
HERTZÖGA BK:s BÄSTA NYFÖRVÄRV – JAN SVENSSON 
 

I Frisparken nr 4/1985 under rubriken  

”Svensson tar över Hertzöga” kan man bl.a läsa: 

 

”Efter att Lars Blom, som basat för A- och U21 under två år, aviserat sin reträtt föll 

tankarna i ett tidigt skede på Jan Svensson. 

I november hade Jan bestämt sig. HBK jublade och andra klubbar fick ta nya tag i 

sökandet efter tränare.” 

  

Signaturen Liverpol träffade Janne, som i Frisparken nr 4/1996 själv berättar hur det 

började: 

 

”Jag bodde redan i Skåre och när jag bestämde mig att sluta i Norrstrand efter 

säsongen 1985, så passade Kjell Eråker på att fråga om jag kunde tänka mig att träna 

HBK:s lag i div. 5. Kjell frågade genom att lägga en lapp i min träningsoverall när han 

var på en av våra hemmamatcher som domarobservatör.” 

 

Notis: Kjell Eråker, en föreningens allt-i-allo, som under årens lopp har gjort ett 

fantastiskt arbete inte minst vad gäller föreningens ekonomi. 

 

Janne fortsätter i samma artikel… 

 

”Det är viktigt att en förening har bra träningsmöjligheter, en bra organisation, bra 

ungdomsverksamhet och en god ekonomi. Jag bedömde att Hertzöga hade dessa fyra 

hörnstenar, därför var det ett naturligt mål att nå och etablera föreningen i div.4.” 

 

Resan hade börjat… 

Jan Svensson får anses vara föreningens ”bästa nyförvärv” (naturligtvis en subjektiv 

bedömning). Det handlade inte ”bara” om sportsliga framgångar. Administratören 

Janne Svenson jobbade också mycket ambitiöst och framgångsrikt med att stärka 

föreningens organisation och ekonomi. 

Janne tog ett ”brake” efter säsongen 1989, då skrev Tomas Sigfridsson, dåvarande 

redaktör för Frisparken, i Frisparken nr 4/1989 bl.a följande om Jan Svensson: 

 

 
Jan Svensson. (Foto: Björn Olsson) 



 

”En kille som med stort kunnande, en järnhård vilja, hög motivation och med en 

självuppoffrande inställning lotsat klubben till en position, där alla möjligheter ligger 

framför fötterna. När det dessutom skett på det positiva sätt, med hjärtat med i alla 

situationer, är det bara att resa sig, lyfta på hatten och utropa: Ett stort HJÄRTLIGT 

TACK JANNE för det som varit”.  

 

Utdrag ur Peter Borgs krönika i Grava hembygdsförenings årsbok 2005 

 

 
 
Vi kommer alla ihåg…  

 

 Jannes påhitt med dekalen i gult och grönt, ett klubbmärke och så den 

uppkäftiga texten: 5, 4, 3… som syftade på klubbens serieklättring. Någon 

fortsättning med 2, 1 blev det inte som dekal, men väl i verkligheten! 

 

 den klassiska Hertzöga-tavlan som också den hade Janne som 

initiativtagare. Den lever fortfarande kvar och används som pris i olika 

sammanhang. 

 

 Lokalspelet som introducerades av Janne som en riktig vinstmaskin när 

den väl paketerats, marknadsförts och försålts i Hertzögaregi 

 

 


