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IFK besökte Filmstaden

JUBILARER

Det utannonserade besöket i Filmstaden, Solna söndagen den 12 
maj samlade sju personer, som fick vara med på en cirka timmes 
rundvandring i de gamla filmkvarteren som leddes av guiden Esse 
Hellberg. Läs om Filmstaden och hur det började i Lidingö.

Se sidan 2

Dax för 55:e TSC Lidingöloppet

Startgärdet Koltorp för 30 km Se sidan 3

Årets Lidingölopp är det 55:e 
sedan starten 1965. Då gällde 
det bara ett enda lopp på 30 km 
i ganska obanad terräng. Nu har 
mycket kring banan förändrats, 
Upplevelsen av naturen, back-
arna och inte minst det mjuka 
underlaget i Lidingöterrängen 
har stått i centrum för loppets 
nya kampanj ”Asfalt är för bi-
lar”. 

   Kanske något tillspetsats för naturligtvis vill 
Lidingöloppsarrangörerna att du som löpare 
fortsätter att springa oavsett hårt eller mjukt 

9 nov. Verner Magnusson, 85 år; 
22 nov. Ylva Langermo,75 år; 24 
nov. Evert Grönros, 85 år; 5 dec. 
Peter Wendler, 85 år; 7 dec. Inger 
Kåremo, 90 år; 15 dec. Annika 
Klasson, 75 år.

IFK Lidingö friidrott hade fyra 
deltagare med i årets finnkamp 
på Stockholms Stadion. Simon 
Sundström gjorde ett starkt lopp 
på 5000m slätt, där han tog en 
andraplats efter Kalle Berglund, 
[13:54.52] på14:03.94. Simon har 
tidigare noterat I3:53,80 i ett lopp 
i Holland. I IFKstatistiken är han 
trea efter Bo Orrsveden och An
ders Gärderud. I herrarnas korta 
häck tog Fredrik Ekholm en tred
jeplats, 13.99. I ungdomskampen 
vann David Århammar tresteg på 
13.89 och Lisa Fröberg slutade 
fyra på 800m 2:20.36.

Fyra IFK:re 
i Finnkampen

Höstträff med
Lasse Dahlstedt

Veteranklub
ben bjuder in 
till höstträff 
och samkväm 
och ett för
nyat försök 
att visa Lasse 
Dahlstedts 
video-filmer 
i Magdasalen, Lidingö muséum 
tisdag 29 oktober, kl. 19.00.  Vi tar 
ut en liten kostnad 20 kronor för 
förtäring i samband med visning
en. 
   Anmälan till Karin Mårtensson, 
tfn 08765 95 24, eller 070683 
18 09 samt epost karin.martens-
son@comhem.se. Senast den 23 
oktober. Välkomna!
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Vår guide Esse Hellberg, mycket
kunnig om Gamla Filmstaden

Affisch i SF:s ateljehall: Ingmar 
Bergmans ”Sommar med Monika”

SF Filmstaden lockade IFK:are med
rundvandring och våfflor som avslutning
Filmstaden i Råsunda, Solna har kallats för ”Den svenska 
drömfabriken”– ett svenskt Hollywood. Där har spelats in 
cirka 430-filmer och tv-arrangemang i ateljéerna från 1920 
med Victor Sjöström till 1999 med bl.a. Ella Lemhagen som 
en av de sista svenska regissörerna.

Men den svenska filmepoken började i Lidingö då Charles 
Magnusson, faktiskt flyttade Svenska Bios produktion från Kris-
tianstad till Lidingö 1911. Filmproduktionen i Lidingö (på flera 
platser) omfattade dåtida kända regissörer som Victor Sjöström, 
Mauritz Stiller och Julius Jaenzon. 
   

     

Den 27 december 1919 beslöt Svenska Biograf Teater AB och 
Filmindustri AB att gå samman under namnet svensk Filmin-
dustri (SF). Bolaget såg sig om efter en ny plats för att få igång 
produktionen och bygga ateljéer. Platsen blev en f d strutsfarm i 
Solna, där Filmstaden byggdes åren 1919-1920.
   Här har så gott som alla stora svenska produktioner spelats in, 
och här har svenska filmstjärnor och regissörer från den legen-
dariske Victor Sjöström till Ingmar Bergman och skådespelare 
som Sickan Carlsson, Nils Poppe, Greta Garbo, Max von Sydow, 
Gösta Ekman och Bibbi Andersson med flera verkat.
   Esse Hellberg berättade om filmens historia på platsen och 
mycket som vi inte fått plats med här. Besöket avslutades i Film-
stadens café med våfflor, grädde och sylt. Det fanns gott om plats 
för flera, men de som kom var mycket nöjda. 

