bör styrelsen visa kurage: "Visst får du det men då 
får rlu finansiera hela projektet själv för vi satsar endast på löp
ningl •. " Det innebär att alla medlemmar ändå kan tävla för Solviking
arnali andra idrottsgrenar. Dessutom startafilken kursverksamhet som 
helst i princip. Alla framgångsrika klubbar måste specialicera sig 
om d�t skall bli resultat. Redan vid årsmötet 1973 försökte jag få 
igån� en ,geb�Ji,t om det ta... Men_ Sol vikingarna har endast blivit en. 
motions-7"6c1fl�veteranklubb, och det är vackert så! Någon 

5
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blir J vi aldrig, och vad gäller ungdomsträning kommer den � pågå så 
länge föräldrarna är medlemmar i Solvikingarna och tills ungdomarna 
tröttnar ... Det kan väl inte vara så roligt att träna andras ungar 
nån längre tid, när de inte är några löpartalanger ... Om de ändå 

I 

skulle vare det, försvinner de ju till andra klubbar ... 

Ävenlom klubbens identitet är långlöpning och tävlingsarrangemang 
numeKa, så bör inte den tidigare vegetariska ideologin glömmas bort. 
DärfJr avslutas förra seklet med en översikt över vegetarismens his
toriÅ, då Solvikingarna är en viktig del av den. 
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1942 startar Waerland, som varit mot;tåndare til� sammanslagningen, 
förbundet "Ny Nord - A'llnordisk Folkhälsa"; ur vilket sedermera det
nuvar

l
ande "Förbundet Allnordisk Folkhälsa" vuxit fram. Därmed hade 

f�isk1sportar�as och wa�rlandisternas vägar sk�lts åt, och f�� de båda
rorelserna vantar en tid av arbetsro, under vilken de konso�ideras 
och byggs ut organisatoriskt. 

Den fortsatta verksamheten har� uteslutit samarbete och samgående
på många viktiga punkter, liksom frisksportarna och waerlandisterna 
även ofta gjort gemensam s�k med landets tredje folkhälsoorganisatio�
vegetarianerna (Svenska Vegetariska Föreningen). 

Frisksportrörelsen är framför allt en ungdomsorganisation. Dess insat·
ser i det svenska samhället, när det gällt att fostra en frisk och 
sund fngdom, har varit och är alltjämt betydande. Genom att föregå 
med gptt exempel har frisksportarna utövat ett inflytande på andra 
ungdomsrörelser och på det allmänna tänkesättet, som inte bör under
skattas. 

Verkslmheten har med åren blivit ganska mångsidig och socialt orien
terad!, men tyngdpunkten ligger alltjämt på tränings- och friluftsverk
samheEen; speciellt orientering, skid- och kanotsport. Redskapsträn
ing och tablågymnastik är också populära. Studieverksamheten är liv
lig. Den egna folkhögskolan, Stensund nära Trosa - är en centralpunkto
Waerl�nd-tiden har satt djupa spår inom frisksporten, och intresset 
för näringsfrågorna är alltjämt levande, ehuru man inte företräder 
någonJ konsekvent linje. Omkring en fjärdedel av medlemmarna beräknas 
leva ia�to-vegetabiliskt. Man motarbetar snask- och kaffeförbrukning
samt piller- och tablettmissbruket. 

Enlig� stadgarna är ändamålet en sund och karaktärsdanande kropps
och spälskultur och för en enkel och härdande livsföring; att verka
för folkhälsans höjande, för en fullvärdig kost och att motarbeta 
bruke� av tobak; narkotika och alkohol; att medverka i det folkliga 
kultur- och bildningsarbetet; att verka för ridderlighet samt genom 
stärkande av fredsmentaliteten söka åstadkomma fred, enighet och ömse
sidifkt samförstånd mellan olika individer, grupper och folk. 

