Bromstens Idrottsklubb bildades år 1910.
Namnet Bromstens by finner vi år 1291 för första gången men
stavningen var då Brumastenj. Den förste kända ägaren av de tre
gårdarna i byn var adelsmannen Johannes Ingevaldsson.
En karta från år 1706 visar tre gårdar i Bromstens by vid sidan av
fornkullen. Även i jordeboken år 1539 finns de tre gårdarna med.
Under 1800-talet ändrades namnet till Bromstens gård istället för by.
År 1899 då gården ägdes av Byggmästare Oskar Thalén säljer han
den 12 januari egendomen Bromstens gård till sonen Ludvig Thalén
och Brukspatron Johan Lignell. De börjar genast stycka av
egendomens mark till försäljning av tomter för husbebyggelse.
Intresset var stort från boende i staden för många ville flytta ut på
landet (?) och den friska luften som det annonserades om samt att
det var lätt att med tåg taga sig från staden.
Husvirket till bygget kunde avlastas vid Bromstens Järnvägsstation
där häst och vagn förde virket till tomten.
I och med att det var många som började bygga hus i Bromsten blev
det också många barn och ungdomar som flyttade hit. Ungdomarna
hade med sig idrottsintresse från de aktiviteter som staden visade.
De bildade Bromstens Amatörklubb år 1905 som upplöstes år 1909.
År 1910 den 1 augusti beslöt 25 ungdomar i Bromsten att bilda en
klubb för allmänidrott och fotboll med en årsavgift på 10:-. Det var
Hjalmar Lagerkvist boende på Skolvägen 12 som var initiativtagare
för bildandet av Bromstens Idrottsklubb.
I denna Jubileumsbok berättar vi i bild och ord om alla de idrotter som
varit på Bromstens Idrottsplats under 100 år.
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Hjalmar Lagerkvist,

startade Bromstens Idrottsklubb tillsammans med 25 ungdomar

år 1910. Hjalmar blev också Bromstens Idrottsklubbs första Ordförande, i 10 år.
Han emigrerar till Amerika i mitten på 1920-talet med sin fru och fyraårig son.
På fotografiet ser vi Hjalmar med idrottspriser och medaljer på tröjan så vi anar att han var
lika aktiv i Amerika som i Bromsten Han har både den Svenska och Amerikanska flaggan med
på fotografiet som är taget i Amerika ockring år 1930.
Hjalmars s o n , kom från Amerika till Bromsten år 1979 och ville då besöka B I K och se var
hans far hade tränat samt var han bodde någonstans i Bromsten .
Sonen hade en hälsning till klubben från hans far som ville skänka klubben fotografier och
annat från 1900-talets början .
Detta bevaras nu hos BIK:s stöd och kamratförening " L G ".
Hjalmar, flyttade år 1909 till Skolvägen 12 i Bromsten (Carl Barks v ä g ) tillsamman med
hans far Emil, järnvägsarbetare och mor Anna. Familjen hade tidigare bott i Solna
Hjalmar Lagerkvist, föddes den 27 april 1894 i Johannes förs. I Stockholm .
Han dog år 1982 i Detroit, i Amerika 88 år gammal.
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Hjalmar Lagerkvist, var aktiv inom olika idrottsområden vilket vi kan se på medlemskorten
nedan .

Nr. 1

BIK:s medlemskort år 1 9 2 1 .

Nr. 2 BIK:s medlemskort år 1913 .

N r. 3 Årskort i Spånga Skyttegille år 1910 där årsavgiften var kr. 3:-.
Kassören Mothander bodde och drev jordbruket vid Eggeby gård på Järvafältet.
N r . 4 Hjalmar, var aktiv ledamot n r . 2 4 , i Idrottssällskapet Vanadis.
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Hjalmar Lagerkvist, har fler aktiviteter ser vi av dessa medlemskort
N r . 1 Inträdeskort till F . I . F . år 1910 . Denna förening bildades 1/101901.
Nr. 2

Råsunda Idrottssällskap år 1920

N r. 3 Legitimationskort i februari 1921 till

Stockholms Idrottsförbunds inomhusträning i Kungl. Göta Lifgardes exercishus på tisdagar
och torsdagar kl. 7-9 e.m.

N r . 4 Kommittén för Allmän idrott legitimerade

som kontrollant för Riksförbundets Idrottsmärke år 1918 den 15 ma].
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Hjalmar,

Bromstens Idrottsklubbs första styrelse år 1910.
Hjalmar Lagerkvist valdes till ordförande för styrelsen tillsammans
med Manne Karlsson, Erik Pallén, Gustaf Jansson, Bror Ohlsson
samt tre pojkar till. De ansluter nu klubben till Riksidrottsförbundet.
Alla dessa pojkar var duktiga i friidrott vilket vi kan se på fotografier
där de stolta visar upp medaljer samt vunna priser.
År 1911 finns villkorsbestämmelser utarbetade för erövrandet av
klubbens medaljer i silver och brons skrivna av Manne Karlssson
klubbens tävlingssekreterare.
Söndag den 4 juli år 1911 avhölls klubbens första tävlingar i friidrott.
Kulstötning vanns av Gustaf Jansson på vänster 13,03 på höger 7,23
Spjutkastning vann Hjalmar Lagerkvist med 53, 77. Då de icke hade
mätband i klubben mätte de med spjutet men " skralade" nu så att
mätband kunde inköpas står det i tävlingsprotokollet.
Landsvägslöpning vann Gustaf Jansson på den backiga vägen från
skolan via Tvätt Anders äng till Bromstens allé bortom Bromstens
gård. Tiden blev på 1.500 meter, 5 min. 17 sek.
Den 8 juli år 1911 är klubben redo för ett nappatag mot Hässelby I K.
De möttes i olika grenar. Diskus, spjut, kula, stående längd,
längdhopp, tresteg, löpning, cykling samt även simning. I löpning
var det på 100 meter och i landsvägslöpning 6 km.
Bromstens IK vann överlägset i alla dess grenar.
Tidigare hade Bromstens Amatörklubb mött Hässelby IK i fotboll
år 1908 i en vänskapsmatch på Tvätt Anders äng, men aj, aj, aj,
Bromsten förlorade här med 10-0.
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Bromstens Idrottsklubbs första styrelse år 1910.
Styrelsen sitter vid ett bord med glas som kan vara priser efter någon tävling.
Stående från vänster sida är Hjalmar Lagerkvist nr.3 t halmhatt och vit fluga.
Sittande på vänstra stolen är Gustaf Jansson .
På det nedre fotografiet sitter Hjalmar i mitten och har även där halmhatt. Övriga i styrelsen
har keps eller kubb och alla pojkarna är finklädda.
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Idrotter i Bromstens Idrottsklubb från 1910 till 2010.
Boxning
Cykling
Diskuskastning /Kulstötning
Spjutkastning
Längdhopp/Stavhopp / Höjdhopp
Trestegshopp
Löpning/ Häcklöpning
Stafett
Femkamp / Tiokamp
Orientering
Bandy / Skidåkning
En Skyttesektion fanns i BIK fram till 1950-talet där vandringspriser
är kvar i BIK- husets prisskåp.
Gymnastik gruppen "Gymnos" hade flera gymnaster som också var
medlemmar i Bromstens Blåsorkester Viktoria.
Flickornas idrotter i Bl K började år 1912 -13 med fotboll
orientering, skidåkning .handboll. Bromstens flickor var mycket
framgångsrika i 60 år. Fortfarande år 2010 spelar flickor fotboll i Bl K
Friidrott har åter startats 2008 i liten skala av Bromstens skola med
träningar på idrottsplatsen.
Fotboll för pojkar blev en sport som än i dag år 2010 har många
duktiga spelare i Bl K från knattelag, juniorlag till seniorlag.
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Ordförandeposten I Bromstens Idrottsklubb från år 1910 till år 2010.
Som ordförande för klubben har det under dessa år varit många män som försökt att styra
klubben i en framgångsrik och positiv anda. Det har växlat från kortare och längre tider, allt
beroende på om de bott kvar i Bromsten eller flyttat till annan ort. Ingen kvinna har trots
klubbens stora antal kvinnor inom idrotten, valts till ordförande under dessa 100 år.
Vi vet att från början hade Hjalmar Lagerkvist ordförandeposten från 1910 till 1920,
varefter han emigrerade med sin fru och fyraårig son till Amerika.
År 1920 väljs Carl Goldschmidt till ordförande och han avsäger sig posten omkring år 1930
för då emigrerar även han till Amerika.
Nu tar Gösta Carlsson vid, och blir ordförande till början av 1940-talet. Han har varit stor
Bl K entusiast och duktig skidlöpare. Han bör på Wasavägen 9 ( Tallåsvägen 15).

År 1929

är han med och bildar föreningen " LG" som är en stöd och kamratförening till Bromstens
Idrottsklubb. Varje år delar de ut ett stipendium till något eller någon i Bromstens
Idrottsklubb, vilket beslutas i samråd med BIK:s ordförande.
År 2009 firade föreningen "LG"

80 år som stödförening till Bl K.

Från mitten av 1940-talet har vi haft många initiativrika ordföranden som alltid arbetat
under klubbens små ekonomiska förhållanden.

Det har varit svårt att få fram namn på alla

ordföranden under dessa 100 år. Men vi nämner följande namn som vi funnit i protokoll
Åke Malmgren Jorsten

" Totta " Gustavsson, Harry Jeansson, Olle Melander, Gunnar

Rodenkirchen och på 1950-talet Eric Lundquist (han flyttade till Italien ) Staffan

Fryklöf,

Håkan Abbenäs, Arne Hansson, Sixten Pettersson, Allan Falk, år 1964 -70 Lennart Kraft,
Torbjörn Clason , Rolf Olofsson, Rune Nilsson (två gånger) samt Peter Nilsson.
År 2007 övertas ordförandeklubban

av Stefan Ragnarsson.

Stefan är fortfarande år 2010 ordförande i Bromstens Idrottsklubb och skall se till att
100-års jubileet blir en stor och minnesrik festlighet, söndagen den 1 augusti.

Antalet medlemmar har skiftat och speciellt på 1970-talet då BIK.s Friidrott upphörde.
1910 /25st.