Text o foto: Lars G. Lindström

Ateljen i Lidingö i drift 1911-1919 (från boken ”Den svenska 
drömfabriken”).

Rekordpublik på 
Vallen
IFK Lidingö herrlag som spe-
lar i division norra Svealand 
har denna säsong hållit sig 
på den övre halvan i serien, 
men inte i topp som i fjolårs-
serien, då laget slutade på 
tredje plats med snudd på 
en kvalplats.

Årets herrlag har åderlåtits på 
flera bra spelare: målvakten 
Jacob Widell Zetterström vär
vades till Djurgården, Fredrik 
Bergman gick till Thorns IF, 
forward Niklas  Söderberg och 
Mahammed ”Amin” Momin
till division 1klubbar.  IFK 
Lidingö håller alltid transfe
rfönstret öppet, men natur
ligtvis påverkar detta lagets 
kvalitet när flera viktig kuggar i 
laget försvinner.
   IFK  Lidingö gjorde en stark 
insats i den andra omgången av 
Svenska Cupen för herrar som 
spelades på Lidingövallen den 

21 augusti, där 
Per Blom ord
nade oavgjort 
11 mot 
allsvenska 
jumbon GIF 
Sundsvall i den 
95:e matchmi

nuten. I förlängningen orkade 
inte ett tröttkört IFK mot 
Giffarna som vann med 13 
inför en rekordpublik på 1.771 
betalande.
  I serieharvandet ligger 
IFK Lidingö efter19 spelade 
omgångar på sjätte plats på 
27 poäng efter Hudiksvall, 
30.  Lagen möttes på  Vallen 
nu senast den 27 augusti i en 
match som slutade 00. Serien 
toppas av Täby 52 poäng före 
Stocksund 42.

Lars G.Lindström

Mycket händer just nu i 
Lidingö-idrotten som kräver 
sin plats på IFK-Bullens fyra 
sidor. Jag överlåter denna gång 
kommentarsspalten i stort till 
IFK Lidingö Fotboll för att få 
med det som nu utspelar sig 
när divison 2 norra Svealand 
går mot sitt slut. IFK bjöd på 
en stark insats mot allsvenska 
jumbolaget Sundsvallsgiffarna 
i andra omgången av Svenska 
Cupen. Läs mera här i spalten.

Från forbollens hemsida
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NYHETER I  KORTHET

Tomas Hoszek har fått nytt 
jobb som generalsekreterare i 
Damallsvenskan och Elitettan, 
där han tillträder tjänsten den 
19 augusti. 

 Vi är mycket glada att Tomas 
vill ha det här jobbet och 
välkomnar honom till Elitfot
boll damer, säger Anita Gräll, 
ordförande i Elitfotboll damers 
styrelse.
 Tack det känns fantastiskt ro
ligt att få förtroendet att leda 
elitfotboll damer in i framtiden, 
kommenterar Tomas. Svensk 
damfotboll är inne i en mycket 
positiv och spännande period.  
  Tomas Hoszek  efterträdde 
JanEric Österström som 
generalsekreterare för Lidingö
loppet efter 2010 års lopp och 
blev kvar på uppdraget i åtta 
år.  Innan dess arbetade han 
som marknads och försälj
ningsdirektör inom Bindomatic 
AB och 3M Svenska AB. Han 
har spelat volleyboll på elitnivå 
både i Sverige och i Spanien.        
   IFKBulletinen gratulerar 
Tomas till det nya uppdraget.

Tomas Hoszek ska 
leda damelitfotboll

Friidrottsledaren Ingvar 
Lindqvist, 81 år, har tilldelats 
Riks-idrottsförbundets guld-
medalj för ett 50-årigt ideellt 
arbete med ungdomsidrott.

Ingvar har varit verksam i 
Lidingös föreningsliv sedan 
1960 då han flyttade till ön. 
Hans engagemang omfattar 
såväl IFK Lidingö friidrott som 
Lidingö Rodel, som har en 
tränings och tävlingsbacke i 
Ekholmsnäsbacken. I 30 år har 
föreningen svarat för valborgs
mässoelden på Torsviksplatån.
   Vid sidan av detta är Ingvar 
också ansvarig för friidrottens 
veteranversamhet där han 
själv plockat hem massor av 
medaljer i olika grenar.

Ingvar Lindqvist
har fått RF:s guld

Dax för det 55:e loppet

Foto: Peter H
olgersson, Lidingöloppet

Johan Runesson gav försmak på VM-guldet
Det blev glädjande nog svensk guld även på av-
slutningsdagen i orienterings-VM , då det svenska 
herrlaget vann stafetten före Finland och Norge. 
I det svenska laget sprang IFK Lidingös Johan 
Runesson första sträckan.