Varje medlem erhåller frisksportarringen med en bild av rörelsens em
blem, Torshammaren, och avlägger ett löfte, som lyder: "Som friskspor
tare yill jag genom enkelt levnadssätt, sunda vanor, fysisk träning 
och friluftsliv härda och stärka mig och genom studier söka nå större
andli� mognad. Jag avstår från allt bruk av sprit, tobak och knark. 
Varjelfrisksportare är min vän och kamrat, som jag tilltalar med DU. 
Jag l?var att oegennyttigt hjälpa till så långt i min förmåga står 
att f?rverkliga Svenska Frisksportförbundets mål, som är: HÄLSA - RID
DERLI�HET - FRED. Ringen skall minna mig om plikterna mot mig själv 
och vår sammanslutning. Bryter jag mot detta löfte, avlägger jag ring
en. Efter allvarligt övervägande och besluten att på heder och ära 
medvetka till framgång för Svenska Frisksportförbundet och dess ide 
undertecknar jag detta löfte. Vår paroll är: MOD - ENKLA VANOR - JÄRN
HÄLSA - FRAMÅTANDA - GOTT HUMÖR". 

Trots att frisksporten tillkom genom impulser från utlandet, måste 
rörelsen med sitt nuvarande ideprogram betraktas som en typisk svensk
företJelse. Många är de, som varit med om att bygga upp detta progra�
men kJnske är det i första hand tre män, vars tankar skapat den sven
ska f1isksportiden: Agne Windmark, Allan Hagberg och Are Waerland. 

Ragnai:r Berg 

födaeJ i Göteborg 1873 och efter examen på Chalmers (kemi) anställdes 
han v�d ett statligt laboratorium i Tyskland, där han kom att utföra 
sin vetenskapliga forskargärning. Det var framför allt näringsprob
lemen !som intresserade Ragnar Berg. Särskilt kända är hans undersök
ninga1 angående människans äggvite- och mineralämnesbehov, om "syror
och b9ser" samt vitaminer och "spårelement". Hans undersökningar av 
den mänskliga ämnesomsättningen är de största och utförligaste som 
någon�in blivit gjorda. 
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Han� forskningsresultat och många s�rifter på tyska har blivit världs
berömda, och han kan sägas vara den moderna, på vetenskapliga fakta 
bygqda vegetarismens främste auktoritet - som även Are Waerland refe
rerdde till. Särskilt i Tyskland är hans anseende synnerligen stort, 
och hans böcker citeras där ständigt av moderna näringsfysiologer och 
häl opedagoger. På svenska är "Varför vi dö","Vardagsunder", "Späd
bar�ets riktiga näring" och "Ett förnuftigt levnadssätt'' hans vikti
gasrje böcker. Berg var verksam i slutet av 20-talet och under hela 
30-�alet till det tyska sammanbrottet 1945. Var en mycket anlitad och
uppskattad föredragshållare och flitig skribent i hälsotidskrifter.

Som vetenskapsman har dr Berg (hedersdoktorat) ständigt legat före 
sin samtid och röjt vägen för nya ideer. En av de få forskare som 
haft förmågan att dra ut de praktiska konsekvenserna av sina närings
fysillogiska forskningsresultat - för mänsklighetens bästa! 

Den person som betytt allra mest för hälsorörelsen och effektivast 
propegerat och spritt de vegetariska ideerna i form av den lacto-vege 

I 

tabiliska kosten är utan tvekan Are Waerland. Dennes liv och arbete 
bör ingen solviking vara okunnig om,därför kommer här en levnadsbe-

k . I . h S r1rn1ng av onom. 

Ar� Wä��laMds fantastiska liv 

inle�des när han föddes 13 april 1876 i den lilla staden Ekenäs i Fin 
land� svenskbygd. såväl hans far - konsul Henrik Fager - som hans mor 
härs�ammade från svenska bondeätter. Are, som var äldst av sju sysk
on, 4enomgick elementarskolan i hemstaden och fortsatte därefter sin 
skol1ång vid Nya Svenska Läroverket i Helsingfors. Efter studenten 
skrev han in sig vid filosofiska fakulteten vid Helsingfors universi-
tet. I 
Som ung student ryc�han med i folkbildningsarbetet och utvecklar 
sig dnart till en skicklig talare och debattör. Vid tiden för sekel
skif�et är han föreståndare för folkhögskolan i Finström på Åland. 

