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Onsdag 23 februari 2005

Morgongåva SK kvalade till
den högsta bandyserien 1952
Bandy. I kväll spelar klassiska Broberg SMkvartsﬁnal mot Villa/Lidköping. För 53 år
sedan ställdes de mot Morgongåva SK och
på spel stod en plats i högsta serien.
Broberg vs. Morgongåva SK.
I sporten bandy!
Vet inte om jag kan ta det på
allvar – men det är rena rama
sanningen.
Året var alltså 1952 när lilla Morgongåva SK ställdes mot
klubben som fem år tidigare hade
vunnit SM-guld.
Nu skriver vi 2005 och jag träffar tre av grabbarna som var med
i kvallaget. Platsen är hemma
hos Harry Cajander på Dalvägen
i Morgongåva.
Bandysnack med kaffe och dopp
i ett par timmar väntade, men det
blev också en hel del fotbollsprat.
För MSK hade en gång i tiden ett
starkt fotbollslag som spelade i
division III.
– Vi var med alla tre i laget då,
berättar John Westerlund.
Men det här ska handla om
bandylaget som var nära att ta
steget upp i dåvarande allsvenskan. Det var söndagen den 17 februari 1952 som MSK:s bandyelva åkte till Söderhamn för kvalmatchen. Dit tog laget sig genom
att få låna bilar av direktör Bolin-

der på Westeråsmaskiner.
– Vi var slagna på förhand.
Broberg hade ett mycket bra lag,
minns Sixten Redén.
Men ändå så skakade MSK om
Broberg inför 2 500 åskådare.
–Vi hade ett par rejäla chanser
innan de gjorde sitt första mål,
bland annat ett stolpskott, minns
Harry Cajander.
Men sedan rann det på och när
matchen var över hade Broberg
vunnit med 8–0 efter stor show
av dåtida landslagsmannen ”Loffe” Johansson.
Men egentligen skulle inte
MSK ha mött storlaget Broberg.
– Det gick inte riktigt till i lottningen, säger John Westerlund
med ett leende.
Sant eller inte – från början
var det meningen att MSK skulle möta lite enklare Vänersborg.
Men förbundet ville inte att lilla Morgongåva SK skulle gå upp,
därför blev det en omlottning.
– Samma sak råkade Söderfors
ut för året innan, berättar Harry
Cajander.
– Vi hade haft en god chans att
gå upp om vi mött något annat

Fakta/Morgongåva SK:s bandysektion
Första bandymatchen, enligt SA, som Morgongåva spelade var
1922 då det blev 3–3 mot Vittinge IK. Därefter följde vintrar
med enstaka matcher mot Heby AIF, IFK Sala och IF Norden.
Säsongen 1933 deltog klubben för första gången i seriespel.
1933: Vann trean.
1950: Fyra i tvåan.
1934: Vann trean.
1951: Tvåa i tvåan.
1935: Sist i tvåan.
1952: Vann tvåan, kvalade till
1936: Fyra i trean.
division I mot Broberg och
1937: Vann trean, kvalade upp
föll med 0–8.
1938: Tvåa i trean.
1953: Sist i tvåan.
1939: Vann trean.
1954: Vann trean.
1940: Trea i tvåan.
1955: Åkte ur tvåan.
1941: Sist i tvåan.
1956: Femma i trean.
1942-44: Spelade ej.
1957: Trea i trean,
1945: Kvalade upp i tvåan.
1958: Femma i trean.
1946: Tvåa i tvåan.
1959: Sist i trean.
1947: Sist i tvåan.
Bandysektionen lades ned
1948: Femma i tvåan.
1959. I stället startade ishockeysektionen.
1949: Vann trean.

Trivsam träff. Tre spelare ur Morgongåvas framgångsrika bandylag, från vänster: John Westerlund, Sixten
Redén och Harry Cajander, träffades över en ﬁka för att prata gamla minnen.
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lag i kvalet, tror Harry Cajander.
Noteras kan att ordinarie målvakten Nisse Fredriksson var
skadad i kvalmatchen. I stället
ﬁck reserven Lasse ”Kraxen” Johansson hoppa in.
– Men han kan förstås inte lastas för förlusten. Vi hade ändå
förlorat eftersom vi inte gjorde
något mål, säger John Westerlund med ett skratt.
Vägen till kvalet gick genom
serieseger i division II Centrala.
Där spelade för övrigt även Salaklubben IF Norden.
– Tror aldrig vårt lag tog stryk
av dem, säger Sixten Redén.
Lagen möttes under några säsonger i division II och i slutet
av 30- och början av 40-talet var
Salaklubben starkare. Men till ett
kval till högsta serien nådde aldrig IF Norden.
Hur kunde Morgongåva SK
vara så bra i bandy?
Svaren är förstås ﬂera. Ett är
att företaget Westeråsmaskiner
lockade till sig en hel del arbetare som var duktiga i bandy. En
av dessa var Henry Henriksson
som kom till Morgongåva redan
på 30-talet.

