
IF Start – en idrottsklubb på 50-talet 

som drevs av unga pojkar 

Några år in på 50-talet flyttade min familj till Herrhagen från Strand. Där fanns, med 

centrum i källaren hos en familj Lind på John Ericssonsgatan, en idrottsförening som 

hette Start. Medlemmarna hade provat namn som Vargarna och Sport, men sedan 

bestämt sig för att den skulle heta IF Start. 

Föreningen hade ett dussintal medlemmar, grabbar som spelade pingpong i källaren, 

fotboll och tennis. De gav ut en maskinskriven tidning, där alla resultat rapporterades 

liksom protokoll från styrelsemöten. 

Min äldre bror Anders var skolkamrat med en av pojkarna Lind och blev snart aktiv i Start. 

Jag var för liten, nio-tio år, och var bara med någon enstaka gång och spelade pingis. 

Så flyttade familjen Lind från stan. IF Start tappade sin ledning och sin mötesplats. 

Jag har ingen klar minnesbild av hur diskussionerna gick, men uppenbarligen tog vi ett 

beslut, mina bröder och jag samt några andra grabbar. Vi skulle väcka liv i IF Start igen. 

Den 14 maj 1955 fick polismyndigheten i Karlstad ett brev från min bror Anders, då 14 år, 

med begäran om att få anordna ett lotteri för att få in pengar till IF Starts verksamhet. 

Ett amerikanskt lotteri, så sa man på den tiden, var ett lotteri med 99 lotter som kostade 

så många ören som sifforna på lottsedeln angav. Redan två dagar senare godkände 

polismästaren Gillis Eneroth vår ansökan. Det här är säkra uppgifter, för handlingarna från 

IF Start är bevarade! 

Vi lärde oss av Gamla Start hur man skriver mötesprotokoll och resultatlistor. Jag fyllde 

tolv år samma höst som jag blev sekreterare i Nya Start och var sedan under hela 

föreningens tid dess sekreterare. Jag var kortbent och ingen framstående idrottare, jag 

vann bara en enda tävling under Starttiden, men som ständig sekreterare i Start 

dokumenterade jag allt som hände. 

För en historiker är IF Starts pärm och resultatlistor en guldgruva. Vi kan se dag för dag 

och år från år vad vi höll på med. 

De vuxnas roll. 

Jag minns bestämt att vi sålde slut på lottsedlarna, framför allt min bror Anders och jag, 

och att vi själva köpte flera stycken. Syftet var att få in pengar så vi kunde köpa en riktig 

fotboll. 

I polistillståndet står att min far var lotteriföreståndare och kontrollant. När vi drog den 

vinnande lotten, ett kilo kaffe, vann Anders. Min far gav honom tio kronor och drog en 



lottsedel till, så att någon utanför familjen skulle vinna. Man kan nog säga att pappas 

insats i samband med lotteriet var den enda som någon vuxen någonsin gjorde i IF Start. 

Fast det kanske inte är helt rätt. Mina föräldrar lät nämligen föreningen hålla till i källaren 

till det radhus vi bodde i. Min far hade låtit en snickare tillverka ett bord med mått som 

ett riktigt bordtennisbord. Det placerades i ett förrådsrum i källaren, med väskor och 

lådor och prylar under och bredvid bordet. 

Min mor var liksom min far positiv till både vårt idrottande och till IF Start och lade sig 

inte i vad som hände i källaren, med ett undantag. En gång kom en ung man och ringde 

på dörren. Han skulle gå ner i källaren och spela en match, men han tog inte av sig 

mössan, när min mor öppnade. Hon klev fram och slog mössan av honom. Vi skämdes 

för henne i flera veckor. 

Sociala mönster. 

Besökaren var inte medlem i IF Start. Han deltog i någon av de tillfälliga föreningar som 

då och då uppstod för att utmana IF Start på en match. Sådana tillfälliga lag skapades 

både inom bordtennis och friidrott, en annan av Starts stora grenar. 

Dessa lag hade ofta en annan social bakgrund än den medelklassdominerade 

Startklubben. När jag går igenom listorna över betalande medlemmar ser jag att i stort 

sett alla antingen var grannar till oss på Herrhagen eller klasskamrater i läroverket till mig 

och mina bröder. 

Realskolan började man i efter fjärde klass. Jag och tre-fyra klasskamrater från 

Herrhagsskolan började i första klass i realskolan. Ytterligare några kom över till 

realskolan efter sjätte klass. 

Start var alltså en realskoleklubb. Flera av de tillfälliga lag som bildades för att tävla mot 

oss under de kommande åren rekryterade sina pojkar från folkskolan. 

