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Gii:s ARSMOTE Dm 22 FEBR OMBORD PA. VIKIWG iv
Stoekbolm-Mariehamn t o r sick belt i "Kiefbecks tecken".

Farbror Ernsts brorsonson - Mikacl Klefbeck, prast i Tyreso - gjorde fore
arsraotet en samrnanfattning av Farbrors fyra forsta ar som riksdagsman. !I?:.rvi.d
presenterades manga hittills okanda myeket intressanta episoder ur Farbros liv
- sarskilt de fb'rsta aren av hans prastmannagarningo Betecknande nog vann bars
ned aren en sadan uppskattning fran allmanheten - sarskilt inom de delar av
Sodermalm som sedermera blev Sofia fb'rsamling - att ingen vagade stalla upp
som motkandidat till Farbror i kyrkoherdevalet i den nya forsamlingen oaktat
tjansten utlys.tes tva ganger. Farbror blev som alia vet Sofias forsta kyrko—
herde.

Han var for enkelhet och mot allt pral och det sags att man vid kyrkoherede-
installationen med milt vald fick tvinga pa honom raasskruden och att, det lar
vara den enda arang nan anvant en sadan.

S uppsats om Farbror narslutes som bilaga.

Av olika anledningar fick inte alia tillfalle att komma till tals med Mikae-l
Klefbeck, varfor GH-stvrelsen besiutat att kalla till

<^
YBTSRANTRAFF TISDAGEN DEN 15 april i KLUB3LOICA.LSN, Sodermannagatan 38, med
s a nil ing kl 18.000

I forsta hand inbjudes da GH-inedlemmar fb'dd 1900 och tidigare - alltsa 75-
aringar och aldre men aven ovriga medlemmar som har nagot att beratta om
Farbror ar valkomna till traffen*

?ORA1MA"AN AR SYHHERLIGE3 ONSKVARD och den lean goras till: klubblokalen - lag-
tid 43 28 15 - Olle Gainer - slier till nagon i styrelsen - se nedan0

Styrelsen har tankt att ordna med en enkel raraltid bestaende av smb'r,brod,ostt
sill och potatis, kb'ttbullar, kaffe, pilsner/vatten till en symbolisk sum-a
av 5*-» For den som b'nskar dot lilla extra till sillen och kaffet bor med-
fora detta i. lampligt kvantum och forpaclcn.ing. Glas tillhandahalles utan saVr-
skLid kostnad.

^II-2T:YREL3SH omvaldes vid arsmotet ooh bar konstituerat sig enl foljande.

Ordf Arne Jutner, tel 42 46 63, sekr Lacse Akerlind 64 02 87, kassb'r Stickan
Holrnin 43 78 03, Ake Bergqvist 52 50 00, Rolf W. Jonson 0760/333 84, Sdvin R
Alander 53 13 22, och med foljande adjungerade medlemnar for

TSATEH Palle o(Brita) Bjorklund, tel 18 17 16,

7ARPA Znutte o(fiuth) Hellstrom, tel 18 44 80,

3IKHI1TG (ny gren) Rune Uberg, tel 59 77 05 och Roland Spangberg, tel t\6 9? 0=6,

~JI7EP?P3 Hisse o(Gerda) Luthman samt

SPA'TSTA I'ED GH torsdagskvallar i Storkyrkoslcolan - ce ovan - Rolf W.Jonson,
tel 0760/333 8A, jobbet 781 12 97.

R37I30RERNA omvaldes aven naraligen Harry Fagerstrbm och Gusten A Olmin med
Gune Svard som suppleantj

