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Den tidiga idrotten i Västerhaninge. 

Söndagen den 12 juli 1925 träffades 

några idrottsintresserade 

Västerhaningebor på den 

improviserade dansbanan uppe i 

Barrskogen, den låg i skogen mellan 

dåvarande Björkvägen och Granvägen.  

 

När man skiljdes åt var Västerhaninge 

IF bildat! 

Eldsjälen i sammanhanget var Edvin 

Pettersson i Wallby, mera känd som 

Idrotts-Pelle. Han hade god hjälp av bl.a. av Oscar Setterberg, Einar 

Hultman och Erik Åkerberg. 

Inträdesavgiften var 2 kronor och medlemsavgiften 50 öre per månad och 

vid årskiften 1925-26 har man 41 medlemmar. 

Paragraf 5 i stadgarna är värd att citeras: 

”materialförvaltaren åligger att handhava föreningens idrottsmaterial, 

..[…].. dessutom står han i ansvar för ev. bortkommet material och är 

därför ersättningsskyldig” 

Hårda bud! 

Föreningen, som på senare år varit synonym med fotboll, hade 

inledningsvis även ”allmän idrott” dvs friidrott på schemat. 
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Problemet var att man inte hade någon idrottsplats värd namnet, de 

första åren höll fotbollen till på en provisorisk plan mellan 

järnvägsstationen och Kyrkogården. 

 

 

Enligt föreningens första årsberättelse spelades första hemmamatchen 

här på höstkanten 1925, motståndare var Handens SK och slutade 1-1, en 

bortamatch mot ärkefienden Tungelsta IF förlorades med hela 4-1 

revansch skulle utkrävas på hemmaplan men man förlorade även denna 

med 2-1, enligt årsberättelsen ”på grund av ett icke rättvist domslut”! 

En höstsöndag spelades en match mellan A- och B-laget som pågick i tre 

timmar utan uppehåll, ”det var brokiga lag av spelare, idrottsklädda, civila 

och flottister som deltog i kampen för brinnande livet” 

År 1929 köper man några tomter efter Tungelstavägen, mitt emot 

nuvarande ICA, av Hem På Landet och kan anlägga en godkänd plan för 

seriespel. 

Området var på drygt 7000 kvm och köpesumman lika stor i kronor. Som 

formella köpare stod Edvin Pettersson och Einar Hultman då säljaren inte 

godkände föreningen, köpet finansieras med lån och borgen av enskilda 

medlemmar och man amorterar och räntar med intäkter från basarer och 

fester. 

Genom frivilliga bidrag och arbetsinsatser byggs en föreningslokal vid 

västra kortsidan som också får tjänstgöra som omklädningsrum och 

servering. Färgen till lokalen doneras av dr Tretow.  

 

Fotbollsplanen höll godkända mått men nivåskillnaden mellan 

planhalvorna var uppenbara och besvärande framför allt för de gästande 

lagen. 

Även friidrottarna höll till här med kast- och hoppgrenar, löpningarna fick 

dock genomföras på Tungelstavägen, trafiken var inte så stor på den 

tiden. 

I mitten på 50-talet fick man tillgång till en bättre idrottsplats på södra 

sidan av järnvägen där idag radhusområdet ”Villavägen” ligger då 

åtminstone fotbollen får ett uppsving medan friidrotten helt dör ut. 

 

 

 Fotbollsspelare från 20-talets Västerhaninge. 

Bilden tagen vid den gamla planen som låg där 

den nya kyrkogården nu finns. I bakrunden det gamla 

gravkapellet som revs på 50-talet. 

Fjärde man frv, i övre raden, Kalle Åkerberg, f 1893 
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Fotbollen 

Fotbollslaget gjorde entré i seriesystemet 1933, ”kvalifikationsserien” 

vilket torde kallas division 6. 

Man var p.g.a. ekonomiska skäl tvungen att ta ett uppehåll mellan åren 

1935-37 och även under krigsåren, under senare delen av 40-talet och 

framöver avancerade man i ”kvalifiken” och 1955 spelar man i 

Stockholmsserien, klass 1 och 1961 är det premiär i det nationella 

seriesystemet. 

 

 

Några profiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagbild från tidigt 50-tal. 

Stående fr.v. Rune ”Spånga” Nilsson, Alf Lantz, Henning ”Putte” Lundqvist, Lennart 

”Saxen” Andersson, Gunnar ”Orra” Pettersson, Bosse Bengtsson, Pelle Berglund. 