Hösten 1955. 

Det första mötet i Nya IF Start hölls på hösten 1955. Min bror Anders blev ordförande, 

jag sekreterare och grannen och klasskamraten Lennart Mossberg, blivande idrottslärare i 

staden, blev kassör. Ytterligare en klasskamrat till mig blev övrig styrelsemedlem. 

Medlemsavgiften sattes efter votering till 1 krona. 

Enda idrottsgrenen denna första höst 1955 var bordtennis. Nio unga män mellan nio och 

tretton år deltog i turneringen. Bengt Eskilsson, sedermera framstående fotbollsspelare, 

vann. Med honom introducerades även märkvärdigheten ”mjuk svamp-rackert” står det 

noga antecknat. Alla andra hade gammaldags hårda rackertar. 



Vi bröder hade en fördel i pingisspelet, åtminstone i början. Avståndet från bord till vägg 

var kort i vår källare och en spelstil som gick ut på att man stod vid bordet och slog 

smaschar var framgångsrik, för man kunde inte backa och plocka bollar på håll. 

Efter hand lärde sig våra kompisar hur man skulle spela i källaren. När vi sedan kom till 

ett riktigt bord, där man kunde backa och plocka bollar, hade vi ingen chans. Det hade vi 

aldrig tränat på. 

På hösten diskuterade vi inom föreningen om vi skulle ordna en turnering öppen även 

för icke medlemmar, en sorts IF Start Open. 

Träningskväll blev i första hand fredagar, ibland även tisdagar, står det i protokollet. 

Fredagskvällen var på den här tiden en vanlig kväll, eftersom vi gick i skolan även på 

lördagarna 

1956. 

Våren 1956 skedde en snabb utveckling av verksamheten. 

En ishockeymatch utkämpades på Leret, ett gärde mellan Herrhagen och Lamberget. 

Motståndarlaget kallas i resultatlistan för en folkskolekombination. Det torde ha varit 

gamla skolkamrater till mig. 

Matchen slutade 14-3 till Start. Jag minns matchöppningen mycket tydligt. Jag var 

målvakt, mycket för att mina bröder och jag förfogade över en målvaktsklubba. Jag 

minns inte vem som hade tillverkat den, bara att den var tung och klumpig, men ändå 

ganska lik en riktig målvaktsklubba. 

Målburen bakom mig var också ofullkomlig, den saknades nämligen nät på sidorna. När 

första pucken kom susande hann jag varken röra klubba eller handske. Pucken for snett 

ut på ena sidan, där nät saknades. 

Jag låtsades som ingenting och åkte och hämtade pucken. Ingen hävdade att det var mål, 

så matchen fortsatte. 

Detta brott mot idrottens idé har gått mig djupt till sinnet, eftersom minnet av det första 

skottet är det enda jag minns från matchen.  Ja, det är ett av mina starkaste minnen från 

åren med Start över huvud taget. Då och då kan jag känna vinddraget från pucken vid 

mitt högra öra. 

När jag nu ser resultatet 14-3 blir jag förbluffad. Jag minns det som en jämn match, som 

om mitt fusk hade betydelse för matchutgången. Bengt Eskilsson gjorde 6 mål. 

 Fotboll. 



Under våren 1956 spelade Start flera fotbollsmatcher. Två matcher mot Kvarngärdet, och 

en mot en parallellklass till den realskoleklass, som jag gick i. 

Fastän jag står med i laguppställningen i bägge matcherna mot Kvarngärdet, och till och 

med gjorde mål i en av dem, minns jag inget av dem. Fusket med pucken och den tunga 

klubban är ett starkare minne från denna period. 

Vi fick till och med ihop ett lag som vi kallade IF Starts B-lag, ett lag full av tioåringar, 

som spelade en match mot Kvarngärdets B-lag. 

Våren 1956 spelades en Bordtennis-Cup med nu med hela 16 deltagare mellan 10 och 13 

år gamla. 

I slutet av maj arrangerade IF Start för första gången ett klubbmästerskap i 

terränglöpning. Det gick på Örsholmen. 

Jag minns hur jag gick där och märkte ut en bana så att löparna skulle veta när de skulle 

vända och springa tillbaka. Vi använde rött papper som fästes i träden. Två varv skulle 

den äldre klassen springa. 

Det blev en spurtstrid i den klassen och det måste ha varit ett hårt lopp, eftersom tre man 

av sex bröt loppet efter första varvet. I yngre klassen kom alla i mål, men de sprang bara 

ett varv. 