1911/30st.

1919/61

1920/101

st.

1913/56st.
st.

1930/217

1914/58st.
st.
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1969 /300

1918/52st.
st.

2010/150

st

Bromstens Idrottsklubbs fotbollslag år 1911.
Fotbollslaget bestod av Bromstenspojkar som med liv och lust trots dåliga" ängar" spelade
och tränade för att vinna mot klubbar i närområdet. De blev mycket framgångsrika fast de
haft så enkla förhållanden vid träningarna . Redan år 1908 hade Bromstens pojkar spelat en
match mot Hässelby där Bromsten förlorade med 1 0 - 0
År 1911

bestod Bromstens fotbollslag av :

höger backen Axel Lundberg

aj.aj.aj...

Målvakten Gustaf Jansson

vänster backen Bertil Blomqvist

halvbackar Martin Johansson, Karl Edlund och Gustaf Nyländer
forwards

Karl Englund (iklädd badbyxor, spelar flott men träffar aldrig bollen )

Svarte Bagaren (en alltid skojfrisk typ ) Hjalle Lagerkvist (ordföranden )
och Manne Karlsson (klubbens allt i allo)
Fotbollslaget spelar klubbmatcher mot Spånga, Duvbo, Sundbyberg, Solna m.fl. i området
närliggande klubbar som har riktiga fotbollsplaner.
Omkring 1920 börjar många Bromstenspojkar flytta när de får arbeten, gifter sig eller några
emigrerar till Amerika . Klubben har nu svårt att få in nya spelare så under ett par år ställs all
fotboll in.
Nu bildas i Klubben sektionen Sportklubben B S K , som kommer att bara ägna sig åt fotboll
för att få igång ett bra gäng fotbollspelare. Någon egentlig styrelse fanns ej så om det skulle
vara möte "hojtades " det på grabbarna att samlas vid Ekbacken.
Där hördes det vid möten mycket skratt och vid ett tillfälle frågade ordförande Pontus om
några "impellationer" finnes varpå den klurige Halte Sven frågade om det var samma sak
som lunginflammation .

Ja, så kunde det gå till när man sökte nya spelare på 1920-talet.

BIK:s fotbollsungdomar omkring år 1913. Stående i mitten är Hjalmar Lagerkvist.
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Friidrotten i B i K hade från 1910-talet många medlemmar.
För Friidrottens alla grenar hade ungdomar i Bromsten, stort intresse, trots undermåliga
träningsmöjligheter. Många blev mycket framgångsrika och med det följde att de sökte sig
till stora klubbar med bättre träningsmöjligheter. BIK ordnade många klubbmatcher med
närområdets idrottare men även mot Enköping, Västerås, Uppsala och många andra
klubbar vilket gjorde att det blev retur tävlingar.
Nedanstående fotografier visar inbjudningstävlande i Bromsten år 1913 samt BIKiare vid en
klubbmatch mot Enköping år 1920.
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Bromstens Idrottsklubb 1912 - 1 9 1 6 .
I nybildade idrottsföreningar på 1900-talets början var det både friidrott och fotboll som
ungdomarna ägnade sig å t . Det var ont om lokaler för dessa aktiviteter och kraven var heller
inte stora. Tävlingar var för det mesta på söndagar för alla arbetade långa dagar och söndag
var den enda ledighetsdagen.
År 1912 erövrade Bromstens tiokampare ett vandringspris i klubbtävlan mot Solhems I K
där slutpoängen blev 125 för Bromsten och 85 för Solhem .
Bromstens friidrottare åkte även och tävlade i Enköping, i Gävle och Katrineholm .
B I K : s Olov Nylander vann t.ex.« kula med 23,59 vid Katrineholms tävlingarna och i Gävle
vann han diskustkastet med 36,07
År 1913 ser vi på ett gruppfoto alla Bromstens I K friidrottare fotograferade tillsammans
med alla de priser de vunnit. Stiliga Bromstenspojkar som har medaljprydda tröjor.
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1.

Wandringspris från år 1917 mellan Bromstens Idrottsklubb och

Hesselby Sportklubb. Vinnare år 1917 i friidrott blev HesselbyS.K. på
1015 poäng men år 1918 och 1919 vann Bromsten i Friidrott och fick behålla
denna vackra pokal som har gammaldags stavning.
2. Bror Rydstedts Hederspris.
Täflingar i Hesselby Sportklubb den 17/9 år 1922. Pokalen har gammeldags
stavning och förvaras i B.I.K:s prisskåp.
3. Hovtandläkare J. Sandbloms Hederspris.
Svenska Dagbladets stafettlöpning. Årtal saknas men av stämplar som finns i
botten på denna silverpokal vann B.I.K. troligtvis pokalen år 1924
4. I Klubbmästerskap år 1930för ungdom, vann en av BIK:s pojkar denna
lilla pokal som andra pris, i höjdhopp tävlingar på lm. 48 cm.
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Fotbollspelande flickor och pojkar I B I K omkring åren 1915.
Är inte dessa fotografier helt underbara med den enkla klädstilen långt bort från
dagens (år 2010) dyra och perfekta klädstil inom idrotten.
BIK:s fotbollsflickor år 1914 i en käck basker med klubbmärke .
Det andra fotografiet tror vi är från en fotbollsmatch år 1915 på ängen som fanns
bakom Röda Bio (Fältvägen } . Pojkarna har en kraglös bredrandig klubbtröja . Tränaren har
dagen till ära klätt sig i långbyxor ,vit skjorta med slips under klubbtröjan samt har herrhatt.
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Bromstens Idrottsplats år 1916.
År 1916, gör BIK:s ordförande Hjalmar Lagerkvist, en överrenskommelse om ett
arrendeavtal med " A/B Billiga tomter" för en idrottsplats i Bromsten, där B I K kunde utöva
klubbens alla idrottsliga aktiviteter .Det bestämdes att på Tvätt-Anders äng nere vid
Spångaån och fram till Stockholmsvägen ( Duvbovägen ) nedanför Hemmet Fristad skulle
idrottsplatsen anläggas . Klubben hade använt detta område tidigare.
Idrottsklubben använde även ängen bakom biografen Röda Bio ( Fältvägen) när det var
klubbmatcher och träning. Denna äng användes även i flera år när Spångaån hade högt
vattenflöde vilket gjorde att Idrottsplatsen då blev översvämmad av vatten.
Även en äng nedanför Sundby gård hade de tränat och spelat matcher på efter att klubben
fått bondens tillstånd när höbärgningen var klar. En söndag skulle en match spelas här med
ett lag från närliggande område och många åskådare . Chocken blev stor för när de kom dit
hade bonden plöjt upp hela ängen . Han tyckte att springande efter en boll inte var av något
större intresse. Säkert var det många arga ord som fälldes denna söndag.
År 1916 - 1 9 2 0

blir det fart och rörelse i klubben då både föräldrar och B I K rare ideellt

ställer upp för att iordningställa Bromstens idrottsplats . Det bildades nu i klubben tre nya
fotbollslag som åter kunde fira framgångsrika segrar. I klubbens fotbollslag hade många
pojkar slutat då de emigrerat till Amerika eller fått arbete på annan ort.
Även flickorna i Bromsten har år 1913 bildat en fotbollsektion i B I K.
Fotografiet nedan visar Idrottsplatsen och vi ser också järnvägens spår vid å n .
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B l K:sfotbollslag år 1917
År 1917 har fotbollslaget nya tröjor med vi krage och halvlång ärm med vit avslutning.
Målvakten tror vi är Gustaf Jansson som var med i det första fotbollslaget och sedan
fortsatte som målvakt under ett 10-tal år.
På det nedre fotografiet ser vi i bakgrunden uppställda kärvar på en åker

. Pojkarna har här

bredrandiga tröjor och målvakten är samma pojke som på tidigare fotografier. Pojken till
höger som lutar sig mot målvakten ä r , Olov "Olle" Nyländer. Detta foto taget ev. år 1921.
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Boxning i B i K år 1918.
Boxning i B1 K startade 1918 men lades ned 1924 för att det var svårt med lokal för
träningarna.
Den lokal man använde var i källaren i villa Fogelvik på Wasavägen (Tallåsvägen 46 ) och
dar pucklade man på varann så att kaminen blev både sned och bucklig står det i ett
protokoll.
En av de mest intresserade för sporten var Harry Eriksson som även var framgångsrik i
Bik:s cykelsektion . Han och Ture Torell var de som kom längst inom boxningen.Ture blev
svensk juniormästare i fjädervikt år 1921 efter att ha boxat sig igenom turneringen som en
av Sveriges båsta stilboxare. Ture blev därefter inbjuden till l.F. Linnéas tävlingar och mötte
bl.a. dansken Holdt, Danmarks bästa boxare, i en glänsande match men förlorade mot
dansken. Ture mötte även "Myran " Eriksson i D I F . Ture vann då överlägset men blev
bortdömd vilket tog honom så hårt att han lade boxarhandskarna på hyllan för gott, vilket
var en stof förlust för både Svensk boxning och B I K .
Evert " Mulle " Eriksson i B ! K slog sig år 1922 fram till finalen i mellanvikt men fick där stryk
av den sedermera professionelle Gustaf Öländer ( Landsfiskal i Spånga )
BIK hade många duktiga boxare som utkämpade klubbmatcher och inte att förglömma
Sixten Nilsson, 1923 juniormästare i fjädervikt. Det spelades klubbmatcher mot bl.a.
Balder med växlande framgång, När BiK:s boxning upphörde övergick pojkarna till klubbar
som hade bättre tränings och tävlings möjligheter.
På fotografiet nedan BIK:s klubbmästare i Boxning år 1922.
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Fotografi från år 1919.
På ett härligt fotografi ser vi skridskoåkande ungdomar i Bromsten.
Ungdomarna åker på den isbelagda Tvätt Anders äng där även B I K:s bandylag hade både
träningar och tävlingar. I bakgrunden Hemmet Fristad . Det ljusa huset på fotots högra sida
är villa Fogelvik på Wasavägen (Tallåsvägen 4 6 ) . I husets källare hyrde B I K :s boxare ett
källarutrymme som träningslokal där de pucklade på varann så kaminen blev både sned och
buklig står i ett protokoll.