Unde I sin uppväxttid hade han varit klen och sjuklig, och ohälsan 
vill inte heller släppa sitt grepp om den vuxne mannen. Efter en svår 
sjukdom, vilken så när hade ändat hans liv, beslutar han sig för att 
ägna sig åt medicinska studier för att gå till botten med sjukdoms
problemen och söka komma till klarhet i den för honom själv och hela 
mänskligheten ständigt aktuella frågan om sjukdomarnas egentliga 
grundorsak. 

Efter! om han vantrivs med förhållandena i Finland under den ryska re
gimen, ämnar han flytta utomlands. Han väljer Storbritannien; det 
britt'ska frihetsidealet och den anglosachsiska individualismen till 
talar hans självständiga sinne. Först studerar han vid universitetet 
i Edinburgh men slår sig efter ett år ned i London, där han fortsät
ter vid London Univerity College. I England intresserar han sig bl a 
för din kände näringsfysiologen dr Alexander Haigs forskningar angå
ende aen vegetariska kostens betydelse för hälsan. Han fördjupar sig 
alltmkr i närings- och livsföringsfrågor och börjar så småningom ana, 
var hÅn bör söka svaret på sin fråga om sjukdomarnas grundorsaker. 

o I . Fran tondon flyttar han till Paris och studerar vid ansedda Sorbonne-
univeisitetet, bl a som lärjunge till den berömde professor C.J. Bou
chard) vars forskningar inom fysiologiens, patalogiens och den kemis-
ka meqicinens områden blir av stor betydelse för Waerlands fortsatta 
sökande, och vars historiska blick i hög grad tilltalar den unge filo 
sofen.l 

Efter \sorbonne-perioden slår han sig ned vid Rivieran (dåtidens Kan
arieöarna), där han under ett par års tid ägnar sig åt självstudier 
och öJersyn av kunskapsmaterialet från Edinburgh, London och Paris. 
Han k n nu glädja sig åt en avsevärt förbättrad hälsa. I England hade 
han lärt sig förstå idrottslivets, den friska luftens och härdningens 
betydelse. Genom målmedveten träning och en förbättrad kost hade han 
byggt upp sin kropp, så att av den klene och spenslige ynglingen nu 
blivit en stark och reslig idrottsman. 
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Han nser sig nu, vid 50 års ålder, ,han nått fr9-m till lösningen av 
sjuk oroarnas gåta. På samma sätt som i hans filosofi, där den till 
syne kompakta materieh hade lösts upp och försvunnit likt en synvil
la, 

E
å löses nu också den kompakta massan av mänskligt sjukdomseländi 

upp fÖr hans ince syn och visar sig intet annat vara än Naturens svar
på vara brott mot hennes orubbliga lagar. 

"Vi ha icke med sjukdomar att göra, utan 
med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen, 
och sjukdomarna _skola försvinna av sig själva". 

I London skaffar sig Waerland värdefulla kontakter inom den brittiska
vetehskapen. Han sammanträffar med den berömde kirurgen Sir Arbuthnot
Lane\och tar del av dennes revolutionerande upptäckter angående tjock
tarmTns funktioner m m. Han lär känna den framstående biologen, ana
tomef och antropologen Sir Arthur Keith samt den populäre medicinske 
författaren och hälsovännen J.Ellis Barker och studerar deras banbry
tand� arbeten. Den moderna biologiska och näringsfysiologiska forsk
ning�n synes endast bekräfta riktigheten i Waerlands liviföringspro
gram Först år 1934 publicerar han detta program i sin bok "In the 
Caul1ron of Disease", som väckte stort uppseende och utlöste en liv-
lig entusiasm i hälsointresserade kretsar i England. (Boken har ut
kommit i såväl tysk som svensk upplaga - "I sjukdomarnas häxkittel"). 
"Sälian har jag läst ett arbete, som fascinerat mig mera och vars med 
icinJka synpunkter jag i högre grad gillar", säger ovannämnde Lane, 

I o o o och ijarker ansag boken vara "pa en gang ett konstverk och ett veten-
skapjigt arbete". Dr Mickel Hindhede i Danmark kallade den för ''den 
bästJ hälsobok jag någonsin läst", och den kände näringsforskaren dr
BircBer-Benner i Schweiz blev så förtjust i boken, att han påbörjade
dess översättning till tyska, ett arbete som döden emellertid hind
rade honom från att fullfölja. 