På hösten fortsatte friidrotten med tävlingar på Regementets Idrottsplats. 

Idag är inte Regementets Idrottsplats i tävlingsdugligt skick, men på den tiden var 

kolstybbsbanorna prima. 

Problemet var att banorna inte var 400 meter utan 330 eller 340 meter. Det blev ett 

väldigt mätande. Vi hade ett rep och gick runt banan och mätte och mätte för att veta 

exakt var målen för 400 och 800 meter skulle ligga - för att inte tala om hur vi fick mäta 

när vi införde 3 000-meterslopp! 

Det fanns ett omklädningsrum vid Regementet, och det fanns en väldigt kall dusch, 

utomhus. 

Första friidrottsmästerskapen omfattade olika löpgrenar, hopp och kast med liten boll. Vi 

tävlade i en äldre klass, 12-14 år, samt en yngre klass, 10-11 år. Lennart Mossberg vann 

alla grenar i den äldre klassen. Min bror Ulf vann fyra grenar i den yngre klassen. Jag har 

hittat nio deltagare i mästerskapet i protokollsboken. 

Vi måste ha fått vad som kallas blodad tand av dessa friidrottsmästerskap, för strax 

började vi arrangera det som skulle bli den största typen av evenemang i Nya IF Starts 

historia. Det var friidrottslandskamper efter Finnkampsmodell mot stadsdelslag och 

hastigt hopkomna föreningar. 



Första matchen gick mot Sommaro. Min klasskamrat Peter Mollstedt var en flitig 

”Startare”. När han deltog i IF Starts femtioårsjubileum i fjol, 2009, berättade han hur 

svårt han hade att välja vilket lag han skulle tillhöra, eftersom han bodde på Sommaro. 

Till slut tog grannkänslan över och han tävlade för Sommaro. 

Min bror Anders hade inte varit särskilt aktiv i våra tävlingar och träningar, men nu kom 

han med och tog ett par klasskamrater med sig. Vi insåg nog att Start behövde förstärkas 

med några lite äldre grabbar. 

Gymnasisterna hade flickvänner med sig, vilket innebar att IF Start för första gången fick 

åskådare till tävlingarna. 

Vi tävlade i 100 meter, höjd, kula (som var en gatsten), 800 meter och längd första dagen. 

Andra dagen tävlade vi i 400 meter, stav, spjut (ett juniorspjut var ett viktigt nyinköpt 

redskap), tresteg och stafett 4x100 meter. 

Något unikt i Starts historia inträffade i stafettloppet. Där deltog en flicka för första och 

enda gången. 

I radhuslängan bredvid oss på Herrhagen bodde Ann Katrin Frödell, som vi lärt känna 

som en riktig snabblöperska. Hon var snabbare än vi jämnåriga pojkar, när vi lekte på 

gården. Hon sprang tillsammans med tre äldre grabbar och deras resultat - 57.0 på 4x100 

meter - är gällande Startrekord än i dag. Ann Katrin sprang tredje sträckan. 

Totalt sett blev det en mycket jämn match. Kanske skulle vi inte ha köpt det där spjutet, 

för Sommaro vann dubbelt i spjut och därmed hela matchen med fyra poäng. 

Denna landskamp måste ha roat de äldre pojkarna, min bror och hans klasskamrater, fast 

de var så gamla som 16 år. Några veckor senare blev det nämligen en ny landskamp mot 

ett lag som kallade sig Special. Specialarna uppträder i protokollsboken under namnen 

Andersson, Karlsson och Hedlund, och deltog i alla grenar. 

Hösten 1956, detta intensiva år i IF Starts historia, avslutas med 

bordtennismästerskap.  Mästerskapen avgjordes i serier där alla mötte alla, och här vann 

jag min största seger under Startåren. 

1957 i sammanfattning.  

Bordtenniscup med elva deltagare. 

Två bordtennismatcher mot BTK BÖS – Branzell, Österberg och Slertman, tre 

klasskamrater från realskolan. 

Bordtennis Start B-BTK Hird. 

Terrängmästerskap på Örsholmen i två klasser. 



Friidrottslandskap mot IF BÖS. Flera nya Startrekord. 

Träningstävlingar på Regementet 6 juni. ”Flera goda resultat noterades” står det i 

protokollsboken. 

Friidrottsmästerskapet fick uppskjutas på grund av otjänligt väder. De träningstävlingar 

som ändå genomfördes av nio man och ”gick i hällande regn på regntunga banor”. 

Senare anordnades friidrottsmästerskap med 13 man i två klasser. 

Fortsatta träningstävlingar. 

