
Tuntorp IF 
Av Sune Jönsson 

 

Stångenäs hembygdsförening kan presentera ännu en skrift av Sune Jönsson. 

Denna gång med namnet Tuntorp IF. Hembygdsföreningen lät John Blad läsa 

artikeln, och här är hans recension:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sune Jönssons berättelse är en klenod, vederhäftig och utan 

utsvävningar i fantasin. Namnen han nämner, är och var den tidens 

idoler som jag vet med mitt minne, har kämpat väl den mesta tiden i 

motvind. Släkten Jönsson är och var boksynta, är välhänta när det 

gäller att behandla tal och skrift. Skriften är väl avvägd, och kan 

användas i många sammanhang. 

 
 

De första fotbollsplanerna för Tuntorps IF. 
Några minnesfragment från min tidiga barndom om fotboll med 

Tuntorps IF. 
 

Vid läsandet av John Blads minnen om Rixö IF i hembygdsföreningens blad slog det mig att 

det i min tidiga ungdom fanns en förening med namnet Tuntorps IF. Den sista plan som de 

hade var på Lökebaken, man cyklade upp där Tage Lundkvist senare hade en bensintapp. C:a 

200 m. högre upp var det en liten relativt plan ljung- och bergsmark. Vilka som höll i beslutet 

att man skulle lägga planen där vet jag inte. Jag har ett minne av att de arbetslösa som uppbar 

någon form av understöd fick som motprestation arbeta en viss tid på planen. Man hade om 

jag minns rätt provat på flera olika ställen. 



En plats som jag minns var där 

som Brofjorden slutar i ett område, 

som vi kallade Sältan, tror att 

marken ägdes av Börjesson, den 

mellersta av gårdarna i Hals. Det 

gjordes inte några markarbeten 

utan man spelade på det befintliga 

gräset som var fullt av tuvor. 

Senare minns jag att man var och 

provade på en plats vid 

Backavägen. Ägare var familjen 

Simonsson som, hade betesmark 

både öster och väster om 

Backavägen, men på båda 

platserna var marken starkt 

sluttande. Därefter startade nog 

arbetena på att försöka få någon 

plats där man kunde sparka boll på 

ett bättre underlag. Valet föll 

tydligen på ett område som man i 

dag når, om man tar vägen som 

går förbi där Tage Lundkvist hade 

en verkstad och bensinstation och 

fortsätter 2 till 300 meter. Då 

kommer man till en plats som då 

var en ljungtäckt och stenig yta 

där man trodde sig med mycket 

arbete kunna ordna något som 

skulle bli en fotbollsplan. Marken ägdes av en bonde som hette Janne, vet inte något annat 

namn men jag tror att hans bostadshus fortfarande finns kvar, om än förändrat. Om det i detta 

skede fanns någon idrottsförening eller vem som höll i trådarna vet jag ej. Vid den tiden hade 

inte kommunerna några tankar på att intressera sig för sådant som hade med invånarnas ev. 

idrottsintresse att göra. Men arbetet tog sin början, om jag skall jämföra med min egen ålder 

var det i trettiotalets början, samtidigt som stenindustrin höll på att dö. Vill minnas att de 

arbetslösa som fick någon form av arbetslöshetsbidrag fick arbeta på den blivande planen. 

Själv var jag alldeles för ung för att få delta i spelet, men jag kunde stå bakom målet närmast 

vägen och kasta tillbaka bollen till målvakten. Träningarna skedde ju på kvällen och jag 

minns att min mamma inte var så glad när mörkret hade lägrat sig innan jag kom hem. 

 

Skall försöka att minnas några av de pojkar som då var med och tränade och spelade. Börjar 

med målvakten Birger Karlsson på Hedarna. Hans föräldrar hade ett litet torp på Tuntorp inte 

långt från Bernardins kurva. En av backarna var Algot Nord, hans föräldrahem låg längst in i 

Sandvik. När arbetet inom stenindustrin tog slut flyttade han till Borås och arbetade inom 

beklädnads. Han blev en duktig skidåkare trots sin födelseort. Han och Birger hade en 

segelbåt tillsammans. 

 



Två av målare Johanssons pojkar var också med: Åke, som senare kallade sig Jorvén, flyttade 

till Borås men kom senare åter, och hans bror Göte som flyttade till Stockholm, vet inget 

senare. 

 

Den för mig stora idolen var Gustav Sillberg som spelade center. Denna familj hyrde murare 

Erik Höglunds hem. Eriks föräldrar dog när Erik och hans syskon var små, varför syskonen 

blev fosterbarn på olika ställen i kommunen, men huset såldes aldrig varför Erik kunde flytta 

åter när han blev vuxen. Det blev mera om Erik än om den fotboll som Gustav spelade. Ja, det 

fanns idoler så långt tillbaka i tiden. Ett annat namn var en av Utbergs i Sandvik pojkar, 

Ragnar Lund, boende på Smörsbacken, samt bröderna Tage och Sven Lundkvist. Har något 

minne av att Tage hade någon sjukdomsperiod då han inte var med i laget. Åke i Backa som 

jag inte minns efternamnet på, var en klippa i försvaret. 

 

Senare, år 1945 under den stora metallkonflikten, återvände många ungdomar till sina hem. 

Orsaken var förmodligen att det var ett sätt att sänka boendekostnaderna. Resultatet blev att 

plötsligt var det så gott om fotbollsspelare att det blev lag både i Rixö och på Lökebacken, 

som nu heter Brastad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Erland Malm, Ulrik Andreasson, Ture Sandsten, okänd, Hugo Jansson, 

Ture Samuelsson, Knut Pontus Andersson, Henry ”Kicki” Olsson på väg till Lysekil för 

att hämta strekunderstöd. 

 

En liten parentes, i min ungdom var det en ung grabb som arbetade på Konsum i Gåseberg 

och hade intresse för friidrott. Han tog kontakt med Hjälmedals Frisksportarklubb, och på 

Ryxö ö hade vi en klubbmatch i ett antal friidrottsgrenar tillsammans med frisksportarna. 

Segrare blev Hjälmedal. Ett namn som man inte skall glömma när det handlar om gymnastik 

är läraren Räftel som flyttat in till kommunen och startat gymnastik med lokal i det då 

nybyggda skolhuset vid kyrkan. En verksamhet som rönte stort intresse. Jag minns att flera av 



Oskar i Backas söner var med i gymnastiken. Vi hade även gymnastikuppvisningar på 

fotbollsplanen, som nu blivit användbar för fotbollsspel. Ja, som vanligt, finns det ledare så 

finns det intresserade utövare. 

 

När jag gick den avslutande delen i min skolgång, som då hette fortsättningsskola och som 

hölls på vintern, när övriga elever hade lov, hade vi gymnastik i den nya lokalen. Vår lärare 

var som vanligt på den tiden Oskar Nyström i alla ämnen, även så gymnastiken, men 

Nyström var ju lite rund, så han överlät åt mig att leda dessa övningar. 

 

Ja det blev mera än fotbollsplaner. Men man har många minnen från sin ungdom när man 

tänker. 

Han som försökte tänka efter är Sune Jönsson. 
 