Waer and synes ha menat, att denna bok skulle utgöra avslutningen på
hans studier i sjukdom och hälsa. Nu skulle han dra sig tillbaka och
1 ro ägna sig åt filosofien. Men hans nornor ville annorlunda. Det 
blev i stället nu, vid närmare 60 års ålder, som han på allvar skulle
börj sitt arbete för folkhälsan! 

Nyhe en om hälsoboken hade snart spritt sig till Sverige. Den råkade
komm i händerna på den unge "Frisksport"-redaktören Agne Windmark, 
som äegeistrad recenserade den i sin tidning, kontaktade dess förfat
tare och snart kunde presentera Are Waerland som medarbetare i "Frisk
sport". Detta var på sommaren 1935. I nummer efter nummer publicera
des nu uppseendeväckande hälsoartiklar, som av den vakna och lyhörda 
frisksportungdomen ivrigt studerades och begrundades. 1936 startas 
under Waerlands och Windmarks ledning det stora kollektiva närings
experimentet, till vilken över 1000 entusiastiska frisksportare anmä
ler sig att såsom "solvikingar" pröva det nya livsföringsprogrammet 
under tre år. 

Nere · Alassio finner Waerland ro till författande av sin grundläg
gande hälsolitteratur på svenska språket, och 1937 utkommer slag i
slag: "Kräftans grundorsaker", "Hörnstenen i hälsans rike" samt "Den
stora kraftcentralen" - hans tre "klassiska" hälsoböcker, som väckte
så stprt uppseende och vände upp och ned på så mycket gammalt och 
vant� våra tänkesätt om hälsa och sjukdom. De skapade ett intresse
och er entusiasm för hälsoproblemen, som tidigare aldrig skådats i 
Sveri e eller utomlands. 

1937 �er Waerland också ut sitt stora verk om vikingatidens livssyn, 
"Vår urgrund". Vikingatiden har för honom alltid framstått som de nor
diska\ folkens hälsoålder och verkliga storhetstid. Han beundrar för
fäderras rena och sunda livsideal och och brukar gärna citera sånger 
och visdomsord ur den fornnordiska dikten. 

1938 lommer Waerland tillbaka till Sverige för att ta aktiv del i 
folkhålsoarbetet. 
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Om inte Solvikingarnas friidrottssektion bildats i november 1968, så 
hade den antydda ungdomsklubben fört (än i dag) en tynande tillvaro 
medprtodoxa veganer, som utestängt medelmåttorna, och umgåtts i ett 
slags inbördes beundrarskap. så småningom självdör dylika klubbar 
allteftersom medlemmarna avlider. 

När så Solvikingarna förändrades och utvecklades till en tävlingslö� 
arklubb från 1969 var ju målsättningen att samla så många vegetarisk 
löpare som möjligt för att göra propaganda för de vegetariska kostif 
erna. Då var det en hel del mogna män och kvinnor som anslöt sig ocr 
som själv kunde och ville betala sina egna tävlingsomkostnader. Vi 
var alla idealister och övertygade vegetarianer (nästan), men med fe 
it i hand så var iden mycket god - men resultatet av denna vegetariE 
manifestation mindre bra. Inte var det så många som blev vegetarianE 
därför att Solvikingarnas färger syntes runt om i landet. Men tack 
vare löpsektionen är SOLVIKINGARNA ett rikskänt namn numera och en 
etablerad löparklubb och uppskattad tävlingsarrangör av olika långlc 

