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Nästa sammankomst, onsdag 26 oktober, kl. 18:00  
Torbjörn Andersson – Fotbollens kuriosakabinett 
Torbjörn Andersson är sedan 2016 docent i idrottsvetenskap med 
särskild inriktning mot historia vid Malmö Universitet. Hans forskning 
och studier handlar om olika sporters kulturarv och har resulterat i ett antal 
böcker. År 2019 avslutades en studie om den svenska bandyns 
kulturhistoria i form av boken "Den döende bandyn?” Han är dock 
specialiserad på allt som rör fotbollen och har publicerat ett antal böcker 
inom detta ämnesområde. En av dessa böcker utkom 1998 och heter "Från 
gentleman till huligan? Svensk fotbollskultur förr och nu". En annan 
publikation är tvåbandsverket "Spela fotboll bondjävlar!”, som är en 
studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets 
början. 
Under senare år har han tillsammans med fotografen Edvard Koinberg 
arbetat med en studie om fotbollens svenska kulturarv. Den kom ut i 
bokform 2021 med titeln ”Fotbollens Kuriosakabinett.”  
Fotboll är den sport som har flest utövare i Sverige. Passionen för stora 
klubb- och landslagsturneringar är enorm. Tillsammans har de dammsugit i Sverige efter affischer, skor, spel, 
leksaker och andra prylar som speglar fotbollens 130 år långa historia i landet. Under rubriker som utrustning, 
rivaliteten, priser, nationalism, supporterprylar och pionjärtidens damfotboll berättar Torbjörn Andersson historien 
bakom bilderna. Visste ni att en vänskapsmatch mellan IFK Malmö och världslaget Real Madrid drog cirka 40 000 
åskådare till Santiago Bernabéu Stadium 1959? Eller att landslaget enfärgade gul-blå dräkt gjorde premiär i OS 
1912? Att Sverige spelat flest landskamper i världen? 
Den äldsta svenska matchaffisch de hittat är från 1906 och mötet mellan IFK Norrköping och Mariebergs IK på 
Idrottsparken i Norrköping. Där framgår att en social klassindelning existerat från start med dubbelt inträde till den 
lilla sittplatsläktaren. 
Men i boken finns också ruggiga tidsdokument som en fotboll med rasistiskt motiv i en katalog från 1941. Politik 
är en av ingångarna till boken. Torbjörn Andersson skriver om de svenska dubbelvinsterna mot tyska landslaget 
mitt under brinnande världskrig 1941 och 1942. 
Fotbollens kulturarv har inte stått så högt i kurs. Inte heller av fotbollsrörelsen själv, menar Torbjörn Andersson. 
Gamla arenor rivs och inte ens klubbarna har alltid sina priser och klenoder framme. Mycket är nedpackat. 
Torbjörn Andersson hoppas att boken kan bidra till att sätta fotbollen i en samhällelig och populärkulturell kontext. 
Vi lovar en mycket intressant kväll för alla som är intresserade av fotboll och speciellt historia. 
Torbjörn Andersson kommer också att ha en del av sina böcker till försäljning. 
Påminnelse, sista anmälningsdag är torsdag 20 oktober. 
 
Rapport från sammankomsten med 
Isabelle Gulldén 
Det var en stor ära och en fantastisk glädje att kunna 
bjuda våra medlemmar på ännu en stor idrottsprofil. 
Hela 56 personer hade kommit till Sparbanken Skåne 
Arena för att lyssna till en av våra allra bästa 
handbollsspelare, Isabelle Gulldén när hon besökte 
Idrottsgillet i Lund. 
Hennes karriär slår det mesta i svensk damhandboll 
och meritlistan kan göras hur lång som helst. Vi fick 
höra henne berätta om när hon utsågs till årets komet 
2008 via ligaguld i flera länder till vinst i 
Cupvinnarcupen och Champions League till hur hon hamnade i Lugi och Lund. 
”Bella”, som hon ofta kallas, debuterade i landslaget hösten 2007 och totalt hann hon med 224 landskamper och 
846 landslagsmål. Isabelle Gulldén var värd i radioprogrammet Sommar 2019. Tack till Emme Adébo som skötte 
intervjun med Bella. 



 
 
 
Om Klara Andersson 
I våras hade vi besök av Klara Andersson, 
då okänd för de flesta. Tror att betydligt 
fler hörsammat henne om vi haft träffen 
idag. Denna lundatjej har fått mycket 
uppmärksamhet i media den senaste tiden. 
Kan vara bra att tänka på när vi ligger 
steget före, eller som man säger, ”kom 
ihåg var ni hörde talas om den här 
personen först”. 
 
Återstående träffar i höst:  
* Björn Hedman –  
onsdag 16 november kl. 18:00 
Onsdag 16 november kl. 18:00 har vi 
nöjet att hälsa Björn Hedman välkommen. Han har arbetat inom flera olika media, tidningen Arbetet, Radio 
Malmöhus, SVT, C More och Viasat. Redaktör, kommentator, programledare och projektledare. Han 
kommer att bjuda på många berättelser från sitt rika liv som idrottsambassadör. 
 
* Julträffen – onsdag 7 december kl. 18:00 
Boka redan nu in onsdag 7 december kl. 18:00. Då bjuder vi in till vår 
traditionella julsammankomst. Vid detta tillfälle genomför vi vårt valmöte. 
Dessutom delar vi ut Idrottsgillets stora pris och vårt ungdomsstipendium till 
en eller ett par lovande ungdomar där kravet är att de är bosatta i Lunds kommun 
eller att de tävlar för en förening i Lund. 
 
Nya medlemmar 
Vi hälsar några nya medlemmar välkomna till Idrottsgillet i Lund. 
* Kenneth Andersson – Har spelat tennis i många år. I slutet av 60-talet rankad som 4:a i Sverige. Har deltagit i 
grand slam-turneringarna Australian Open och Wimbledon. 
* Lennart Bergquist –Spelat tennis och en gång uttagen till juniorlandslaget med Björn Borg. Som veteran har jag 
vunnit VSM i singel en gång. 
* Matts Larsson – Har suttit i Lugi handbolls styrelse i 15 år. Jobbade i EM då det gick i Sverige 2020. Har även 
varit revisor i Skånes Handbollsförbund. 
* Erik Widmark – Spelade allsvensk handboll i Lugi 1973-79 med ett mellanspel i Redbergslid under denna tid. 
Har spelat i J- och U-landslag. Har även varit ungdomsledare några år i Lugi handboll. 
 
Sprillans ny bok till försäljning: Waldner - Kungen 
Den perfekta julklappen! 
Tyvärr hade Jan-Ove Waldner inte möjlighet att komma till Idrottsgillet i år, men 
vi arbetar på att få hit honom någon gång framöver.  
Däremot kommer Per Hällström, som skrivit boken om Jan-Ove Waldner, 
självklart till Idrottsgillet. Boken Waldner – Kungen kom ut i samband med 
Bokmässan i september och kan köpas (signerad) för 250 kronor vid kommande 
sammankomster, så länge det finns signerade ex. kvar. Hos adLibris finns den för 
301:- + porto, osignerad. 
 
Sociala medier 
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du 
tillgång till Facebook går det bra att följa Idrottsgillet i Lund där också. 
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