
 

 

 

 

 

 

 

HERTZÖGA BK:s KLUBBTIDNING  
 

Föreningens första klubbtidning/medlemsblad kom ut första gången år 1964 

under namnet ”HBK-bladet”. Tjugo år senare, alltså år 1984, bytte tidningen 

namn till ”Frisparken”, vilket den heter än idag. 

 

I ett protokoll från styrelsemöte den 18 mars 1963 läser vi att styrelsen 

beslutade, att alla medlemmar är skyldiga att köpa 1 ex. av varje utkommet 

nummer av ett medlemsblad, en föregångare till Frisparken. 50 öre kostade 

bladet. 

Programförklaringen på förstasidan av premiärnumret löd: ”Utgivet som ett 

försök att rätta till Herszöga BK:s finanser.” 

Redaktionen bestod av Jan-Olov Edén, Lars Larsson, P-O Salding, Hans-Bertil 

Granevald och man jobbade med en spritduplikator. Redaktionen fanns inhyst i 

ett vindsutrymme på Hertzöga skola. Den här publikationen utkom i 50 ex. 

 

Jan-Olov berättar målande om den första tiden som redaktör och i samband med 

Frisparkens 10-årsjubileum: 

 

”Apropå Frisparken så erinrade jag mig så här i sista skrivande stund, kanske 

beroende av en begynnande senilitet, att detta med tio år ingalunda är helt 

riktigt. För vår kära klubbtidning ”veves” fram på Hertsöga skolas vind första 

gången hösten -64. Då under namnet HBK-bladet. Det var ett fyrsidigt exemplar 

i A5-format som under dramatiska former tog form.  

 

Det var så att jag under denna period var vaktmästare i Hertsöga skola och 

sålunda bebodde densamma. ”Våra pojkar” i HBK var intresserade av att ge ut 

en klubbtidning för att i någon mån stärka klubbkassan, om man i detta samman-

hang kan tala om kassa. Dessutom var tanken att vi skulle ”marknadsföra” 

klubben. 

 

Eftersom jag av ovannämnda anledning visste om att det stod en spritduplikator 

oanvänd på vinden var det bara för grabbarna att samla lite material att fylla 

”bladet” med. Vi inhandlade en halv liter sprit (till duplikatorn) och satte igång 

en höstkväll -64. Om jag minns rätt var det Per-Olov, Hans-Bertil, Lars och 

undertecknad. 

 



Denna höstkväll var ovanligt varm och värmen uppe under skolans vindstak 

blev efter någon timme tryckande. Vi stod hela tiden böjda över maskinen som 

dunstade spritångor och beundrade resultatet som sakta men någorlunda säkert 

tog form av textade blad som sedermera skulle bli klubbens första språkrör. 

Efter någon timme blev någon törstig varför jag som bodde i huset tog mig ner 

till min hustrus räjonger (köket) och frågade om det fanns något att dricka. 

Hustrun tittade misstänksamt på mig, frågade om det inte kunde räcka för min 

del och kom sniffande närmare. Efter en titt i spegeln var jag böjd att hålla med 

henne. Mitt ansikte hade en mycket högre färg än som får anses normalt och 

svetten rann. Efter en noggrann redogörelse av vad vi egentligen höll på med 

fick jag ut den begärda drycken och återvände till ångorna och grabbarna på 

vinden.  

 

Ja, så gick det till år 1964 att trycka en klubbtidning i Hertsöga. Kul var det!” 

 

Klubbtidningen ”Frisparken” är en skatt att gräva ur… 

 

Arrangemang, aktiviteter, prestationer och händelser har under åren dokumen-

terats i klubbtidningen och har i samband med jubileumsutställningen varit ett 

utmärkt arkiv. ”Frisparken” lever kvar, men vill man ha aktuell information så är 

det naturligtvis hemsidan som gäller. Du hittar Hertzöga BK på adressen: 

 

http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=205555  

 

Om det verkar krångligt så Googlar Du på Hertzöga BK 

 

Några nummer av ”Frisparken” finns samlade i en tidskriftshållare på bordet för 

”Blädderexemplar”. Läs gärna, men lämna kvar! 
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