Medan vegetarianen Dan Glans sa att han borde tävla för Solvikingarr 
så gjorde junioren och klubbens bäste löpare genom tiderna: Carl-Ma� 
nus Bergh det redan 1971. "Calle" sprang inte för pengar utan för at 
j�it7ar så roligt att vinna - mest roligt var det att vinna dubbla� 
ffn-r�Solvikingarna i mitten av 70-talet. Ingen kan dock begära att 
"alla" elitlöpare skall tävla för Solvikingarna bara därför att de 
råkar mumsa råkost. De löpare som kommit till klubben under de senaE 
tio åren är knappast elitlöpare, utan vuxna individer som vill få er 
ny dimension i sina liv och ha roligt, och det får de med Lennart ·Hc 
sson och hans träning, som lockar många motionärer till klubben. När 
den regelbundna träningen blivit ett behov, vill man springa mer ocr 
snabbare och utvecklas som löpare och förbättra sina tider och slå 
sina värsta konkurrenter eller bara tävla med sig själv och bli så 
bra som möjligt. Om man aldrig varit sjuk och tycks må bra av sin hi 
manskost med kött, fisk, salt och kryddor, är steget långt till att 
bli vegetarian - när ingen i släkten eller vännerna är det. Hi 
många skulle evigt tugga råkost i dag om de inte blivit sjuka och 
"botade" genom kostomläggning??? Själv så har jag aldrig varit sjuk 
men blev övertygad vegan i 20 års åldern - efter att jag läst mig 
till det ... 

l 

Solvikingarna har aldrig satsat på elitidrott, därför att varken vi_ 
eller ekonomi funnits, "men en och annan världsstjärna inte mig emoi 
inställning" har ju funnits. Den eventuella elitsatsningen får löpa1 
en själv stå för som tidigare. I nuläget bedrivs breddaktivitet för 
vuxna människor. En evig ungdomsverksamhet är inte realistisk i vår 
klubb; jo förresten om vi alla medlemmar ökar drastiskt nativiteten 
så att alla föräldrar blir tränare. Dessutom att det finns ett kapi
tal på ca 15-20 miljoner, så att ungdomarna fortsätter att tävla fö1 
Solvikingarna. Det är bara struntprat att ungdomar inte utvecklas i 
klubben, men det gäller framför allt att våga tävla mot de bästa oct 
få mycket stryk, och ·successivt lära sig tåla allt högre tempo. 

Inte alls märkligt att klubben förändrats med.så många nya medlemma1 
som vill vara med och påverka. Samhället står�te still och inte hE 
ler livaktiga föreningar. Att vi fått så många nya löpare är bara pc 
tivt. En av dem är en mäktig bas som tackar en annan ny tävlingsled
are P-A Bäcklund med stab och funktionärer, som gjorde en insats vic 
Sylvesterloppet. Göran Wiemerö alltså; som hoppas på flitigt deltag
ande vid klubbens arrangemang i år. Sponsorkontakter och marknadsfö1 
ing är några andra bitar för Göran. 

Redaktör Kurt Karlsson hälsade på "Kent i stugan" för ett inträngan< 
porträtt som Kent längtat efter i flera år. För att inte "offret" s} 
få storhetsvansinne och rödare kinder, skall intervjun inte avslöja: 
Jag skall bara tillfoga .att Kent inte är någon "normal" kanslist som 
parkerar i en stol och skyfflar papper, snackar i telefon och förbe
reder olika arrangemang. Nej, han är en tusenkonstnär och påtagligt 
intresserad av sitt jobb, så att han har svårt att lämna stugan eft 
tisdagsträningarna. Varje gång jag råkar komma till stugan har han 
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Häf finns ingen provocerande lunchstängning mellan kl 12-13, utan
alla är välkomna oavsett humör och klubbkritik. Kent är en •glad 
laf- som sällan blir svarslös och kan svara på alla klubbfrågor, 
oc� hans medlemskunskap är imponerande och hans självkännedom ännu 
större då han vågade tacka ja till att bli klubbens resultatarkivar
ie som han egentligen lurades till. Det är väl bara jag som upptäckt 
at1 han glömt ta med mina resultat ibland i Resultatbörsen. Som straf-f
(är det verkligen det?) har styrelsen bestämt att från sä
sopgen 2001 sk�Kent sammanställa Årsstatistik efter samma mönster
som Åke Lutner gjorde år 2000. 

