
Stig Eriksson memorial 
 

I slutet på februari 2009 kunde vi läsa följande på HBK:s hemsida 

 

”Hertzöga BK har sorg! 

 

Stig Eriksson har bevittnat sin sista Hertzögamatch. Onsdagen den 17 februari 2009 fick vi 

budet att Stig lagt skorna på hyllan för gott efter en långdragen match mot njursjukdomen 

och dialys flera gånger i veckan. Han bjöd verkligen motstånd! 

 

Stig var en färgstark kille. Först och främst var han grön-gul inifrån och ut men också 

färgstark i en vidare mening. Fanns inte Stig på Ilanda då det var hemmamatch så var det 

något som saknades. Han tillhörde den kompletta bilden av Ilanda klädd i matchskrud, ja så 

till den milda grad att han var en av profilerna som prydde Hertzögatavlan som togs fram i 

samband med 25-årsjubiléet. 

 

I en tid av flyktigt engagemang där allt går att köpa för pengar, stod Stig där som en äkta 

representant för det vi menar med supporter. I med- och motgång lika oavsett vilken nivå vi 

befunnit oss på. Stig var med på hela resan från botten av seriesystemet upp i det verkliga 

toppskiktet och sedan i rutschbanan ned igen. ”En måste ju stötta pôjkera”, var hans enkla 

och självklara filosofi. 

 

För den som vill hedra Stigs minne går det bra att lämna ett bidrag till Hertzöga BK:s 

minnesfond som har till ändamål att stödja enskildas utveckling inom klubbens 

ungdomsfotboll. Använd bg xxxxx och skriv ”Stig” på talongen. 

 

Vi i Hertzöga BK är glada att Du varit vår medlem och på ett entusiastiskt sätt ställt upp i 

vått o torrt”. 

 

Stigs samlade minnen 

 

Vi minns Stig med en enkel men effektiv kamera på magen, beredd att dokumentera alla 

äventyr och bravader HBK var ute på. Att samla på dekaler och matchprogram samt föra egen 

statistik och anteckningar fullständigade den tavla Stig jobbade på. Det blev en hel del med 

åren. Allt överlämnades till Hertzöga BK för vidare studium och vård.  

 

Det kändes naturligt att avdela en särskild plats på utställningen för delar av den omfattande 

dokumentationen. Särskilt lirarna under 90-talsepoken kände igen sig och blev länge stående, 

bläddrande, minnande och leende i ”Stigs hörna”. Precis så tror jag att Stig skulle ha velat ha 

det arrangerat! 

 

Liverpol 

 

 