K. O. Å S T R Ö M S
ELEKTRISKA BYRÅ.
Installerar kraft å belysning, tillhandahåller
lampor och proppar.
Telefons B r o m a t e n 171.
Entreprenör för Sundbybergs Sfads Elektricitetsverk.
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År 1920 , 1 0 år i Svenska Riksidrottsförbundet
Klubben firar även att det är 10 år sedan de fick inträde i Svenska Riksidrottsförbundet vilket
klubbens medlemmar är stolta över.
När många fotbollspelare lämnade klubben i början av 1920-talet då de flyttade, eller fick
arbete på annan ort var det främst fotbollspelare som var svåra att ersätta . Så fotbollen
upphörde i ett par år innan " Bromstens Sportklubb " bildades. De hade som uppgift att
starta ett fotbollslag som skulle bli lika bra som tidigare lag.
De lyckades b r a , så efter något år gick de tillbaka till B I K och Sportklubben upphörde.
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År 1920, B I K har firat 10 år.
Bromstens I K firade 10 jubileet med stor jubileumsfest på den nyanlagda idrottsplatsen .
Det var stor publik vilket inbringade en god kassa till klubben .
Glädjen över att vi nu har en idrottsplats där vi i lugn och r o , kan idka alla våra idrottsgrenar
är mycket stor hos klubbens medlemmar.
Det är med glädje vi blickar tillbaka de 10 år som gått sedan klubben bildades .
Trots alla motgångar och svårigheter som första styrelsen mötte vid klubbens bildande vill vi
alla tacka Hjalmar Lagerkvist till bildade av denna framgångsrika klubb .
Den nya styrelsen vill även tacka alla de som ställde upp för anordnandet av 10-årjubileet.
Ordförande i B.I.K. Carl Goldschmidt
I år firar vi även de 10 åren som medlemmar i Svenska Idrottsförbundet.

På fotografiet nedan flickor och pojkar som är folkdräktsklädda, har nu samlats till ett
festtåg mot Idrottsplatsen . Ev. kan det vara orkestern Viktoria som gick före och spelade.
Den liggande pojken längst ner på fotografiets högra hörn är Olof Nyländer en mycket
duktig friidrottare i B I K med många segrar i kula, diskus ,löpning, spjut m.m.
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B I K:s fotbollspojkar omkring 1920 - 1 9 2 3 .
Åter några underbara fotografier på B I K :s fotbollslag och pojkarnas härliga lediga klädsel.
På både övre och nedre fotografiet står som nr: 3 från höger Hjalmar Lagerkvist, BIK:s
grundare. Han emigrerade år 1924 till Amerika så därför vet vi att fotografierna är tagna
tidigare. Målvakten är ev. Gustaf Jansson som har Olov "Olle" Nyländer till höger.
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Bromstens Idrottsklubbs mångkampare på 1920 - 30-talet.
Mångkampare var ett stort inslag i B I K . Ungdomarna i Bromsten tränade och tävlade i
många sporter. Intresset för olika sporter var stort redan när klubben bildades år 1910 ,
vilket vi ser på fotografier, där pojkarnas tröjor är tyngda av medaljer.
Dåtidens klubbrekord kan vara av intresse för Dig som i d a g , år 2010, är mångkampare.
Olov Nyländer var en idrottare inom alla områden med flera klubbrekord t. ex. hans rekord
i Diskuskastning, år 1922 , var på 37,63 m år 1935 var det på 40,55 m.
Rickard Hellström, Stavhopp år 1920, 3,08 m. och längdhopp 5,85 m.
Arvid Fernström var en mycket duktig och framgångsrik idrottare i kula ,diskus och spjut.
Vid landskampen i Oslo år 1930 nådde han 55,28 m. i Spjutkastning .Han tävlade även i
Svenska mästerskapen 1931. I Finland tävlade han i kula år 1932. Fler duktiga idrottare på
1930-talet var Felix Hägglund ,Göte Fagerström, Sigfrid Andersson, Olov Eklund ,Karl Edlund
På idrottsplatsen planerades nu både löparbana, sandgrop m. m . till glädje för Bromstens
friidrottare vilket skulle ge dem bra träningsmöjligheter.
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1. Tennpokal. Första pris i serieterräng.

Klass 2 år 1930.

2. Svedas Hederspris. Förstadsbladets stafett på Lidingö år 1924.
3. Idrotts väns Hederspris år 1924.
4. Konsul Erik Ljungbergs Hederspris. Svenska dagbladets stafett år 1925,
5. Hovjuvelerare K. Andersons Hederspris. Förstadsbladets stafett år 1925.
6. Solhems Idrottsförenings 2:dra pris i stafettlöpning den 20 augusti år 1922,

Tennfatet är ett minne från klubbmatcher i Friidrott mellan Älvsjö Allmänna
och Bromstens I.K. år 1926 och 1927
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Idrottsklubb

Friidrottare i B i K 1920 -talet.
Här nedan några av Bromstens duktiga idrottare. Stavhopparen heter Rickard Hellström .
Fotografiet med två pojkar stående på en sten vid Hässelby strandbad och Lambarön i
bakgrunden . Olof Nyländer till vänster har vunnit diskus och kulstötning vid tävlingar i
Hässelby. Fotot med nio pojkar där står Olof Nyländer som nr. 2 på vänster sida . Fotot med
tre pojkar har vi i mitten Hjalmar Lagerkvist i vita byxor en duktig friidrottare som bildade
B I K år 1910 .
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Gymnastikgruppen Gymnos.
En gymnastikgrupp som kallades Gymnos och bestod av vältrånade pojkar i Bromsten hade
startat på 1920-talet. Fotografiet kan eventuellt vara taget i Bromstens skola.
En del av dessa pojkar var mycket musikaliska och spelade också i någon av de tre orkestrar
som fanns i Bromsten . På fotografiet nedan är det Blåsorkestern Viktoria.
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År 1925, till 15 års jubileet skriver ordföranden.
På de 15 åren sedan klubben bildades har vi sett det oerhörda arbete som ligger bakom alla
de resultat klubbens idrottare presterat. Män med sann förståelse för idrottens betydelse
som med glödande hänförelse för dess sak, ha villigt offrat tid och kraft för det
gemensamma målet" idrott för alla
Givetvis är det omöjligt att nämna alla d e m , som gjort större eller mindre insatser för
idrottens främjande inom samhället Bromsten. Vid närmare eftertanke skall sent glömmas
sådana namn som Karl Edlund ,Gustav Jansson ,Martin Johansson ,Rickard Uddman ,
Karl Johansson, Emanuel ( Manne )Karlsson och Hjalmar Lagerkvist.
En av de viktigaste faktorerna för idrottens utövare, är de vi hoppas, de årligen
återkommande klubbmatcherna mot våra närmaste grannar i Sundbyberg I K , Solhems I K
m.fl.

mot vilka vi vid 15 års ålder, med segerlusta, kan uppställa sådana rakryggade

entusiaster i B I K som pojkarna Nils, Gustaf och Olov Nyländer och Göte Fagerström.
Vi vill särskilt framföra vår stora tacksamhet till Bromstens Municipalsamhälle vilket genom
tillmötesgående, vid många tillfällen varit en värderad hjälp .
Ett särskilt tack riktas till medlemmar samt icke medlemmar vilka vid B I K :s festligheter
alltid offrat tid och arbete för klubbens bästa. Samhällsbor! Vi vill föreslå att gemensamt
arbeta för vår fria idrott och dess framtid samt tjusas av Edra söners snabba lopp och vakna
ö g a . En Idrottsplats som för oss samman där vi kunna känna oss fria och i ädel strid kämpa
för Bromstens Idrottsklubbs färger. Må sann idrott föra oss samman i kommande års arbete
för en sund och fri idrott.

Bromsten 1/8 1925

Carl Goldschmidt

Ordförande i Bromstens Idrottsklubb

Sextetten Lyran, år 1909
Fotograferade på Bromstens festplats "Skansen " { i dag Bromstens skolans lekområde)
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BIK har spelat vänskapsmatch omkring 1925.
Vi vet ej var dessa fotografier är tagna men gissningsvis omkring år 1925 och i Enköping.
På övre fotografiet syns på höjden bakom pojkarna en stor trave med ved . Målet där
pojkarna står verkar vara mycket stort.
Vi har försökt datera fotografierna efter det nedre fotot .Den militär som sitter i gräset har
en uniform som användes i Sverige på 1920-30 talet.
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Silverfat, från klubbmatchen i Friidrott mellan Enköpings Allmänna Idrottsförening
Bromstens Idrottsklubb år 1926.1fatets

mitt Enköpings vackra klubbmärke i blått.
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Cykeltävling vid B I K:s sommarfest 1926
Cykelsport blev mycket populärt i de flesta idrottsklubbar på 1900 - talets början. Cykling
blev en stor tävlingssport även i Bromstens I K

men också i Hässelby, Sundbyberg och de

flesta klubbar i närliggande områden.
Det blev tävlingar mellan de olika klubbarna med många hejarop av publik efter
landsvägarna där det tävlades kvällar eller söndagar.
Några större framgångar nådde inte BIK i cykelstafetter.
Ett undantag var Harry Eriksson som vann en uppmärksammad 10 -mila tävling mot
Hässelby I K före flera mycket framstående cyklister. Några cyklister som även nådde
framgångar var B1 K:s Herbert Herlin, Karl och Oskar Favre, Ture Jansson, Einar Lideli samt
bröderna Axel och Gösta Eklund.
Sommarfesten 1926 blev succé när klubbens tävlande cyklister klädde ut sig i olika
munderingar. De startade under mycket skratt och många heja rop uppe vid skolbacken i
Bromsten . De tävlade mot Sundbybergs I K . I full fart cyklade de Stockholmsvägen upp mot
Spånga kyrka ut på Enköpingsvägen ner för Hjulsta långa backe och fram tHI Barkarby torg
där de vände åter till Bromstens skolbacke . Sundbyberg I K vann tätt följda av B I K.
Utvecklingen inom cykelsporten går nu mer och mer i firmaåkningens tecken med
specialklubbar så efter några år gick klubbens cyklister över till olika märkesklubbar och
cykelsektionen i B I K upphörde.
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1. Poängpris i Allmön idrott mellan Bromstens IK och Solna IK den 9-10 sept. år 1928.
2.

