
 

 

 

 

 
”Ja ble rekti hertzöging denne vackre söndagskväll.” 

 
I matchprogrammen till Hertzöga BK:s hemmamatcher säsongen 1996 fanns vid 

varje tillfälle ett kåseri. I matchprogrammet den 25 augusti 1996 kåserar den f.d 

Skårespelaren, numera skådespelaren mm Stig Torstensson sålunda: 

 

”Äntligen har jag sett Hertzöga på Tingvalla! Å dom vann över ”Giffarna”. Va 

rolitt dä va! Ja har inte vart på Tingvalla sen ja va mä å spele högerytter i 

”Kubik” på 50-talet. Ja hann inte mer än komme in förrän min gamle skåre-

broder Gösta Karlsson å hans bror Per-Olov skrek på mej. Va skit vi prate om 

hur di spele – dä bare rann ur ôss – å inge papper hade vi – som han sa Kalle 

Waller. Å titta där nere springer han, precis som för 40 år sen ”lika ung som då”. 

Hertzöga får straff! Mål – vi står ôpp å skriker!!! 

 

Vi skicker iväg pôjken å köpe drecka. 

 

”Giffarna” får mål på ett långskôtt. Våran keeper står för långt ut – stackers 

djävel! Men dä ordner sä, Hertzöga gör två mål te. Vi börjer å prate ôm hu gla 

Kjell Nylén å Sven Haglund ska va. Dom bodde i Hertzöga Centrum. Ja tänkte 

på pappa som va bonne där innan han börje på Westwood. 

 

Ja ble rekti ”hertzöging” denna vackre söndagskväll. Kalase i tankera fortsatte. 

Ja kom ihôg när ja spele i Kubik – runde backen – lure målvakten ôt fel hôll å 

ensam me målburn sköt ja i stôlpen. Vecke liv på läktern – dä va 3000 på den 

tia! Åk hem te Skåre brädgård!!! Ja våge inte gå te regementes dansbane den 

kvällen – trots att Ingela va där. Men nu – kalas i tankera – bare rolitt minne. 

När Hertzöga gjorde 3-1 skrek en gôbbe bakom mej – När ja va ong trodde ja 

fotbôll va allt här i världen, men nu när ja blett gammel å skaffe mej e ong 

kärring så vet ja att dä ä dä… 

 

Tack Hertzöga för att ni bjö mej hit så att ja ble av mä denna mundiarrén.  

 

Hôppes dä får plats på pappere!” 

 

Stig Torstensson 
 

 

OBS! 

Hela kåserisamlingen från 1996 finns 

på bordet med litteratur som har HBK-

anknytning. 

 