Knästående: Roffe Svensson, Svenne Kings, Olle Nilsson, Kurt Erngren, Lennart Kings 

   

  

Rune ”Spånga” Nilsson, Göte 

Arvidsson, Edvin ”Idrottspelle” 

Pettersson, Curt Erngren och 

Erik Åkerberg 

  

En något senare upplaga, mv här Bosse 

”Boman” Nilsson. 
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Friidrotten  

 

 

Friidrotten var under 30-40-talet stor trots avsaknaden av lämplig 

idrottsplats, man tävlade i lag med varierande framgång på olika borta 

arenor som Älvsjö och Vendelsö. 

Erland Österberg, Västerhaningebo på den tiden, skriver: 

”Som jag kan minnas, föddes inga stora idrottsprofiler i Västerhaninge. 

En långdistanslöpare, Gösta Pettersson, ”Spårvägs-Pelle”, gjorde senare 

en hyfsad karriär inom Spårvägens IF, men i övrigt var det sparsamt med 

talanger. 

 

 

Bland de jag kommer ihåg av friidrottarna, kan nämnas Bertil “Jägarn” 

Johansson, säker diskuskastare, Knutte Hedman, mångsysslare, kast, 

hopp, Gustav Norling, också mångsysslare, Målar-Sigge Klasson, längd 

och höjdhoppare av god klass, Sigge Andersson i Gylden sysslade mest 

med löpning, bra på bl.a. 400 meter liksom Rune ”Spånga” Nilsson. 

 Av det yngre gardet, dit jag räknar mig själv kunde man finna Pelle 

Berglund mycket bra sprinter, Kalle Ottosson, längdhoppare och kastare, 

Lasse Bengtsson, långdistansare, samt jag själv, hopp, kast och sprint.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Målgång på 400 meter på Tungelstavägen, 30-talet.  

Idrotts-Pelle är tidtagare, segrare t.v. är Karl Konrad Gustavsson, 

”Rallar-Kalle”, som bodde i Fors.. 

I bakgrunden skymtar ”Millimeter-Kalles” villa, norr om ICA. 

  

T.v. Målar-Sigge Klasson i längdhoppsgropen  

och t.h. Erland Österberg. 
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Skidor 

 

 

 

VIF: s store man i dessa sammanhang var Hilding Karlsson, hans stora 

årliga evenemang var ”Skidans Dag” i mars. Skidstadion låg vid ”Stora 

Tallen” i skogsbacken vid Nytorpsvägen i Åby, ungefär där Åbyvägen idag 

går in från rondellen. 

 

 

Här tävlade Västerhaningeborna av båda könen och i alla åldrar med 

hjärtans lust på distanser mellan 500 meter och 1,5 mil. 

Snoriga småknattar kämpade och slet med gråten i halsen för att ta sig i 

mål och stabbiga veteraner hasade fram i Nytorpsskogen! 

Det fanns nog inga större stjärnor i VIF-dräkten men Nisse Tyllman, Rune 

Eklund, Yngve Björklund, Lasse Bengtsson och Arne Roswall hade 

spännande duster i seniorklassen. 

Veteranklassen dominerades genom åren av målaren Bernhard Lundberg 

som i lodenjacka och ”myrstack” var totalt överlägsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skidåkare—men ingen snö! Tidigt 50-tal 

Stående fr.v:. Roland Wattenström, Hilding Karlsson, Arne Roswall, 

Herbert Karlsson, Bengt Nilsson, Björn Cederqvist, Rune Nilsson, Jörgen Olsson, 

Svante Hallberg, Kurre Jansson. 

Framför: Bosse Bengtsson, Ingvar Söderström, Lasse Bengtsson 

 

 

Här ses bl.a. ”Plåtis” 

Karlsson, Kalle Ottosson 

och Hilding Karlsson. 

Lasse Thunvall och Jan-Åke 

Åkerberg väntar på start. 
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Bandyn 

När man i mitten på 50-talet flyttade över idrottsplanen till södra sidan 

om järnvägen fick bandyn i VIF ett uppsving under Göte Arvidssons 

ledning.  Bandylaget bestod till största delen av samma personer som 

sommarens fotbollslag. Det byggdes också en ishockeyrink på östra 

kortänden men hockeyns intåg i VIF-idrotten är av betydligt senare 

datum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagbild från slutet av 50-talet. 

Stående f.v: Sven ”Pingis” Skoglund, Rune Bjerkesjö, Henning ”Putte” 

Lundqvist, Uffe ”Bubben” Johansson, Gert Abrahamsson, Bosse 

Bengtsson, lagledaren Göte Arvidsson. 

Knästående: "Ludde" Lundin, Ove Andersson, Bernt Nordström, Evert 

Åkerberg, Lasse Olin 

 

 

Fest i bandysektionen, vi ser bl.a 

bröderna Höglund, Svenne Skoglund 

och Lasse Olin. 

Lugnt i målet idag!  

Bernt Nordström coachas 

av Erland Österberg. 