Hederspris

i Allmän idrott mellan Bromstens IK och Enskede Kamraterna

år 1922

3. Hoteli Kronprinsens personals Hederspris i Stadslöpning den 11 maj år 1924

1.

Lagpris,

Flysta Konsumtionsförening

i Cykeltävling år 1923

2.

Hederspris

3.

Hederspris Solhem runt i löpning år 1923

4.

Klubbmatch i fotboll mellan Bromstens IK och Solna IK år 1930

till Bromstens IK år 1926

5.. Svenska Dagbladets pris i Skidstafett år 1923
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Orienteringsskämt på 1930-talet till de som missade målet.
-Elis Hedlund vid funktionärsorienteringen

hoppodes på att Manne Carlsson ej skulle

hitta hemför då skulle Elis klara sig från hyran.
-Gösta Andersson

Men Manne hitta hem.

vill ha nästa K M i orientering förlagt till

Östergötland.

Han har en " kontroll" där förut
-Ull-Biffen

sprang utan karta och kompass vid

nattorienteringarna.

Hans goda placeringar vittna därom.
-På Lulles hemmaplan i trakten av Beckomberga soptipp vann " Nisse-Bonn" en glänsande
seger i nattorientering,
-Siffe

tack vare sitt goda luktsinne.

hade ingen klocka så han gick

"ur".
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Orienteringssektion i B1 K.
Sign. Gammal träskluffare skriver till 20 års jubileet år 1930 följande.
Orienteringen var i sin linda i hela Sveriges alla idrottsklubbar, vid 1900-talets början .
Man kan säga att B I K följer med sin tid då det är både damer och herrar engagerade i
denna sportgren. Det är en fröjd då tiden för orienteringen nalkas ,att få ut och ströva i skog
och mark där alltid ett gott kamratskap råder i dessa "träskluffarkretsar" och glädjen står
högt i tak trots ett nederlag.
Orienterings snacket efter tävlingen kan många gånger ställa de kända herrarna Löparnisses
och Munckhausens historier i skuggan .

BIK:s orienteringskung är Felix Hägglund . Vad han

uträttat inom denna idrott är icke illa . Han är en fruktad haj inom distriktet, en god löpare
med säker blick för kartan och omgivningen . En lagkamrat man alltid kan lita på. Klubbens
egen Manne Karlsson, iklädd galoscher, plommonstop och en trettionia i mungipan är den
som ser till att träskluffarna blir påhejade.
Inresset för orientring bara ökar. Andra bra orienterare är Bertil Andersson ,Einar Lideli samt
även Gösta Sjöberg var en bra orienterare, innan han emigrerade till Amerika .
Han besöker ofta Sverige och ställer då upp i B I K orienteringen . Gösta Andersson och Kurt
Lindbom härjar vilt bland klubbens tävlingar. År 1924 blev Pelle Bengt distriktsmästare och
klev in i eliten och B I K räknar åtskilliga budkavlar i prissamlingen.
Klubben deltog år 1926 i budkavlen och kom in på 6:te plats bland 50 lag. Tidningarna
skrev "Sensation från Bromsten I K " , Många orienterare i klubben söker sig till större
klubbar. Stiffe Andersson som numera är i oldboyklassen har tagit sig an " kickorna " på
deras träningsaftnar och ser till att de inte blir misstag i karta och kompass.
Sig. Gammal träskluffare.
Orienteringssektionen i B I K upphörde på 1950-talet.
På fotografiet nedan orienteringslaget i B I K som vann mot Solhems I F år 1926.
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Bromstens Idrottsklubbs orienteringsdamer.
Intresset för orientering var stort bland Bromstens flickor på 1920 -1940 - t a l e t . Vi har inte
lyckats få så många fotografier från flickornas tävlingar men vi har läst artiklar i tidningar
från den tiden, där det skrivs om BIK:s flickornas mycket bra resultat.
Några duktiga B I K flickor var Sigrid Olausson, Willy Nyländer, Inga Engart och
Kikki Norrman som vi ser på fotografierna nedan.
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Utdrag från Bromstens Kuriren, år 1935 ,
Damsektionen inom Bromstens I.K. Orientering, skidor, fotboll, m.m.
Inom vår sektion finns det" käcka flickor", som i stor stil går fram inom
idrottens grenar, vilket har visats både inom klubben och utåt. Särskilt har
orienteringen samt skidåkningen varit ett stort plus i vårt program. Vi
representerade med lag i D.M. å skidor i fjol i Älvsjö ,där vi placerade oss bra
Mindre stor var turen i år å vårt eget D.M. å skidor ,men man skall alltid vara
artig mot gästande lag.
Orientering är både en rolig och intressant g r e n , de sista åren har vi haft
många trevliga orienteringsutflykter ,och travat i skog och mark med karta och
kompass i hand ,många gånger osäkra att hitta kontrollen . Men står lyckan oss
bi kan man få höra ett glädjetjut" Oh , kontrollen hur ligger jag till "och så i väg
igen sedan riktningen tagits i n , i hopp om att finna nästa kontroll och till slut
det efterlängtade målet.
Allmänna idrotten ägnas även ett stort intresse, vilket visar sig att vår sektion
har två guld , en silver plus flera bronsmärkestagare . Heder åt dessa " käcka
flickor" och må deras strävan bliva att ytterligare förkovra sina resultat, så att
vi en vacker dag kan se våra flickors namn bland de övriga idrottsstjärnorna.
En enda önskan från fotbollsflickorna är till den manliga avdelningens
idrottsmän, låt oss flickor få vara ifred och träna på plan , den enda kväll som
kallas "vår". Både intresset och kamratskapet kommer säkert att höjas därmed
Vi har i vårt tävlingsprotokoll många goda resultat och tider och hoppas
ytterligare öka dem.
Det förekommer humoristiska fotbollsmatcher i vår sektion . Den roligaste var
mot "Skyttegubbarna" där vi segrade med 4- 0.
I matchen mot "Bromstensgubbarna" fick vi stryk med 1-0. Heder åt dem ,
men å la bonör, vi tar igen skadan nästa gång.
När klubben i år firar 25 års jubileum ställer vi upp med tombola och skall
" länsa " börsen å festbesökarna . Vi bjuder även på kaffe och önskar hjärtligt
välkommen till vår kaffeservering ,där allt är gemytligt och trevligt, och vi få en
liten behållning till vår egen lilla kassa.

Sign . Fia.

45

46

Skidsektionen i B I K.
Vid BIK:s 25 års jubileum år 1935 skrev signaturen Jack följande.
En skidåkares största bekymmer är väderleken under säsongen som för det mesta ej brukar
vara alltför tillfredstäliande på våra breddgrader. Det har varit tacksamt och spännande att
följa skidsektionen i klubben under de gångna 25 åren, från 1910 till i år 1935.
Klubbtävlingar på skidor började redan år 1913 .
När den stora Spånga stafetten år 1921 gick av stapeln voro vi så dåligt förberedda att bara
tre man kunde ställa upp i 4-manna stafetten Sundbyberg - Spånga - Sundbyberg. Det var
Gösta Sjöberg, Hjalmar Lagerqvist och Gösta Carlsson . Nu ökade intresset ordentligt för
skidåkning så att i Svenska Dagbladets skidstaffet år 1924 deltog BIK med två 10 -manna lag
Målet var förlagt till Skansen på Djurgården dit lagen komma långt efter mörkrets inbrott
ledda av tjärbloss . Placeringarna blev 14:de och 31:sta lag av 60 startande lag.
Bröderna Nils och Gösta Sjöberg, Gösta Nissar, Folke och Einar Lideli, Karl Englund ,Sigge
Johan och många fler Bromstens pojkar tävlar nu inom skidsporten ,
Till Wasaloppet år 1931 hade flera av BIK:s skidåkare anmält s i g . Av 117 startande kom
Nils Sjöberg på 33:dje plats bara 17 minuter efter Wasalopps segraren år 1931.
År 1933

hade BIK ansökt om distriktsmästerskap vilket inställdes p.g.a. snöbrist.

År 1935 anordnade klubben damernas distriktsmästerskap a 10 km. med 70 startande.
Vann gjorde Elin Henriksson D I F , tvåa blev Inez Fernström Duvbo I F och på 14:de plats
klubbens egen Ingeborg Johansson i B I K.
Skidsektion i B i K upphörde i slutet av 1950-talet.

47

Skidtävling i Råsunda år 1923 . Loppet gick på Råsundavägen från Sundbyberg
fram till Hagaparken och åter. Fotografierna tror vi är tagna vid Råsunda torg
med hyreshusen i bakgrunden.
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Idrottsbladets Fjällfärd år 1925 .
Från Bromstens järnvägsstation åkte en grupp med B I K pojkar upp till fjällen.
Idrottsbladet ordnade under flera år resor till fjällen med skidåkare från olika klubbar i
Stockholm . På fotografiet ser vi BIK pojkar i 1920-talets skidkläder och hög stavar.
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År 1929 bildades " L G" en ekonomisk stöd och kamratförening till
Bromstens Idrottsklubb.
En dag i nov. år 1929 diskuterade några äldre medlemmar i Bromstens Idrottsklubb om att
bilda en sammanslutning för äldre medlemmar i klubben.
De var då samlade hemma hos Gösta Carlsson, boende på Wasavägen 9 ( Tallåsvägen 13)
Den 22 nov. år 1929 samlades de på Swahns Konditori { Gula huset vid Spångaviadukten )
för att diskutera styrelsens sammansättning samt föreningens

stagdar.

Den 13 december år 1929 bildade 8 personer styrelse för kamratföreningen
Det var Emanuel" Manne " Carlsson f. 1892
Elis Hedlund f 1898

Johan Flyg f. 1895

Wilhelm Söderberg f. 1898

"LG ".