•'.RSAVGTFT'GN FORBL»]V 71D DEN GAMLA NAWLIGEN 15: 7icserligen betalar de fleo*
ta noedleimnarna avgirten pa arets forsta vardag men om nagon till ?iventyrs ni;--
sat detta sa paminner vi har. helt forsynt om att GAMLA HELLASPOJKARS postgiro
ar 50 53 33 - 5« Tank pa att kacsb'ren Stig Ilolmin ser ER I Samtidigt ett tack
till alia st'indig m»cilemiTi;?.r som haft viinligheten atb betala den "frivilliga"
avgiften motsvarancio .Iruavgiften - en del med annu hogre belopp - TACK I
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Farbror Ernsts brorsonson - Mikael Klefbeck, prast i Tyreso - gjorde fore
arsmotet en saminanfattning av Farbrors fyra forsta ar som riksdagsman. H;.vrvi.d
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Sodermalm som sedermera blev Sofia fb'rsamling - att ingen vagade stalla upp
som motkandidat till Farbror i kyrkoherdevalet i den nya fb'rsamlingen oaktat
tjansten ut.lys.tes tva ganger. Farbror blev som alia vet Sofias forsta kyrko—
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Han var for enkelhet och mot allt pral och det sags att man vid kyrkoherede—
installationen med milt vald fick tvinga pa honom raasskruden och att,det lar

^~ vara den enda gang nan anvant en sadan.
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Av olika anledningar fick inte alia till.falle att komma till tals med ;iikael
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aringar och aldre men aven b'vriga medleramar som har nagot att beratta om
Farbror ar valkomna till triiffen.

70RAIII-IJUAN AR SYKMERLIGE3 ON3KVARD och den kan goras till, klubblokalen - iag-
tid 43 28 15 - Olle Gainer - slier till nagon i styrelsen - se nedano

Styrelsen har tankt att ordna med en enkel maltid bestaende av smor,brod,ostf
sill och potatis, kottbullar, kaffe, pilsner/vatten till en symbolisk sumna
av 5=-« For den som Snskar dot lilla extra till sillen och kaffet bor med-
fora detta i lampligt kvantum och forpackning. Glas tillhandahalles \itan sar-
skLld kostnad.

ÎI-SI'YRELSEH omvald.es vid arsmotet och har konstituerat sig enl foijande.

Ordf Arne Jutner, tel 42 4° 63, sekr Lasse Akerlind 64 02 87» kassor Stic'Jcan
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GH-AGENTURER FINNS PA FOLJANDE PLATSER INOM "RIKET*

Jonas Berglund, skidor, Bollnas, Arne Bjuggren, fri idrott mm, Bastad,
Harry Bra.ndelius, sang etc, Larcmhult, Erik Byhlen, OS-silver 1928 800,
Uppsala, Pekka Edfeldt, lopning, Ystad, Bengt Johansson, handboll-tyvarr
Drott numera, Halmstad, Arne Adolfsson, handboll, Orebro, Gosta Bernsater,
simning/tennis, Viixjo, Gunnar Almstrom, handboll/tennis, Avesta, Bror Anders-
son, bordtennis, Gnesta, Harry Andersson, simning, Lund, Bertil Berg, vatten-
polo, Norrkoping, Ulle Hed, lopning, Molndal, Rune Hel]gren, simning/vatten-
polo, Yasteras, Lars Hook, liingdhopp, Lund, Nils Hb'rjel, handboll mm, Malmo,
Arne Jacobsson, orientering, Yiskafors, Helge Jensen, maraton, Orebro, Henry
Sagstrom, handboll, V:a Frolunda, Bengt Ernehag, simning,vattenpolo,tennis,
Angelholm, Per Eskilsson, simning, Malmo, Curt Fahlstedt, allnianprf ''tiserande
friidrottare, Yato, Fred Ilannerz, allmanpraktik, Uppsala, Sven Ljunggren,
Onsala,'Nils Maront, simhopp, Norrtalje, Lennart Hoberg, tresteg, Xristine-
namn, ^lle Oldeaus, orintering, Landskrona, Per-Olof Olsson, simning, Vadsre-
na, Yaile Rahmqvist, kula, Mullsjo, Nils Kling, simning, ilorrkoping, Henry
Xalarne, lopning(pS-brons 36), Ostersund, Kalle Lagerqyist, lopning och poet-
red irdnns fb'ljande rader fran IB 19-'!5 vio- Ingang&n forlovning med Gunnel —
Grattis Gunnel So Hellas raekte Du Din hand Det ar ett forlovat land —
Kalle, Din penna har inte verkai. pa lange i hellensk regi - Yarfor inte itagra
rsder nar andan faller pa ? utpa Vaddo, nej Graddo var det, Arne Leckstrorn,
handboll, Boras, Erik Lindblaci, orlentering, Sta.vsnas, Sven Lindstrand, lop-
ning, TJmea, Lars Thomee, skiaor/orientering, Lycksele, Erik Thornasson, sin-
ning, Lycksele, Gv>staf VIejnarlh, lopning, Orebro, Georg Werner, lopning/siir;-
ning, Kopingebro (Skane), Ingemar Zal], handboll, Malmo, forlat Trelleborr,
3ric Stangeliri, allmanpraktik, Norrkoping, Bertil SarneiBan, handboll, Yaster&S|
31 is Soderman, allmanpraktik, Xristianstad, llarald Tire*n, Lulea, och "guber."
-?orne Tir^n, Ho verb erg