Vi� mitt samtal med Kent återkom han ofta till en dröm om ett fram
tiBa lyckotillstånd då alla resultat regnade över honom och han bara 
behövde knäppa händerna så var Resultatbörsen fixad. Men som så mångc
mealemmar och kompisar redan listat ut så vill nog Kent innerst inne 
inte alls ha det så lätt. Tvärtom stimuleras han säkert av att behövc
anrtränga sig litet för att skriva ned allt. En lagom gnutta motspän
sttghet när det gäller att efterkomma klubbens önskningar och löpar-
na� stolthet om resultat och listor är nog precis vad han behöver 
för att inte bli förslöad och tappa stinget. 

Bå�e Kent och jag börjar närma oss de sextio, och det är en mycket 
hög ålder för en klubbstatistiker. Därför borde klubbstyrelsen redan
nul planera för framtiden. Med tanke på den aktuella inriktningen av 
ev�ig klubbverksamhet mot nationell topp, finner jag att det bästa 
sä

l

ttet sannolikt är att satsa på ungdomen som bedöms vara såväl ut
vecklingsbara som villiga att satsa. 
Sö

l
kande bör som alla förstått vara envisa, pedantiska, misstänksamma,

siffersinnade, förföljelsemaniska och utrustade med obegränsad tid. 
Idrottsintresse behöver inte vara något hinder. 

Någon tid att vila i damernas omklädningsrum får denne någon ingen 
chans att göra; åtminstone inte nån längre tid. Men varför inte göra
som Ann-Marie Persson - njuta av våren och titta på lärkorna som har 
slagit sin första drill. Gör det genom att springa i klubbens färge�, 
oc/,h tänk på att endräkt står för harmoni, enighet och sammanhållnin�, 
hälsar Ann-Marie. 

Effer årsmötet ser klubbstyrelsen ut så här: �':::te,�:::;.;· .. 
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Sekreterare: Charlotte Lindstedt
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Frank Brodin och Mikael Nilsson. 
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Några veckor senare var det dags för det av "Panterns" förberedda och
ofantligt populära årliga träningslägret i Haverdal. Denna gång var 
det Rebecca som fick den stora äran att rapportera från det. 

Men klubben har inte bara ideologi, statistik, fågelskåderi, årsmöten
och träningsläger på agendan, utan mycket annat som t ex tävlingar 
och.t�vlingsarrangemang. Säsongen började med att Lennart RP kom tvåa
i fi"tr' Marathon på 2.45 och idoge Matts Leandersson elva på 3.12. Där
eflter VNM i Friidrottens Hus med Tommy Bäckström, Kjell Augustsson, 
Lera Linder och Kjell Selander i nämnd ordning vad gäller placeringar*
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EFTfRORD 11 

Allf klubbar eller organisationer har haft sin galjonsfigur elle�.iko� om man så vill, och det var Are Waerland när Solvikingarnabte� 
en mngdomsklubb. När friidrotten kom in i bilden så var Erik Östbye 
den

l
självklara centralgestalten, och han lever och frodas fortfarandeJ

och fyllde 80 år 25/1 -01. Därför avslutas Solvikingarnas historik/ 
sta,istik med en levnadsteckning över östbye t o m  Qa.·rnnda födelsedag. I �u�w,J 
Då �ar vår klubb end�st fyllt 39 år, men om vi laser-SOLVIKINGEN och
SOL IKINGNYTT för itlfl4.Jr 2001, så har vi fått en ganska hygglig histor
ieskrift över de 40 åren. 
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Om i'nte "om" hade varit, så ... Likväl kan man inte låta bli att undrcl 
och spekulera i hur bra han kunde bli och borde vara, om inte socker
pro agandan ... om han i stället bott granne med Kungsbackaloppet och 
inspirerats att börja med landsvägslöpning t ex sju år tidigare år 
1948 som 22-åring, och då kanske han kunnat göra lika bra tid 1952 
som! han gjorde som 47-åring 1968, och då hade han blivit olympisk 
gulrmedaljör i stället för den nästan två år yngre Emil Zatopek. 
östbye hade tagit OS-brons 1956 om han hade varit lika bra då som 
han\var som 56-åring l97f. 