Wiktor Fröling f

Felix Hägglund f

1896

1899

Helmer Bromfelt f 1899 och Gösta Carlsson f. 1899 alla välkända idrottare i Bl K.
Föreningen har sedan 1929 träffats två gånger varje år, för att diskutera till vad eller vem
årets ekonomiska bidrag skall gå i Bromstens Idrottsklubb.
När Bromstens Idrottsklubb år 1970 hade 60 års jubileum, skänkte L G det klubbmärke som
sitter på husfasaden ovanför dörren in till Klubbhuset.
År2009

firade "LG"

80år, som kamratförening med middag för 20-talet

Som alltid sjöng man " LG" visan som Helmer Bromfält och Harry Jeansson

medlemmar.
komponerade

år 1950, till LG:s sommarmöte.
Vi läto maten, som sig bör,väl smaka, även nubbe och öl vi ej försaka.
Tiden svann och vi blev lite i gasen ,och Herbert sjöng Portervisan, av bara fasen.
Vår ålderman Wille höll tacktal och skåla, sen hördes Olle " till start i trekamp" vråla.
Den kampen var hård, kanske vingliga ben, ett blev Linkan och tvåa Stickan Ohlsén.
En kväll så festlig hos Allan B man inte glömmer, framåt Jul vi träffas igen och,
LG-bägaren

tömmer.
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Foto från år 1948 • L G:s julmiddag.
Från vänster runt bordet sitter Nils Eklund, Gösta Carlsson i vit skjorta och
väst , han som startade L G 1929. Därefter Lorentz Norrman, Olov Nyländer
och Wiktor Fröling som drev Livsmedelsaffär på Sundbyvägen samt Frisören vid
järnvägsövergången Harry Jeansson och Helmer Bromfält.
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Från vänster Gösta Nyländer, Olof" Olle " Melander kom med i L G 1950,
samt Axel" Akke " Borg, på ett foto från sommarmötet 2003 .

År 1990 firade BI K, 80 årsjubileum.
På Bromstens Idrottsplats firade man jubileet med stor publik som tittade på
fotbollsmatcherna . DN skrev då en artikel om den unika föreningen " L G " .
På ett foto i tidningen är de flesta L G -medlemmar övriga är B I K entusiaster.

Föreningen L G bildades år 1929 på Swan's Konditori vid Spångaviadukten.
År 2007 intervjuade Kalle Flygar i L G den d a m , May T e l l , som serverade
på första mötet i L G år 1929. May Tell arbetade då i Darby Bageri o. Mejeri
som även lagade mat till Swans festlokal. May var född 1910 och när hon
berättade för Kalle hade hon fyllt 97 å r , men kom tydligt ihåg alla de middagar
som pojkarna från Bromsten hade för det var alltid skojiga och lät sig maten väl
smaka. Som tack fick May alltid en sedel.
Foto år 2007 på May Tell 97 år, boende på Servishuset Fristad och Kalle Flygar.
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Fotbollen inom Bromsten år 1935 skrivet av sign. A.E.
Förra året uppflyttades laget till klass 5 i Stockholmsserien och ångade vidare till klass 4.
I år när det är jubileumsår ,ståta de som vinnare av klassen efter en mycket hård och jämn
kamp, som avgjordes på målkvot, vilket visade det bakre ledets homogenitet.
På sin plats är presentation av segerlaget. Målvakten Tosse Welinder, vig som en katt, har
genom sina störtdykningar klarat många s.k. givna mål. Kan mycket väl framhållas som
Stockholmsseriens bättre burväktare ,

Elis Eriksson vänsterbacken är lugnheten sjätv som

ger säkerhet åt laget med sina väl avvägda stötar på bollen men hans partner Harry är vild
som en fåle, river och sliter så det står härliga till och sopar rent framför den farliga zonen.
Lagets ryggrad är halvbackskedjan där den ståtlige Gunnar " Skinnet" Gustafsson med sina
trätor och väl beräknande huvudspel försätter motståndarna ur funktion med avlagda
passningar. Högerhalvans gentlemannaspelare Erik Falk som med sitt vackra spel fröjda den
mest kräsne fotbollspublik. Hans kollega på andra sidan Gösta " Leak " Nissar har drivet som
en travhäst, då han kutar efter bollen och har genom sin skidsport kondition som få. Vår
vänsterytter Börje " Snubblan " Eriksson, skenar som en vild kamp mot hörnflaggan, för att
med sina patentvridningar avskjuta sina projektiler. Vänsterytter K a r l " Kungen " Wickman
en liten dribbler som med sitt lekande spelsätt försätter myror i skallen på motståndarna .
Centerforward Sigvard " Sigge Johan " Johansson han springer som en storm ,o v e , den
som är i vägen då han kommer med bollen .Hans enda tanke, bollen ska i m å l .
Innerspelaren Bernt Eriksson har energi som f å , sliter och ligger i för laget. Har ett
beräknande spel vid avgivandet av bollen . Vår lille högerytter Broberg är snabb på bollen
innan han fyrar av sina välriktade skott .BIK:s stolthet ,manager Sven "Klingan" Kling, gör
sina lovar kring planen i sällskap av medicinlådan . Stannar för det mesta vid motståndarens
målbur för att riktigt kunna s e , sina drömmars ideal förverkligas, här ska städas .
Även vårt stronga B -lag har gjort en god prestation och är i reservlagseriens klass 1 ,
samma serie som AIK B , Djurgården B , Hammarby B. Det är nog inte många B-Lag i
Stockholmsserien som gjort den frammarschen, att från klass 5 utan vidare spisning knallat
upp till klass 1. Bromstens Idrottsklubb har med heder och ära skött sig storartat , Sign. A E
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Nidvlsa år 1935 till25-årsjubileets

festligheter

Vi i Bromstens Idrottsklubb skall jubilera,

av sign. VEN

det är tjugofem vi fyller uti år

Nu jag gärna vill för Er här presentera, de som både för och nu i bräschen går
Det är pojkarna uti det gamla gänget ,de som i B.IX har offrat tid och kraft,
Med intresse de har varit med i flänget,

gott är arbetet för klubben de nedlagt

Vännen Manne vi får nämna såsom etta, uti tresteg han har varit ganska bra
Äldst i gården man kan säga med rätta ,tävlingsledare i många år han va
Dansbiljetter han säljer uppå Skansen, han är lugn om även rusningen blir svår
Staka banor det är något som han kan sen, det han varit med om i många år
Sedan har vi Elis även kallad Ella, som kassör i klubben vi honom känt
Är det slarv i penningfrågor

kan han skälla, så det osar bränt

Ekonom han är och nu han bara strider,att

hjälpa klubben bättra på dess renommé

Hänför bollen varit svag i alla tider, på fotbollsplanen ofta man kan honom se
Gösta Carlsson nu det är som står för stråken ,uppå skidor ofta han åt skogs sig tog
När nu stängsel sattes upp kring plan och kåken,
Såsom klubbens högsta styre han fungerat,
Mången fest som ledare han arrangerat,

varannan gång han på sin tumme slog

klubbintresset är hos honom mycket stort

många ej förstå det arbete han gjort

Sedan vill jag Gösta Sjöberg nämna, fast han nu inte i gamla Sverige bor
Han på väg till toppen allting måste lämna ,när en vacker dag han till Amerika for
Här på skidor som en vindil fram han rände, i terrängen var han med och håva pris
Även andra grenar ganska väl han kände, Pelle han var bra på mångahanda vis
Calle Goldschmidt ofta spelade teater, i en roll han skulle helt osynlig va
Han så fullt gick upp uti teaterlater, så han försvann helt hastigt till Amerika
Så plötsligt man fick honom se på Skansen, han som hedersgäst fick priser dela ut
samt skrodera om Amerika och försvann sen, nu han sitter väl på grön kvist som förut
Olle " pumpen " honom känner vi väl alla, han i kula då nog bäst i klubben var
Och för hårda duster han nog kunde palla, ordningsmaktens syssla skötte han som karl.
Jonny Flyg var även verksam på den tiden, uti styrelsen han då var med och satt
Möten hölls till kvällen var rätt långt framskriden,

ej någon var trött där var blott skratt.

Siffe han är även gammal uti klubben, ordförande posten han sköter nu om
I terräng han löper och på svarta stybben,
Att hålla tal och skivor arrangera,

är så med och leder" damernas sektion"

kan man ju säga att han är nummer ett

Lära flickor spela boll, läsa kortor, orientera det han gör så kvickt och lekande lätt
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Fortsätttning,

Nidvisor vid 25-års

jubileet

Nu så är det Wicke som är på tapeten, även han i BIK stor insats gjort
Han som ledare ett tag stod uti" teten", skötte om det hela som om det var smort
Han ej gav oss ro och var nog väldigt rivig, det behövdes väl klubben rycka upp
Situationen då den var ganska knivig, han var mannen att göra sådan kupp
Sen så har vi Felix även kalla " Fela " uti löpning var han ganska seg och hård
Hav var primus också i att orientera,

mången gång var banan säkert hård och svår

Han var bussig som kamrat i damsektionen,

alltid redo när träning skulle va

Och dem hjälpte att hantera alla donen, alla tyckte att Felix var så bra.
Lorens har vi här och titulerad farsan, som vi skall försöka tala lite om
Även han en tid i klubben skötte kassan ,sedan han på sekreterarposten

kom

Orientering alltid var hans fluga, han ibland sig också skötte ganska bra
Men och hände han på ramarna fick suga ,bättre lycka nästa gång han tänkte ha
Nu vi kommer till senare årgången, Arvid Fernström är ett

idrottsfenomen

Många är ej de som håller honom stången, kula det är nog hans bästa idrottsgren
Nisse Sjöberg han var fin att spänna laggen, honom satte man ju stora hoppet till
Han i skogen rände kring som själva raggen, Ni må tro det inte lite säga vill
Klockarfar på fotbollsplanen är ju Klinga , lagens allt i allo man säga kan
Och med väskan i sin hand han ses bringa , litet "tuggummi "till varje man
Ja ,nu jag något om flera i klubben pratat, nu så får jag säga punkt och slut
Hoppas att jag ej för mycket på Er tjatat, inte ont i det jag säger

absolut

Denna nidvisa skrevs av sign.
Pojkarna som det skrevs om hette Manne Carlsson,
Gösta Carlsson, Gösta Sjöberg, Carl Goldschmidt,

Elis Hedlund, Felix Hägglund,

Olle Nyländer,

Sigfrid Andersson,

Karl Wickman , Lorentz Andersson, Arvid Fernström och Sven Kling*
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VEN

Vid 25 års jubileet 1935 , s j ö n g man " Idrottsflickornas visa "
av sign. W.E.N. melodi Motorcykeln
Här uti BIK finns damer trettiotvå ,alla vi för klubben jobba på.
Vi gärna lämna vill,vårt lilla bidrag till,att framåtandan
En del till idrotten ger sin attribut,vi

må bestånda.

andra hjälper till att kassan öka ut,

ty uppå Skansen, uti rulljansen, där gör vi allt vad som vi kan sen.
På klubbens plan också, vi uti träning gå ,en kväll i veckan vi disponera få,
men då skall Ni se, en del vill va mé, som hörer till det starka könet.
Det hjälper ej att vi ej vill ha publik, de stannar ändå, utövar sin kritik.
Vi tror nu bara, om vi får vara, så skall vi träningen nog klara.
I damsektionen vi jämt, är snara till ett skämt ,om tonen nån gång i moll har blivit stämd.
Vi haft mång trevlig fest, där alla vi som bäst, till underhållningen sökt bidra.
När Jubileum nu klubben fira skall,så vill vi hurra i alla fulla

fall.