Bordtennisträning i tre grupper och med 16 deltagare. 

Start III möter BTK Hird. 

Startmästerskap i bordtennis. 

1957 hade IF Start 25 betalande medlemmar. 

Vår och sommar 1958 

Pingis Start-Hird. 

Ishockey Örnen-Start på Lambergstjärn. Jag stod i mål och hade nog samma klumpiga 

klubba. 

Årsmöte med 12 röstande. Start höll sig inte med valberedning, och vid valet till vice 

ordförande fick exempelvis hela fem personer röster. 

18 man var anmälda till vårens pingisträning. 

I Start Cupen deltog 21 gossar. 

Maj och juni var en intensiv friidrottsperiod. Vi arrangerade egna träningstävlingar och i 

juni ordnades ett ”gängmästerskap” för Karlstad på Tingvalla. Det var det enda 

arrangemang jag var med om som vuxna ordnade. Resultaten kom i tidningen. 

Tre dagars tävlingar genomfördes i tre klasser. Det blev nästan som en olympiad. Jag 

minns att vi hade lite svårt att få ihop lag, eftersom sommarlovet hade börjat. Vi ringde 

till familjen Lind och en av pojkarna Lind kom och förstärkte laget. Det hjälpte inte. 

Betlehemskyrkan vann två åldersklasser, med Start som tvåa. Ungdomsgården, 

Västerstrandsskolan och Tingvallaskolan var övriga deltagande lag. Det var stort att få 

tävla på Tingvalla. 

Hösten 1958 



Friidrottandet fortsatte på Regementets Idrottsplats och bordtennismästerskap hölls med 

tio deltagare strax före jul. Den pingistävlingen blev nog den sista i IF Starts historia. Inga 

nya noteringar görs i protokollsboken. En styrelse väljs för 1959, men ingen aktivitet syns. 

Varför upphörde IF Start?  

Min bror Anders och hans kamrater tog studenten. Min bror Ulf var med om en svår 

olycka och blev sängliggande i flera månader. Jag kom upp i gymnasiet, och den gamla 

realskoleklass, som tillsammans med barn från gården Herrhagsgatan 60 varit stommen i 

Start, upplöstes. 

Lennart Mossberg och jag gick med i en träningsgrupp i trekamp, som några lärare på 

läroverket ordnade. 

Inventarielista 

En sådan finns från 23/1 1959, skriven av Ulf Schüllerqvist: 

Penningskrin, som innehåller 19 kr 5 öre 

Måttband 1,5 meter 

Rep 40 meter 

Utnött fotboll 

Juniorspjut 

Målsnöre 

Kula 

Ålderdomlig bordtennisracket 

Varierande antal pingisbollar. 

Att bollarnas antal varierade berodde på att de försvann bland väskor och lådor. 

Juniorspjutet köpte jag och tränade med i min ensamhet på vårt sommarställe i Frykerud. 

Jag kom upp i längder som skulle ha medfört nytt Startrekord. Men nu var den tiden 

över. 

Då och nu. 

Jag blev senare fotbollstränare för knattefotboll i Gamla Uppsala i ett par omgångar på 

1980- och 90-talen, för två av mina tre söner. De började när de var sex. Den yngste har 

fortsatt med fotboll upp till vuxen ålder. 



Jag berättar för honom om IF Start. 

Han säger: - I min generation skulle inget som Start kunna organiseras av ungdomar 

förrän i 20-årsåldern. 

Om det är sant vet jag inte, men i hans fall gällde det.  När han blev 20 år organiserade 

han och hans kompisar ett eget fotbollslag och gick med i korpen. Innan dess var det vi 

vuxna som organiserade deras idrottande. 

IF Start är ett härligt minne, även om jag bara en gång fick vinna en tävling. 

Friidrottslandskamperna på Regementets IP var stora äventyr. Pingpong i källaren gav en 

fin gemenskap.  

Hösten 2009 möttes fem av oss för ett 50-årsjubileum. Eller kanske kan vi säga att vi 

återupprättade IF Start 50 år efter nedläggningen? 

Vi läste gamla protokoll, åkte runt till våra idrottsplatser: Leret, Herrhagsgatan 60 och 

Regementets IP där vi joggade runt ett varv. 

Vi anordnade för första gången ett Boule-mästerskap. Det klarade vi av, även om en av 

oss hade krycka. 

Detta var en 50-talshistoria om 24 grabbar och en flicka, idrottande ungdomar i en liten 

klubb på Herrhagen. 

IF Start. 

BENGT SCHÜLLERQVIST 

(föredrag på Karlstadsdagen 2010). 

 