Det var Johans första lopp i  VM och han var nästan 
lite överladdad inför uppgiften. Han gjorde ett 
säkert lopp och gav Sverige en bra start. På andra  
förde Emil Svensk upp Sverige på medaljplats och 
tredjemannen Gustav Bergman gjorde ett avgöran
de vägval på sista sträckan där han hängde av sig 
Norge och Finland rejält och kunde förde Sverige 
i mål omgiven av sina lagkamrater och den svenska 
flaggan (bild intill).
 
Johan Runesson är ny i IFK Lidingö sedan i våras. 
Han kommer ursprungligen från Villstad i Smålands
stenar, och har sen tävlat för en rad klubbar.   
   På nattSM kom Johan tvåa slagen med en sekund    

av namnen Johan Högstrand, IFK Göteborg.  Vid 
samma tävling som gick i Hässleholm vann Anna 
Bachman, IFK Lidingö damklassen före Susen Lösch, 
Ärla IF.’

Lars G. Lindström

Årets Lidingöloppshelg går den 27 till 29 septem-
ber.  Bästa åskådarplatsen är naturligtvis målgärdet 
i Grönsta, där alla lopp avgörs och där det händer 
mycket. Den som är intresserad av starten väljer för-
stås Koltorps gärde  för 30 km och hinner sen förflyt-
ta sig till målområdet eller annan plats.

Det finns ett lopp för alla oavsett ålder, kön el-
ler kondition. Förutom huvudloppet på 30 km, 
finns 15 km, Lidingörullet, Lidingöruset, Lilla 
Lidingöloppet med massor av åldersklasser, Li-
dingö knattelopp, Lidingö På Gång, Lidingö 
Skolstafett samt söndagens avslutande Rosa Ban-
detloppet. Det har blivit mycket populärt.
   Dessutom arrangerar Lidingöloppet en ter-
räng-löpningsseminarium ”Cross Country Con-
ference” på Bosön, där bland andra skidskytteträ-
naren Wolfgang Pichler ska framträda.
  Anmälningsläget vid månadsskiftet augusti/
septembertember var något under fjolårets, men 

Överst: Starten på Koltorps gärde har gått.
Därunder från fjolårets Rosa Bandetloppet.

Veteraner tog 32 medaljer 
på Veteran-SM
IFK Lidingö veteraner levererade på veteranSM 
på Källbrinks IP i slutet på augusti. Totalt blev det 
32 medaljer, varav 15 guld, 10 silver och 7 brons. 
Sammanlagt gjordes 67 starter av IFK:arna.  
Anthony Treacher tog flest guld!

kommer att växa fram till Lidingöloppsstarten.
   Lars G. Lindström

Foto: Lars G
. Lindström

Foto: Lars G
. Lindström
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PORTRÄTT/INTERVJU

Grattis Karin
80 år fyllda

Vår mångåriga sekreterare i Veteranklubben, 
Karin Mårtensson
fyllde den 9 augusti 80 år. Som sekreterare 
har hon varit med sedan Hans Nicolaisens 
dagar.

Karin säger sig inte vara vän av  stor upp
märksamhet. Hon arbetar gärna med sina 
saker i det tysta. Men hon kan också vara 
mycket bestämd  hur saker och ting ska 
skötas. När det gäller Veteranklubbens verk
samhet gör hon det perfekt. Det handlar inte 
bara om att skriva protokoll. Ett stort årligt 
arbete är att organisera IFK:s avslutning i 
Ansgarkyrkan med Lucia och stipendiater. 
Hon svarar också för att skicka ut gratula
tionskort till de som fyller jämnt. Denna gång 
slipper hon dock undan.
   Idrottsligt håller hon sig i god form med 
deltagande i motionsgymnastik. Tillsammans 
med framlidna systern Rigmor Dahlstedt har 
Karin hjälpt till vid Lidingöloppets vätskekon
troller redan från startåret 1965 och senare 
som funktionär under Lidingöloppsdagarna 
vid Ropsten och Lidingövallen för att ta 
emot löparna och besökare. 
    Intressen förutom IFK Lidingös verksam
het är resor och att pyssla i hemmet på Tor,
där Veteranklubben ofta har sina styrelsmö
ten.
   Veteranklubben gratulerar och önskar 
Karin allt gott och stort tack för mångåriga 
insatser.

Lars G. Lindström
Bilden ovan är från 2015 då Karin vann 
högsta priset i IFK Lidingös lotteri, som  hon 
lyckats med inte bara en gång utan flera!