Ja må den leva, ja må den leva , i många år och framåt sträva.
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BIK:s 25 årsjubileum år 1935 den 1 augusti
Det var en solig och varm dag den 1 augusti 1935 när jubileet firades på Bromstens
Idrottsplats. Det tävlades i olika idrottsgrenar med hejarop från mycket publik denna dag.
Herrarna i Municipalnämnden spelade mot Bromstens Fotbollsflickor. En bejublad match
där herrarnas klädsel är väl härlig. Herrlagets målvakt heter Gil Barona. Han bodde på
Sveavägen 14 i norra Bromsten (Bromstens Brink) där han hade en Cigarr ,tidnings och
Pappershandel.
Fotografierna har skänkts av Allan Boström i BIK. Hans far står som nr. 3 från höger.

Foto från Allan Boströms album.
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" Paviljongen"

välbesökt

Kiosk med servering

från 1915

till

1944.

På Stockholmsvögen 32 hade ungdomarna i Bl K och Bromsten deras favoritkondis
idrottsaktiviteter

efter

eller bara för att träffas. Kiosken var en sexkantig byggnad där det fanns

både kioskvaror samt servering och kallades av Bromstensborna för " Pavis ".

År 1944 revs kiosken för att ge plats åt ett hus. Där öppnades då Bromstens Konditori av
konditor Hilmer Unander. På 1960-talet blev det huset rivet för kvarterets
Familjen Unander öppnar nu Restaurang Sigismund.

Familjen har i många år varit en stor

sponsor till BIK för vilket de får en stor eloge och inte att förglömma
mat

flerfamiljshus.

Sigismunds goda

År 2010 är det 3:dje och 4:de generationen familjen Gosende - Unander som driver

restaurang Sigismund vid Bromstens plan.

På fotografiet ovan ser vi Hilmer och Märta Unander med sonen Johan "Affe "samt hans
hustru Märta utanför Bromstens Konditori på Stockholmsvägen 32.
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BI K:s klubbhus byggs vid Idrottsplatsen.
På 1930 -talet byggdes ett litet skjul vid idrottsplatsen. Här förvarade klubben deras
tillhörigheter.
På matchdagar

Varken omklädningsrum eller dusch möjligheter fanns.
(söndagar) var det alltid mycket åskådare. I detta skjul kokades det kaffe

på ett spritkök och klubbens damer och mammor hade bakat bröd samt skötte serveringen
vilket gav ett bra tillskott till klubbens kassa på matchdagar.
En välbesökt sexkantig kiosk som kallades "Pavis" låg ungefär där Bromstens plans
busshållplats finns i dag. Där kunde gäster sitta vid bord och dricka kaffe eller intaga en
läskedryck och mazarin,

bakad i Systrarna Carlssons Hembageri vid skolan.

År 1944 började föräldrar och klubbens medlemmar diskutera om en byggnad där de kunde
träffas och att där skulle finnas både omklädningsrum,

duschar och bastu.

År 1945 hade man frivilligt samlat in pengar och föräldrar ställde nu upp för att ideellt
bygga klubbhuset.

Alla hjälpte till från murare ,målare,

snickare och mammorna som

ordnade med smörgåsar och kaffe.
Klubbens styrelse beslutade att på husets övre plan skulle det bo en vaktmästare som fick ett
rum ( kansli i dag ) samt använda köket. Det stora rummet användes till klubbens alla möten
Dusch och bastu skulle vara öppen för män i Bromsten tisdag ,torsdag och lördag kväll samt
för kvinnor i Bromsten fredag kväll.

Kostnad var -:50öresom

snabbt blev 1> krona då

många inte hade bad hemma så det blev kö till dessa badkvällar. Vaktmästaren tog betalt
samt skötte städning och eldade för att det varma vattnet skulle räcka till alla.
Även barn från Bromstens skola fick under några år en gång i månaden under vinter halvåret
duscha här med uppsikt av "badtanter" i stället för att gå till Solhemsskolan.
Vaktmästaren såg även till att idrottsplatsen sköttes och tog hjälp av föräldrar för
gräsklippning,målning

städning,

av staket och bänkar. Borgarbrandkåren i Bromsten spolade isbanan

med vatten från Spångaån samt plogade bort snön vid idrottsplatsen till 1950-talets

slut.

Klubbhuset som blivit kallad " Bikupan " av ungdomarna har varit hjärtat i Bromsten för här
ordnades fester, möten av föreningar, julgransplundringar
Huset går nu en oviss framtid till mötes för år2008

och mycket annat.

presenterade politikerna en ny byggplan

i Bromsten. Nu skulle Idrottsplatsen bebyggas med radhus och vår 100-åriga

idrottsplats

skulle försvinna. Med arga och ilskna protester startades ett upprop med 1500 påskrifter till
politiker att detta beslut är helt orimligt mot barn, ungdomar,skolorna

samt Idrottsklubben.

Lite har politikerna ändrat sig och boende i Bromsten hoppas på en konstgräsplan på dagens
nuvarande gräsplan samt en Idrottshall på dagens grusplan.

Övriga utrymmen passar bra

till friidrott precis som det varit från början när idrottsplatsen

iordningställdes.
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Chokladfabriken Marabou's Hederspris i Orientering.
Spångamästerskapen i Orientering, år 1945 vann Spånga I.S. priset
År 1946 vann Duvbo I.K.

År 1947 och 1948 vann Bromstens I.K.

Hederspris från Martas Konditori på Stockholmsvägen 20 ( Duvbovägen 78}
Marta Lundström ordnade alltid kaffeförsäljningen på Bromstens festplats
Skansen (Skolans lekområde) när B.I.K. hade deras sommarfest som började på
idrottsplatsen och avslutades med dans och festligheter på Skansen i Bromsten.
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Handbollsflickorna i Bromstens Idrottsklubb
Bromstensflickorna

var från 1930-talet fram till 1960-talet mycket duktiga i Handboll.

Flickorna var också aktiva i fotboll, orientering samt skidåkning. De vintrar som det var
is på idrottsplatsen anordnade flickorna också skridskotävlingar.
Övre fotografiet

är från 1940-talet samt det nedre fotografiet från mitten av 1950-talet.
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Handbollsflickorna

vid prisutdelning på Bromstens idrottsplats.

År 19S7 Bromstensflickorna

samlade till prisutdelning. I bakgrunden Hemmet Fristad

högst upp men även det lilla Bibliotekshuset syns bakom publiken.
Ett mycket lågt bord med svensk flagga användes för priser och medaljer vid prisutdelningen.
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BIK:S Handbollspojkar på 1950 - 1 9 6 0 talet.

BIK.s Handbollsflickor år 1967-1968. På målvaktens boll står " Stjärnbollen " ett passande
namn på dessa elitflickor i BIK.
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Bandypubliken på 1930-1940-talet
Trots de kalla vintrarna på 1930-40 talet var bandyintresset mycket stort och publiken väl
påpälsade. Alla hade också med en " Bandy portfölj" som innehöll en termos med kaffe,
en smörgås inlindad i smörpapper samt något annat värmande och uppiggande.
Tänk vad en Bandyportfölj,
Fotots bandyklubba är i trä.
är klubban lindad med

kunde höja stämningen på en bandymatch.
Siriusklubban tillverkades av Nilssons Uppsala och längst ner

läderremmar.

En vänskapsmatch i Bandy år 1936 mellan I.K. Sirius och Bromstens I.K. spelades i Uppsala
och det var B.I.K som segrade
1. Silverfat från Sirius vänskapsmatch i bandy år 1936.
2.

Restaurang Metropols

Hederspris på 1930-talet.
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Bandysektionen i Bromstens Idrottsklubb.
På äldre fotografier ser vi bandyspelande pojkar med kepsar, fluga ( ej slips ) till den ljusa
skjortan under den stickade tröjan. Det var Bromstenspojkar med stil på 1920-1930
Skridskoplanen,

talet.

eller isplan som den kallades på 1900-talets början, låg tidigare nere på

Tvätt Anders äng .Den spolades på vintern med vatten från Spångaån av Bromstens
Borgarbrandkår som också såg till att snön plogades bort,

även runt idrottsplatsen.

På

1940-talet började man spola närmare Klubbhuset. Bandymatcherna hade alltid stor publik
av både unga och gamla, där många kom hit med buss nr. 3 från Solna och Sundbyberg.
Bandyspelarna var också friidrottare i BIK varför deras kondition gjorde att de vann många
matcher mot bandylag från närliggande klubbar. På 1960-talet var Rune" Bryggarn " Nilsson
tränare och lagledare för BIK Bandyn. BIK fick reklam på tröjorna första gången år 1966.
Det var ett Biluthyrningsföretag som var sponsor för det då framgångsrika

bandylaget.

På 1960-talets slut övertog Egon Palm träning och ledarskapet för bandyn i BIK.
År 1984 får Egon priset" Årets ledare " utdelat av Svenska

Bandyförbundet.

