
Helgalundsklubben  Leif Ewald 

Ur Aftontidningen den 14: mars 1954 
Ett 35-årsjubileum: 

HK tog in 180 kr. på tomglasinsamling 
Nja se jag dricker ju inte — men kan jag få skänka en liten slant i alla fall . Det svaret fick några ungdomar 

från i dagarna trettiofemårsjubilerande Helgalundsklubben av en gumma på Söder, när de var ute för att 

samla tomglas till klubbens stora insamling i höstas Den gav för resten 180 kronor netto och det fanns till och 

med äldre supporters till klubben, som lovade att köpa ut en halvpanna extra till lördan - bara för att kunna 

lämna ett litet fylligare bidrag till insamlingen 

Helgalundsklubben  stiftades den 17 mars 1919 och bland stiftarna - och alltjämt tillhörande de mer 

verksamma  krafterna  inom klubben -  befann sig en kyrkans man, pastorn Sigge Svensson.  En annan präst 

kyrkoherde Harald Dahl i Katarina, tillhör också sedan många år HK. 

 

Så det är inte MP och Hellas av Stockholms stora ungdomsföreningar som vuxit fram ur liten församlingskrets 

av konfirmander. 

För närvarande är vi cirka 80 medlemmar, inklusive damerna, konstaterar herr Frans Ewald, 

ordförande i sällskapet Gamla HK. 

Vi har – fotboll,  bandy, ishockey handboll och en massa andra grenar på tävlingsprogrammet. Särskilt 

livaktiga är 

dam-  och ungdomssektionerna och det är precis som det skall vara man skall bygga på ungdomen. 

Våra ungdomar brukar hålla sig framme i AT-cupen, som vi anser vara en synnerligen förnämlig tävling 

 

Värst är det förstås att få ekonomin att gå ihop. Vi finansierar verksamheten på vad som kommer in på 

medlemsavgifterna och sedan anordnar vi lotterier och klubbfester. Plus en och annan insamling i stil med den där 

med tomglasen — ett uppslag som vi för övrigt fatt från andra klubbar där uppe på Söder. 

Helgalundsklubben har fostrat en hel del idrottsmän  vilka sedan på annat håll skaffat sig ett känt 

namn. Hammarbyiterna Sigge Öberg, Holger Nurmela, Folke Adamsson, Åke Hallberg och Fritte Hedström 

började som HK medlemmar, när de befann sig i kolt och knäbyxåldern, och flera skull kunna nämnas. På 

tjugotalet var klubbens första lag upp i Stockholmsseriens högre klasser och tillhörde där de spelkraftigaste 

och färgstarkaste konstellationerna, men numera dväljes man i den sk kvalifiken. Bandylaget spelar dock i 

Pokalserien, handbollslaget i Stockholmsseriens klass 1 och ishockeylaget i klass 2.   
 

Det var svåra tider på tjugotalet och början av trettiotalet forsätter herr Ewald sin rekapitulation av klubbens 

öden och äventyr. Arbetslösheten var stor och var svårt att hålla samman grabbarna. 

De hade dock sin enda tillflykt hos oss, och det var glada stunder, när vi kunde bjuda dem, som inte hade 

något jobb,  på fika och ett  maron ! Vi hade ett klubbtips också, som gick riktigt bra, men annars kom man 

ju underfund med att det kan vara ett fördärv att för mycket pengar. Lätt bekommet lätt förgånget heter det ju. 

 

* JUBELFEST 20 MARS 

Varje fredag samlas Helgalunds klubbens medlemmar till klubbafton i Katarina 

ungdomsgård. Då diskuterar man söndagens kommande matcher och tävlingar —

medan Gamla HK-are sätter fart  på kortlapparna omkring bridgeborden 

Lördagen den 20 mars firas trettiofemårs jubileet med en enkel festlighet på restaurant 

Mosebacke, och då hoppas man att alla HK-are av äldre och yngre årgångar 

skall sluta upp såväl man- som kvinngrannt. 

En gammal motståndare på fotbolls-och bandybanan till "järn-t kaminen" Fritte 

Hedström — tack (för alla gamla "stötar", gamle vän, dom känns än! — ber 

vördsamt få lyfta på den obefintliga s, k.  tovicken och tillönska  klubben all möjlig 

lycka och välgång. 

GURO. 
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Dagen därpå kunde man läsa i tidningarna. 

 

Helgalundare 
 
 

För 35 år sedan bildade ett gäng killar på söder en klubb vid namn Helgalundsklubben. I går möttes både gamla och 

unga HK:are för att fira denna tilldragelse med en bit på Mosebacke. Var skulle ett södergäng vara om inte på Söder? 

Inte nog med det - för 26 år sedan bildades en klubb i klubben. bestående av gamla HK:iter. Så man kan faktiskt tala 

om dubbelfest. 