TDt^DBO^uI/SLAOiT har under den ti 1 landalapnâ r̂±lsTren7Tkfj.n aryvant sig av 15
spelare. Foljande konner alltsa att preraieras vid Hellas arsnote i HeLlac-
garcien den 20 niars: Lars Ll.ndahl, Anders Johansson, Arne Stenkvist, Dan Eyi'-cs-*
cor, Anders ¥esterling, Lars TCahl, Johan Fischerstrom, Mats Hilsson, Kenneth
Johansson, Lennart Gjalby, Ander-s Thebo, Leif ITilsson, Bo Aberg,

och Kurt—Goran (iCutte; Kjell.

lAT'ULATIOH AND JKBILATION

Mars 19 Savin "R llander 75 Juni 1 Filip Belz 70
23 Uno Gregoriusson 50 8 Hugo Bjork 70

. - , (• r, T- -, 70 3 Sr/ill FrLtzen 70^SXil b Gunnar Malm 70 _ „ ^ „ , ,, , ln
9 '.-'.ac-l-Gustav r!ed oO

M?j 21X Sven Svikt 60 13 Per-Olof Scotte 50
?0 Harry Janson(USA) 30
25 Heinz Yiese 70

Ê'.Zi-'RD CiROLL blev 85 den 8 januarl vilket G-H:aron ynip.sade. Avbon
via hen'besok has 3rhard, sorn halsade sa go'; b till samtli^a o?h beklT^ade a'
han late va;^ade aka raed pa arsfnotasturon pa grund. av abt ha.n h^r latt for
sjosjuka, Han Invade att komma till veterantraffen den 15 april.

o'vALL - gar aven under narnnet Sven. Wallbom - nolla.de in sig (80) den ..1 mr-.r
"Sfter en lungia.n.a,mtion under boo ton kan nu rappori^eras att han a teru;>pta ~;
vattenpolo fcraningcn ooh no ty.rn.de sig i malprotoltollet vid morgonbadar branl
den 1 rriarso

r-A 'i7;L Oi-I 30 - har ett forsok atb erinra oin "/"rabbar" i GH fran SO
med risk att nagon oiler nagra mi^satso
Sven BergrjtroLi 36, Hagbard 'Dennol 81, Gunnar Eriksson 8?, Erik Haas urn 82,

Isi'lor Hellgren 839 Sven Holm 82, Folke Johansson 80, Seth Lovi.n 83, Herbert
I.indell 82, Nils Luthman 80, C W Palmer 83, Erharcl Caroll 85, Wrans (Clrkus/
Per?;son 84, Edvin"Far;.ian"Thorf5on 86, Sven V/allbom 80, Harry Janson (USA) 80«

T Hellasbladet ar Svenne Svikts fodelsedata angivet till den 2/5
skall vara 21/5/den som slarvat



TIUR BEIKGA KL A PJ-I £? I HOLLAS (PASTORNS GOG3AR) l''GT)EL3EDAG ?

Vid GH-arsmb'tet togs fragan uop av Herbert Lindell med instammande av
Birre Malm och Bertil Nordenfelt att Hellas (PG:s) egentliga fodelsedag
ar den 14 mars 1899, vilken dag Kief "beck for forsta garden samlade sina
konfirmander i Hyddaru TJr denna konfirmandgrupp och efterf61jande grupper
bildades sedan klubben Pastorns Gossaro Skriftlig dokumentation om Idrobts-
verksamheten inom PG finns i en"vaxduksb-ok" dar Klefbeck redan ar 1903
noterat en del om stadgar-fptbollag och kassauppgifter0 I en annan bok
soni coin atarfanns 1970 framgar av forsta paragrafen atfc "Simklubben PG
bildades ar 1905 afpastor ^rnst Klefbeck, fran borjan under instruktion
af ordforanden. Men i slutet af ar 1906 antogr, Herr Aug0 Hjertzell som in-
struktor." (Herberts anra: August var namligen simmagister och den merlten
srnallde hogt pa den tiden.)