Egon bildade nu Bromstens Bandyklubb och satsade nu på ungdomar födda åren

1966-1967

Dessa unga spelare var mycket duktiga och blev Stockholms främsta klubb resultatmässigt
som utmanade både Baltic, Ljusdal och Sandviken m.fl.
Säsongen 1995-1996

när Ishallen byggts klart på Spånga IP gick Bromstens BK ihop med

Spånga IS och nu bildades klubben Spånga/Bromsten Bandy.

Därmed upphörde

bandyklubben i Bromsten. Egon Palm avgick efter ett uppskattat mångårigt ledarskap för
bandylaget i Bromsten, när klubben slogs samman med Spånga IS.

Så här stiliga Bandypojkar hade BIK omkring år 1925.
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BIK:s bandylag i februari år 1958, spelar på Bromstens Idrottsplats där isen
ligger blank och målvakten är beredd att inte släppa in bandybollen.
På foto längst ner spelar Bromsten en match på Stadion.
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Bandylaget i BIK år 1958. En tidig söndagsmorgon har de samlats utanför
BIK- huset för att i hyrd buss åka till en match i Enköping.

Åter i Bromsten hänger Lagledaren Egon P a l m , upp de nytvättade
bandytröjorna utanför hans garage.
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B.I.K. bandylag Segrare i Lilla D M år 1965. Stående från vänster: Sören Bergström, Bernt Fohmin
Roland Karlsson, Roger Fernström, Jan Lindgren, Svante Bergström Jan Palmgren, Karl Axel Flygar
samt Lagledare Rune Nilsson.

Knästående från vänster: Ingvar Durge, Nils Andersson samt

målvakten Bo Blomqvist ,Rune Carlsson, Åke Nyberg och Bo Karlsson .
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1. Tennpokal på mönstrad fot och mörk träplatta
Första pris i Spånga - Bromma Oldboys serie 1, i fotboll år 1950
2. Gunnar Fahlströms Hederspris i Allmän idrott till bästa junior år 1951 och 1953
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Delförstoring av fotografiet på vänster sida .
På fotot ser vi Tvätt Anders torklada i förgrunden och högst upp till vänster
B I K huset som då hade ingång från Duvbovägen och en dubbelgrind i trä
mellan de två flaggstängerna.
Tvätt Anders äng kallades området närmast ladan mot idrottsplatsen .
I träddungen vid ladans högra sida låg tvättstugan och mellan den och ladan var
uppställt stora vattenkar i trä för blötläggning av tvätt.
På 1930-talet lämnade BIK:s fotbollspelare på sommaren deras tröjor för tvätt
hos Tvätt Anders och hans fru Sofia.
En mvcket varm söndag i juli utspelade sig följande, efter en match.
Sofia ser BIK:s pojkar komma för att lämna tröjorna . Hon går då mot ladan för
att möta pojkarna och upptäcker till hennes förskräckelse att en pojke lagt sig
för ett dopp i träkaret. I det karet var ilagt tvättsoda varför pojken snabbt kom
upp och Sofia fick skölja av honom med det kalla vattnet som på den tiden,
pumpades upp från Spångaån.
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År 1960 då BIK hade 50 års jubileum uppvaktade IK Bele med detta
vackra silverstop där det är ingraverat" IK Bele Saluterar BIK till 50 år "

Vid 50 års jubileet uppvaktades BIK med detta fat ingraverat" Vår hyllning"
Vi vet inte vilken idrottsklubb som skänkt det vackra fatet år 1960.
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Bromstens Idrottsklubb 50 år.
Klubbens 50 årsjubileum, år 1960, firades I Klubbhuset som invändigt hade
målats och fått omklädda stolar m.m. Det var Handbollsflickorna som ideellt
ägnade många timmar åt att det skulle bli fint till 50 års jubileet.
Framför den öppna spisen i Klubbhuset ser vi stående från vänster
Bernt Johansson, Olle Melander, Handbollspelare namn okänt, Georg
Lundgren samt Axel" Acke " Borg.
Sittande från höger Sixten Pettersson ,Solveig Schärlund ledare och tränare för
Handbollsflickorna under många år samt Gunnar Rodenkirchen.
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Spånga Skyttegille bildades år 1905 vid ett möte på Bromstens gård. Intresset var stort
från Bromstens pojkar som bildade en Skyttesektion i B.I.K. Skjutbanan anlades på gärdet
mellan Tensta och Rinkeby där tävlingar anordnads. På foto nedan är en prisskål i nysilver
som skyttesektionen i B.I.K. vann år 1927 i Spånga Skytteförenings Seriepris ,Klass 1

Skyttesektionen i B.I.K upphörde på 1950-talet. I klubbhusets prisskåp förvaras detta vackra fat.
Det är" Duvbo I.K. vandringspris i skytte " År 1941,1942,1943,1944 har B.I.K. vunnit priset.
År 1945 och 1946 är det Duvbo I.K. Men år 1947 och 1948 är det åter B.I.K som vunnit. Allt står
ingraverat på fatet.

s
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Fotbollsverksamheten inom Bromstens Idrottsklubb
från 1910 och fram till år 2010 har varit framgångsrik vissa perioder.
När spelarna vuxit upp och gått över till andra klubbar eller flyttat har
verksamheten vissa perioder varit på sparlåga. På 2000-talet är det åter
full fart i klubben med både fotbollspelande flickor och pojkar, tack vare
bra tränare och föräldrar som ställer uppför Bromstens Idrottsklubb.
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En av BIK:s lagledare på 1930-talet.
När äldre personer i Klubben hör namnet Sven "Klingan " Kling kan de med stolthet berätta
om en av klubbens entusiaster som helhjärtat arbetade med B I K :s fotbolls framgångar.
Sven Kling föddes år 1894. Redan som 12-åring var han idrottsintresserad och medlem i
Westermalms I F . I unga år gick han till sjöss och fick pröva sjömannens hårda liv. Under
första världskriget blev båten som han styrde" Prosper 3"från Drammen torpederad i
Biscayabukten . Han och andre styrman räddade sig på en flotte, på vilken de satt i 4 dagar
innan de hittades. Övrig besättning följde fartyget, lastad med järnvägsräls ,i djupet.
Sven Kling slutar sjölivet och bosätter sig i Bromsten på Rissnavägen 5.( Kronvägen ) Han var
också musikalisk och spelade Bastuba i Frimurarbarnhemmets musikkår. I Bromsten fanns
också Blåsorkestern Viktoria med idrottsbröderna Nyländer som Sven Kling ibland fick öva
med i en paviljong hemma hos bröderna på Wasavägen 18 (Tallåsvägen )
Några andra BIK:s entusiaster som Sven Kling hade god hjälp av skall inte glömmas och det är
Kalle Wester från Borgarbrandkåren samt Skomakare Sven Dahlén . Till skomakaren på
Villavägen 1 (Cervinsväg 4 ) lämnades de slitna fotbollsskorna för att lagas. Sven D. kastade
inget i soporna utan grävde ner gamla slitna skosulor i trädgården . När ett nytt hus byggdes
där på 1960-talet kom dessa nergrävda skorester från skomakeriet i dagen .
Sven Kling kunde alltid berätta om hur många mål Bromsten gjort mot alla lag de mött från
närliggande klubbar men även vid resor till klubbar i närliggande städer. Bromsten mötte vid
många tillfällen Hagalund och vid en match blev det 8 -1 till Bromsten dar 7 mål gjordes av
BIK: s centerforwards Sigvard"Sigge Johan"Johansson som även var elitåkare inom
skidsporten.
Sven Kling började också som i Amerikansk idrott bjuda BIK:s spelare på tuggummi, vid
fotbollsmatcherna, för att pigga upp d e m , vilket var mycket ovanligt på 1930-talet.
Sven Kling blev allmänt känd inom idrottskretsar inte bara i Stockholm utan även i övriga
Sverige . Han invaldes även i Styrelsen för Stockholms Fotbollsförbund där han fanns under
åren 1939 till år 1954.

Sven Kling avled år 1954.

82

Lagledaren Sven "Klingan" Kling ser vi här klädd
" äppelknyckar brallor" fotograferad omkring år 1929.
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i v ä s t , fluga och
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Bromstens Idrottsklubbs A -lag omkring åren 1938 - 1940.
Lagledaren Sven " Klinga " Kling står längst ut till vänster i kostym och
välkammat hår . På högra sidan längst ut står Sigge Gustavsson i friidrottströja
och långbyxor. Bromstensfotografen Ernst G E k , har fotograferat pojkarna.

På 1930-talet, var det stor folkfest på Bromstens Idrottsplats då alla i
Bromsten vill se säsongstarten för BIK:s fotbollen. Matchen spelades alltid mot
A I K , som kom hit från Solna denna söndag med Buss nr. 3 . Bussarna var
fullsatta med åskådare från både Hässselby, Sundbyberg och Solnaområdet.
Till Bromstens Järnvägsstation reste åskådare från staden och det var som ett
lämmeltåg som gick Wasavägen (Tallåsvägen ) fram till Idrottsplatsen. Spelarna
klädde om i ett litet skjul vid sidan av plan . Det fanns bara kallt vatten i hinkar
att tvätta av sig med efter matchen. Fotbollspojkar på 1930-talet hade inte
stora krav, men stor spelglädje.
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Bromstens I K B-laget i fotboll 1939-1940, har spelat mot ett fotbollslag på vars tröjor
märket S I P finns . BIKrs lagledare Strid står på vänster sida och på höger sida står Sigge
Gustavsson utan tröja. Målvakt var Tore Wellinder.
Fotografiet har den kände Bromstensfotografen Erik Andersson både tagit samt framkallat.

Lagledare omkring åren 1 9 3 5 - 4 0 var Ragnar Jonsson som var uppväxt
i Båtmans torpet på Båtman Stens v ä g . Han flyttade till Solhem och startade
där ett Åkeriföretag men var också engagerad i BIK under många å r .
Här ser vi Ragnar i långrock och keps på Bromstens Idrottsplats. Ingången på
den tiden var från Stockholmsvägen där två flaggstänger fanns och det
flaggades alltid på matchdagar.
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Uppflyttade: Bromsten år 1957 ( ? )
Bromstens I K , tog hem andraplatsen i klass 3 , norra, I fotboll efter hård strid
med segrande Ulriksdals S K och - i slutomgången - med trean Vaxholms IFK
som presterade en grann höstspurt.