Kvallaget. Morgongåva SK:s bandylag som för 53 år sedan kvalade till dåvarande allsvenskan. Övre raden från vänster: lagledare Karl-Axel Widén, Lasse ”Klotjohan” Lööw, Hasse Westerlund, Sixten Redén,
Hasse Ahlund och John ”Johne” Westerlund. Nedre raden från vänster: Harry Cajander, Olle Olsson, Lasse ”Kraxen” Johansson, Elis ”Kusken” Wikström, Julius ”Julle” Westberg och Melker Larsson.

– Vi lärde oss mycket av dem,
säger John Westerlund.
På den tiden fanns det inget elljus och bandy bedrivs stora delar av vintern enbart på helgerna.
Och platsen för matcherna var
Ramsjön och senare på nuvarande idrottsplats.
Bandyn ﬁck sig genombrott i
Morgongåva i början av 30-talet. Efter några års uppehåll kom
laget i gång igen 1945 och 1952
kom det stora ögonblicket i MSK.
Noteras kan också att Morgongåva SK faktiskt vann DM vid ett
par tillfällen.
MSK-trion fortsatte spela ett
par säsonger till. Sedan lade de
av. Men bandyn levde vidare i
byn fram till 1959. Då sade sporten adjö och i stället startades ishockeysektionen.
Historierna om tiden under
bandyns stora dagar blir många
under de två timmar jag träffar
kvalgrabbarna.
Roliga minnen – men också en
liten tanke till de i laget som inte
längre ﬁnns med oss.
Har ni haft någon träff med
laget?
– Nej, det har aldrig blivit av,
men man har ju träffats lite då
och då under åren, säger John
Westerlund.
Vad tycker ni om dagens bandy?
– Det går inte att jämföra med
den bandy vi spelade, påpekar
Harry Cajander.
– Man kan säga att bandyn har
gått framåt, säger Sixten Redén.
– Den har förändrats en hel del,
tycker HansJohn Westerlund.
Om nutidens bandystjärna Pelle Fosshaug har de också åsikter.
– En bondtjuv, men förstås
även en bra bandyspelare, säger
Sixten Redén med ett leende och
de andra nickar instämmande.
Och så det här med vintrarna.
Var det bättre vintrar förr?
– Oj, oj. Det kan man säga. Vi
ställde aldrig in några matcher,
säger Harry Cajander.
Morgongåva var på den tiden
känt för att ha spelbar is på sjön
tidigt under säsongen och många
gånger var de allsvenska lagen på
besök tidigt på hösten. Numera
är som bekant de allsvenska besöken sällsynta till byn.
NICLAS BERGWALL
0224-561 52

Fakta/Harry Cajander
Ålder: 84 år.
Bor: Villa i Morgongåva.
Civilstånd: Gift
med Barbro.
Sex barn och
18 barnbarn.
Ser på tv: Sport,
världshändelser och en del
ﬁlmer.

Fakta/Sixten Redén
Ålder: 79 år.
Bor: Lägenhet i
Morgongåva.
Civilstånd: Änkeman. Ett
barn och tre
barnbarn.
Ser på tv: Sport
och nyheter.

Fakta/John Westerlund
Ålder: 78 år.
Bor: Villa i Morgongåva.
Civilstånd: Gift
med Vera. Ett
barn och ett
barnbarn.
Ser på tv: Nyheter och faktaprogram.

MSK – en klubb
med framgångar

Sport. Morgongåva SK har genom åren varit framgångsrik i
olika lagsporter för herrar.
✓ Bandylaget kvalade till högsta serien 1952.
✓ Fotbollslaget spelade på
1940-talet fyra säsonger i division III.
✓ Ishockeylaget höll sig i toppen av ”gamla” division III på
70-talet.
✓ Bordtennislaget spelade från
1997 och framåt tre säsonger i
division I.
✓ Innebandylaget spelade säsongen 1997/98 i division II.
Bandyn, ishockeyn och innebandyn är numera nedlagd
och herrarnas fotbollslag spelar i division V. Bordtennislaget håller till i division VII.
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