Hellas raknar enl stadgarna s.?.n tillblivelse frun den 22 oktober 1908 da
klubtaen - da under nannet Pastorns Gossar Sirn- och Idrottsklubb - f nrkortat
PG Sim- och Idrottsklubb.- vann intrade i riksidrottsforbundet som bildades
19030 Ar 1912 (1911) bytte PG pa Klefbecks onskemal namn och antog"firman"
Sim- och Idrottsklubben Hellas och sarana ar - om informationskallan ar rik-
tig-anlade Hellas den riuvarande mjukajfina moss-eller heter det sjogrcna
fiirgen som tavlingsdriikt och

Sai2m;anfattnirijsyis synes alltsa klubben ha bildats betydligt tidigare an
vid intradet i riksidrottsforbundet ar 1908. Dokumentation finns ju i ovan-
namnda "bocker dels fran 1905 och dels fran 1903 saint den enligt muntlig tra-
dition: onrvittnade konf irtna tionstraf f en/traf farna i Hyddan den forsta den
14 mars 18990

?6r skrivarea synes det markligt att man fastnat for "fodelsedagen" nar
klubben vann intrade i RP. Klubbar som AIKjDjurgarden och Hammarby ha:r inte
"gatt pa" den varianten - RF bildades ju 1903 - utan raknar sin tillblivelcs
fore detta ar exvis AIK ar 1891.

Vi lamnar oppet for diskussion och inlagg - fragan bar troligtvis venti—
larats i betydande omfattning tidigare nien rnahanda utan viss kompletteran- •
de informs.tion0 ISv manus k;in stallas till Arne Jutner, Bjorngardsga,tan 15,
116 26 Stockholm„

YILL DJ 3LI J7LYGPTLOT ? HAK^AGEIT I3E1T 24 MARS KL 18«30 ?AR
hogst 25 GH: are/Supporters stud era SAS simulatoranlaggning vid 3ro;nfna flygo
Den som kommer fosrt till kvarn . ...0 Fb"rrinmalan Stig Holmin, tel 43 78 OJ-"
Lasse Akerlind, 64 02 87, Arne Jutner, 42 46 63o Vi samlas vid SAS fligirt
crew training, ing A, senast 'L8830« Hed oil kb'r Da 'Glvsundavagen fc'rbl ror—
dellen till flygplatsinfarten och vidare tiJl nrista roiidell vid Hobj 1 ben-
sinstation, nar Lu tar in till Bra Storrnarknad men Du skall sedan inte kora
fram till Bra utan folja viigvinare till SAS flight crew training*

GK-MASTER3XAPET I 7-ARPA anordnas onsdagen den 4 juni kl 18.30 vid. -lellas-
garden - i narheten av tennisbanorna0 Mristerskapsforsvarare ar '3ric Haasari:{ .--..
Bursar fran Borginastarratano Efter tavlingarna binder GH pa fika med brod
i "kaken" intill tennisbanorna. Ev ovrig skaffning :na "ledfbras av envar0
B3,s for masterskapet ar Knutte och Ruth Hells trom. Tavl. ings jury: dito0

T3AT2RGANGET samlas tisdagen den 8 april kl 18.00 pa Klarateatern for att
beskada OPTIMISTEN. Tisdagen den 22 blir det preliminart Per Gynt del II p&
Stadsteatern.,
For den som ar intresserad och inte anmald tidigare, ring Palle o Brita, tel
18 17 16 - biljetter pa posten - kan man ha det battre ?

TUHE MAUffiORG har lamnat kamratkretsen.

TILL SIST - Du har val sett i Hellasbladet att Hellasdagen pa Skansen blir
den 20 april - sondag alltsa !

GH-aktiviteter: 24/3, 8/4, 15/4, 20/4, 22/4 preliminart, Hellas arsaote 20/3

GH«»-varpa 4/6 plus Spansta Med GH torsdagskvallar kl 20.00