Därmed flyttades Bromstens I K och

Ulriksdals S K upp till klass 2 norra .
Nya klass 2 laget i BIK stående från vänster Georg Lundgren ,Bernt Johansson, Axel Borg,
Hans Åhnstrand, Ingmar Källberg ,Per Boström och lagledaren Lennart Jansson.
Främre raden från vänster:
Hans Rosén, Kjell Larsson, målvakten Agne Åsbrink, Rune Carlsson, Sune Bergström.
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Det övre fotografiet på fotbollslaget i BIK år 1956, vid en bortamatch i
Vaxholm

Lagledaren heter Lennart Kämpe .

På det undre fotografiet troligtvis från 1958 är målvakten samt lagledaren
samma som på övre fotografiet.
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Lagledare Gösta Nyländer till vänster. Bik.s fotbollslag fotograferade efter en
match på Bromstens idrottsplats år 1956.
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BIK har spelat kvartsfinal mot Råsunda J D M år 1960.
Längst till vänster tränaren Bernt Johansson. Lagledaren Gösta Nyländer står
på den högra sidan bredvid

Karl Axel" Kalle " Flygar längst ut.
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År 1970 intervju i D N inför 60 årsjubileet.
Bromstens I K äldst (!) av Stockholms Idrottsklubbar.
Dagens Nyheter skriver den 30 maj 1970 , då journalisten Curt Söderberg
intervjuar B I K:s Klubbmästare Erik Nyström inför BIK:s 60 års jubileum.
Stockholms äldsta idrottsklubb jubilerar. Nä inte AIK ,DIF, Hammarby eller
Sumpan utan Bromstens idrottsklubb . Men - säger de som följer med
klubbarnas födelsedatum - . Det står 1910 i alla papper. Stämmer säger
klubbmästaren och medlem i Bromstens I K sedan 39 år tillbaka (1931)
År 1910 fick vi komma in i Svenska Riksidrottsförbundet men klubben har
hållit på med idrott sedan 1882 ( ? ).
Det finns äldre medlemmar som forskar i gamla papper och vi skall gå vidare
med att få fram detta . Eftersom B I K kom med i idrottsförbundet år 1910
bestämdes det att detta datum skulle gälla som stiftarår.
Sedan 6 år är Lennart Kraft vår ordförande och den driftige Lennart Jansson är
ledare för ungdomssektionen i B I K.

Fotbollslagen har varit mycket

framgångsrika under många år men även bandysektionen är mycket
framgångsrik. Erik Nyström ser fram mot att BIK skall 60 års jubilera .
Artikeln från DN är här förkortad.

År 2010 vill redaktionen tillägga , att årtalet 1882 är vi lite tveksamma till då vi
inte funnit handlingar från den tiden. Däremot vet vi att åren 1905 till 1909
hade de till Bromsten inflyttade ungdomarna startat Bromstens Amatörklubb
där friidrott var ett stort inslag . Klubben upphörde år 1909 .
Det är nu som Hjalmar Lagerkvist tillsammans med 25 ungdomar startar
Bromstens Idrottsklubb den 1 augusti 1910.
Vi får inte glömma att det var först år 1899, som Bromstens gårds ägare
började sälja tomter i Bromsten och före det årtalet fanns inget större antal
boende i Bromsten.
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B1 K :s fotbollspojkar på 1970- talets slut.
Det hade blivit modernt med långt hår på pojkar vilket vi kan se på
fotografierna, då man vid första anblicken tror att det är flicklaget vid bilen.
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År 1980, firades 70 års - jubileet med T V fotbollslaget.
Bromstens Idrottsklubbs 70 års jubileum firades inte på Bromstens idrottsplats .
Arrangemanget var på kvällstid och vår idrottsplats hade dålig belysning . I stället spelades
jubileumsmatchen på Spånga I P som hade bättre resurser.
Bromstens I K spelade där en bejublad match med stor publik. T V fotbollslaget var deras
motståndare . Det var T V sportens Bengt Bedrup som startat detta lag av kändisar inom
sport, musik och T V världen.
Efter matchen samlades alla spelare och ledare på Rest. Sigismund i Bromsten till en
jubileumsmiddag, där det under sen kväll var många skratt och glädjefylld kamratlig
samvaro.
Domare var "Kopparn" Sjöberg, en av Sveriges då bästa domare .
Ledare och tränare av Bromstens toppenlag var Lennart Jansson, som såg till att vinnare vid
jubileumsmatchen år 1980 blev Bromstens I K.
Bengt Bedrup var konferencier och prisutdelare .
På fotot från vänster Rolf Olofsson ,BIK ordförande, Bengt Bedrup och Kurre Andersson.
Bakgrunden på bilderna är mörka p.g.a. att matchen spelades på kvällen .
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År 1980

vid

B1

K:s 70 års f i r a n d e .

T V laget, med dåtidens kändisar inom

sport, musik och T V världen .

95

År 1980 vid B I K:s 70 års firande. Bromsten spelade mot T V laget och på
fotot ser vi Bromstenspojkarna, med lagledaren Lennart Jansson .
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B I K :s 90-års jubileum år 2 0 0 0 , firades på Bromstens Idrottsplats.
Även denna dag firades det ett jubileum med en strålande sol på himlen.
Jubileumsmatchen spelades mellan Hammarby I F och Bromstens I K där vi på
fotot ser att Bromstens IK sponsras av livsmedelskedjan Vivo.
Tittar vi på Hammarbylaget är de sponsrade av Bryggeriet Falcon samt på
målvaktens tröja står det Oddset.
B I K :s målvakt vid jubileumsmatchen var Magnus Hultén.

Bromstens IK 90 års jubileum år 2000
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BIKrs pojklag 00:2

med deras tränare Hans Pettersson vid inomhus träning i Fotbollshallen

på Spånga I P
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Idrottsklubbens " allt I allo ".
Inom alla idrottsklubbar måste det finnas en allt i allo person som oftast
arbetar i det tysta men är den som bidrager med allt det praktiska som
städning, tvätt av fotbollströjor, kokar kaffe och säljer varm korv på
matchdagar. Utan denna person skulle klubben vara strandsatt många gånger.
I Bromstens Idrottsklubb har vi i flera år haft Jonny Carlsson som är
materialförvaltare och den person som är välkänd i hela Bromsten .
Vid midsommartid säljer Jonny .utanför BIK huset, jordgubbar för att få in lite
pengar till klubben samt i december månad är det julgranar. Jonny, tar då
hjälp av unga och äldre B I K:are som också får dra sitt strå till stacken.
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Bromstens Idrottsklubb harförloratderas grind i september 2009.
Fotografierna är från en artikel i Spånga Bladet, hösten 2009.

Bromstens IK:s vackra
grind har blivit stulen!
Den svarta grinden i
järnsmide med orden
BIK 1910 i vitt högst
upp har så länge man
kan minnas prytt ingången till klubbhuset vid
Duvbovägen. Sedan
några veckor tillbaka är
den spårlöst försvunnen.
Den som hittar den eller
har några upplysningar,
ring omedelbart Stefan
Ragnarsson, ordförande i
Bromstens IK, på telefon
0708-80 33 57
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Den gamle trotjänaren " vattentunnan " en som snart är pensionsmässig.
Tunnan fyller man med vatten och kopplar den till en traktor. Längst bak på tunnan sitter ett
långt rör med många hål som sprider ut vattnet. Numera spolas det en isbana runt
grusplanen de år som det varit minusgrader. När det var långa kalla vintrar för i tiden var
hela grusplanen spolad . Före 1950-talet var det Bromstens Borgarbrandkår som spolade.

År 1971

i januari åkte Annika och Helén Pettersson på Idrottsplatsens nyspolade is .
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Linnea och Amanda Boyle på skridskor. De har lånat sparkar, som deras mormor använde på
1940-talet när Bromstens barn hade tävlingar med " sparktåq" på skridskopian.
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Ungdomslagen i Bromstens Idrottsklubb har under vinterhalvåret år 2009 -2010 vunnit dessa
priser vid inomhusmatcher i olika idrottshallar. Priserna finns nu bevarade i BIK:s klubbhus.

På fotot ovan , idrottsplatsen i vinterskrud med BIK:s klubbhus i bakgrunden . En bild som
var mycket vanlig på vintern, fram till 1980-talet, innan de snöfria vintrarna började .
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Styrelsen i Bromstens Idrottsklubb år 2010.
Ordförande Stefan Ragnarsson omges av kassör Johanna Lundberg på vänstersida och
sekreterare Sonja Nilsson på högersida.
Stående från vänster Hamid Rofouian tränare för seniorerna , därefter Fredrik Almqvist
ungdomsledare, Jonny Carlsson materialförvaltare och allt i allo, samt Rune Nilsson som är
sponsor ansvarig
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Tack.
Ett stort tack till alla som bidragit till att denna

Jubileumsbok

om Bromstens Idrottsklubb kan utges när klubben nu år 2010
firar 100 år. På så vis kan kommande generationer läsa om
vilken glädje och kamratskap som BIK givit alla Bromstens
barn och ungdomar under dessa 100 år och som jag tror
kommer att fortsätta i många år framöver.
Anita Pettersson , Orthistoriker

Stort tack för Er vänlighet att utlåna fotografier till boken.
Birgitta Sjöberg- Mattson
Margareta Hultquist - Agerblad
Egon och Gertrud Palm
Birgitta Berglund - Fredriksson
Björn Thörnqvist ( www Bromsten. nu )
Spånga Fornminnes och Hembygdsgille

Stort tack till medlemmarna i B i K samt stödföreningen L G
Karl Axel" Kalle " Flygar - Rune Nilsson - Gösta Nyländer
som bidragit med fotografier samt dokumenteringshjälp.
Stort tack till BI K:s materialförvaltare och "allt i allo", Jonny Carlsson
för hjälp med att söka i arkivet
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