Vi hyllar två 85-åringar:
Rolf Öhrneman och Bror Morein

Den 13 september fyller Rolf Öhrneman, 
85 år. Han bor i villa i Brottby tillsam-
mans med hustru Gudrun.
   Roffe har varit löpare på sprinter och 
medeldistans. Framförallt 400m har varit 
hans specialsträcka, där han noterade 50,6 
den 8 juni 1959 i ett lopp på Lidingöval-
len. Samma år sprang han ett 800ms lopp 
på 1:57.4 med manuell tidtagning. På 100 
är personliga rekordet i IFK Lidingö 11.8 
och  på 200m 23,6. Han deltog i det för-
sta Lidingöloppet 1965, men tvingades då 
bryta vid Fågelöudde på grund av att väts-
ka saknades. Året efter 1966 flyttade han 
till Liberia där han gtjänstgjorde till 1972. 
Roffe har också åkt ett Vasalopp och be-
stigit Kilimanjaro i Tanzania när han var i 
Afrika.
   Roffe har också en bakgrund i  styrelsen 
i Brottby SK och på senare år har han va-
rit ansvarig för föreningens veteransektion 
”Brottby gamla idrottsvänner” tills han 
drabbades av en stroke i mars 2017.Reha-
biliteringen har gått relativt bra och Roffe 
har delvis återfått talförmågan.

Guld o silver
   Engagemanget i Brottby SK har lett till 
han han också varit verksam i Upplands 
friidrottsförbund i åtta år. Ytterligare si-
douppdrag har varit som tävlingsledare för 
terräng-SM 1998 och i veteran-SM 1992. 
För sina idrottsliga insatser har Roffe av 
Upplands FIF:s tilldelats dess förtjänst-
medalj i guld och av Svenska Friidrottsför-
bund silvermedaljen.
   Dagen innan Roffe fyllde 75 år ställde 
han upp i Brottbyrundans 5 km, som blev 
hans sista lopp för IFK Lidingö. - Jag ville 
inte avsluta min karriär i IFK Lidingö med 
det avbrutna Lidingöloppet, säger han.

Lars G. Lindström

Roffe och Gudrun bjuder in till en mottag
ning på 85årsdagen den 13 september i 
villan på Sundbyvägen 19 i Brottby. 

Roffe Öhrneman vid 75-årsfirandet Bror Morein, 85 år den 7  oktober

Bror Morein, framför allt längd- och tre-
stegshoppare i IFK Lidingö på 1950 och  
1960-talen fyller 85 år den 7 oktober och 
är jämnårig med Roffe Öhrneman och 
Verner Magnusson, samtliga viktiga kug-
gar i dåtidens IFK  friidrott.
   Bror minns åren i IFK som en härlig tid. 
Då hade han ännu tid för idrott. Senare har 
studier, yrkesval med resor gjort att
han måst välja bort tävlingsidrotten.
- Fortfarande motionerar jag här i Vreta-
området,  en av Uppsalas sydligaste stads-
delar, säger han. 
  Åren 1957-59 var då Bror noterade sina 
personliga rekord: 6.60 i längd, 13.60 i 
tresteg  (blev då akademisk mästare). I IFK-
statistiken finns också bokfört en tiokamp 
på 4.580 poäng (11.6, 6.54, 8.31, 1.70, 
53.4 , 17,2, 25.43, 3,00, 38.33, 4:48.6). 
Ännu bland de trettio bästa i statistiken.
- Jag tror jag blev klubbmästare i IFK på 
det resultatet.
  Bror kan titulera sig professor emeritus, 
eller verkställande direktör eller manager 
och grundare av Savacc AB, som han fort-
farande driver i villan i Vreta. Men titlar är 
inget för Bror, som mera ser till resultatet 
han åstadkommer. Efter studier på  Vete-
rinärhögskolan har han forskat med olika 
vaccin (bl a mot lungsjukdomen sars). I det 
egna företaget handlar det om att sälja in 
vaccin mot stafylocker aures, en bakterie-
typ som finns hos 50 procent av mänsk-
ligheten. Den vanligaste sjukdomen är 
juver-inflammation och vanlig i sjukhus-
sjukan. Den vill jag försöka motverka.
    Detta betyder att Bror trots sina snart 85 
år, fortfarande är aktiv i yrkeslivet. I septem-
ber ska han till Bern i Schweiz för att hålla 
föredrag sin forskning.
- Jag har rest runt en hel del i världen, som 
Kina, Sydafrikaoch Nordamerika. Men sen 
är det skönt att komma hem till den gula 
två våningsvillan på Ollonstigen i Vreta.

Lars G. Lindström 

Verner Magnusson, den tredje i gänget, fyller 85 år den 9 november.