Tre hedersledamöter hade den nuvarande styrelsen med ordf. Gunnar Sjögren i spetsen utsett. De var Helge Larsson, 

Harry Alm och Franz Ewald. När "Frasses" fruga Margit fick höra om utnämningen var det inte utan att det kom 

något vått i ögonvrån av glädje och stolthet. När handbollsliraren Fred Söderbäck svalt ner den sista stora portionen 

glass kunde han inte låta bli att "jimma" med sin medhavda "qvinna" Lisa Forsberg. Men det fanns konkurrenter som 

var kvinnslösa; och de lånade Lisa för en och annan låt. Fråga bara bandylirarna Per Ekholnz och Tor "Nicko" 

Svensson; de vet med all säkerhet om hur det hela ligger till. 

HK håller sig som det bör med damsektion och har grabbarna inte tidigare märkt damerna så fick de i varje fall i går 

veta om att det fanns aktiva "ladys" med i klubben. Anna Greta Svensson och Anna Lisa Borg visade stor aktivitet på 

dansgolvet - men så var det populära toner som Bo-Gunnars trio trollade fram. 

För att det hela inte skulle bli allt för enformigt hade festbasen Gunnar Burstein ordnat till en show av klass. Lilla 

näpna Inger Persborn och "Ludde och Blontrna" underhöll med den ena 

 

Dessutom denna scannade artikel 

 

Andra liknande händelser som tidningarna skrev om 

Södergängssucce i Medborgarhuset 

Södergänget kallar sig några ungdomar med tvättäkta söderkisen Gunnar Burstein i spetsen, som har beslutat sig 

för att gå i gamla goda Söderklubbens fotspår och samla ungdomarna kring Götgatan till glam och revyspelande. I 

går gjorde man sin debut med ett "hoplånat" program till vilket Nålen och Söderklubben släppt till läcker bitarna, 

men så skall också behållningen gå till Helgalundsklubben, som behöver nya idrottsredskap. 

Och en god behållning bör det ha blivit för Medborgarhusets numera anrika gamla hörsal har sällan varit så full 

som i går. Cacka Israelsson, Lars Lönndahl, Lily Berglund och Inger Berggren, alla gjorde de braksuccé och 

publiken stampade och skrek på extranummer så det borde ha hörts till andra sidan Slussen. 

Men det var inte bara toppstjärnorna Cacka, Lars, Lily och Inger som slog tillsammans med Leif Kronlunds fina 
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band och Trio Musses humörfriska trio, utan Gunnar Burstein och hans medhjälpare Gösta Berg och Börje Ericsson 

hade andra läckerbitar också. The High Notes sång-kvintett' bör väl komma på skiva så småningom så bra som den 

tycks slå på kräsna Söder, och sångfåglarna Yvonne Tellström, Margaret Bienert, Peggy Böckertz och Margit 

Fredriksson går från klarhet till klarhet. 

Bass skall det vara på Söder, massor med bass, och det bjöds. Leif Kronlund och Trio Musse är nämnda, men 

dessutom prövade Curt Silvens, Sven Lindholms, Curt Jegenstedts och Bo Gunnars band 

på publiken. Som hela tiden ville ha mer. t 

Sådan är stämningen när det är 

uppåt på gamla Söder och till nästa 

gång kanske Gunnar Burstein och 

hans södergäng kan stå på egna 

ben. Slim. 

 

Lily Berglund och Lars Lönndahl som är samsjungna från Aftonbladets militärträffar 

gjorde braksuccé på Medborgarhuset i går, där man spelade ihop pengar till nya 

idrottsredskap åt södergrabbarna i Helgalundsklubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgalundsklubben liksom andra idrottsklubbar led av dålig ekonomi och alla till buds medel användes för att få in 

några kronor. Man var tidigt ute med ett eget tips. Det gick till så att man delade ut tipslappar runt omkring där man 

bodde och varje rad kostade några ören. Efteråt sprang man runt och rättade och delade ut vinster. 

Så småningom så såg man att det fanns pengar att göra men att hanteringen blev för arbetsam. 

Följaktligen så lämnade Helgalundsklubben in en ansökan om tipsbolag men blev snuvade på konfekten vilket en 

artikel i? har uppmärksammat. 

 

En förelöpare 

Något av de första åren på trettiotalet gjordes en framställning till en au polissekreterarna i Stockholm av herr Frans 

Ewald med stöd av dåvarande komminister Harald Dahl i Katarina att få bilda ett tipsbolag, vars avkastning 

~ skulle gå till ungdomsverksamheten i idrotts- och kulturella föreningar, Man ombads dock att återtaga ansökan - 

vilket också skedde efter förnyade erinringar. Något år senare gavs konsession åt AB Tipstjänst att bedriva 

tippningsverksamhet å halvstatlig regi. 

 
 

  