Dessa tankegångar glöms oftast bort, men ger perspektiv på Eriks 
sto�het. Liksom kvinnan bakom varje framgångsrik man har den i ung
dom�n lovande handbollsspelaren Karin stöttat sin Erikl och betrak-
tat köket som sitt heliga revir eller med andra ord har alltid maten 
stå t på bordet, lagts i matdosan.Dessutörrt har hon tvätt�-f,::.städäL =:..:· 
och stoppat Eriks strumpor ... 

Åke Lutner 

FAKTA/ERIK ÖSTBYE 

Narni: Erik Verner östbye 
Födm: 25/1 1921 i Oslo 
Län4a/vikt: 170 cm/55 kg. Samma hela löparkarriären 
Klu*bar: Trollhättans SK 1940, Åsaka SK t om 1945, Trollhättans SK 

I t o m  1955, Örgryte IS t o m  1968, Solvikingarna från 1969 
Gre�: Löpning särskilt landsvägslöpning och maraton 
Yrke: Järnvägstjänsteman. Från 1981 folkpensionär 
Farn�lj: Hustru Karin, dotter Ann-Marie, son Kent, 9 barnbarn och 2 

I barnbarnsbarn 
Upp�äxt: Väne-Åsaka
Bor 1 Göteborg i lägenhet och sommarstuga i Vårgårda 
Intnessen: Familj, sommarstuga, snickeri, trädgårds- och grönsaksod-

I ling, biologi, tävlingsresor, miljö och natur, idrott,kost 
Ido]/förebild: Gunder Hägg/Arne Andersson och Abebe Bikila 
Idr ttsbakgrund: Fotboll (Åsaka SK), lite skidor, mycket cykling och 

vandringar med Karin 
Mål ättning: Bli bäst i Asaka, Trollhättan, Göteborg, Sverige, Norden 

Europa och världen. Uppnådde samtliga mål utom att bli 
bäste senior utanför Sverige. 

Personliga rekord: 1500m 4.21.5�1952, lOOOOm 31.59�8 1960. 20000m 
1.06.59 1954. (Inte under 9.00/16.00 på 3000m/ 
5000m) .Landsväg: 25km 1.21.15 Kungsbacka SM 1959, 
30km 1.37.08 Falkenberg SM 1969, maraton 2.18.32 

Disnriktsrekord: 
Hälsingborg SM 1961. Lidingöloppet 30km 1.48.36 1968 
20000m bana 1.06.59 Falkö.,r.in� 1954 (Västergötland) 
25km landsväg 1.21.51 §kia�� 1955(Västergötland 
Maraton 2.20.20 Klinteharnn 1960; banan var för 
kort men tillräclligt lång för att förbättra Evert 
Nybergs tidigare rekord på 2.25.0�från Arboga SM 
1957! Maraton 2.18.32 Hälsingborg-·�961 (Även det 
gällande för Göteborg). 

Svenska rekord: Maraton 2.18.32 Hälsingborg SM 1961 
Åld rs världsrekord: 55 år maraton 2.26.35 Göteborg/Hisingen 1976 

56 år maraton 2.27.05 Göteborg/Särö 1977 
Bäs a prestation: Förutom åldersvärldsrekorden värderar Erik andra

platsen i Lidingöloppet 1966.och silvret vid SM 
30km 1969 som 48-åring på 1.37.08 högst ... Även 
NM-silvret på maraton 1967 smäller högt .. . 

Bästa lopp: SM-maran 1961 på 2.18.32 med stenhård öppning och slog 
Evert Nyberg, som aldrig någonsin varit bättre maraton
tränad. NM-maran 1968 tillhör också kategorin 

Mest överraskande seger: "Tjärnet Runt'' i Mölnlycke 1951. 17 varv ä 
1200m totalt 20km på jord- och grusvägar 

Stör ta besvikelse: Ej start i OS 1960 och SM-maran 1971 
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