
1957-1958 

  Den 7 november 1957 bildades Skövde IK, detta efter ett möte, dit 

intressenter sökt sig, efter en ganska anspråkslös annons i Västgöta-Korrespondenten 

dagen före. Skövde AIK och IFK Skövde som så långt närt staden med ishockey hade 

båda problem att driva varsitt hockeylag rent ekonomiskt, och när representanter från de 

båda klubbarna som varit verksamma nära ishockeyn träffades på detta möte beslutades 

det att bilda en ny förening med bara ishockey på programmet. Skövde Ishockeyklubb. 

  De första åren var tuffa, och det hängde på 

några verkliga eldsjälar att föreningen 

överlevde de första fem-sex åren. Dels på 

grund av att hockeyn var en utomhusidrott 

med några få undantag i Sverige på 50-talet, 

och det var tungt att både skotta undan snö 

och spola is, dels för att intresset att spela 

hockey generellt var ganska svakt, och publikintresset milt sagt ljumt. 

  En av föreningens allra största, hängivna arbetare i vingården var klubbens första 

kassör, Evert Forsman: 

- Vi spolade is på natten, och gick sen till jobbet. Jag jobbade ju på bageri och på 

morgonen efter jobbet ringde jag till Kindmalm (Åke) och sa till honom ”nu är det 

spolat”, och så blev det tö på eftermiddagen och man fick ringa återbud och ställa in 

matchen, minns Evert Forsman. 

  Att hockeyn lades ner i AIK och IFK var en följd av att det helt enkelt inte fanns 

tillräckligt med material för att fylla två trupper och göra några resultat. 

- Ishockeyn var inte så bra i Skövde just då. De enda poängen vi tog var när vi spelade 

mot varandra. 

 

1 000 KRONOR 

  Forsman var djupt engagerad i klubben långt in på 80-talet. Vid 

sidan om sitt styrelseuppdrag och sina nattliga uppspolningar av isen var han samtidigt 

ansvarig för materialet. 

- Det fanns inte tillräckligt med folk och jag hade förmånen att sluta arbetet tidigt på 

dagen, då fick man sköta mycket, säger Evert. 

  Annars är Evert Forsman den förste att hylla andra som drev klubben under mycket 

primitiva former de första åren. 



Premiärlaget 
Seriematch Division IV 
Norra Västgötaserien 
Guldkroksvallen Hjo 

 
Målvakt: 

Rolf Jacobsson 
 

1:a backpar: 
Lennart Skoglund (RD) 
Roland Preifeldt (LD) 

2:a backpar: 
Bengt-Göran Herrlin (RD) 

Rolf Carlsson (LD) 
 

1:a kedja: 
Nils Larsson (RW) 

Bengt Carlsson (CE) 
Bengt Nyholm (LW) 

2:a kedja: 
Anders Ruckman (RW) 

Per-Gunnar Johansson (CE) 
Lars-Olof Strandberg (LW) 

Reserv: 
Jan Lindström (LW) 

Bror Pagnert (1916-2007). 

- Utan ”Berra” Brandt (Bert Brandt) och Bror Pagnert hade inte Skövde IK blivit vad det 

är, menar Evert. 

  Styrelsen som bildades den 7 november bestod av Bror 

Pagnert som ordförande, Åke Kindmalm (sekreterare), 

Evert Forsman (kassör) och med ledamöterna Rolf 

Åhnborg, Rolf Carlsson, Roland Preifeldt, Harry Hellberg, 

Gunnar Edlund och Bert Brandt. 

  Klubbens första uppställning av spelare var således 

mestadels plockade från IFK Skövdes och Skövde AIK:s 

lag, och de köptes loss från de båda föreningarna för 500 

kr per trupp. Därmed hade SIK ett ganska brett material 

från början, vilket säkert bidrog till att man redan andra 

säsongen tog sin första serieseger och avancerade från 

Division IV till Division III, och köpet av de båda trupperna stärkte med stor sannolikhet 

undermedvetet känslan och ansvaret för den nya ishockeyklubben. Det hade inte varit 

vackert att lägga ner föreningen för de som en gång startade den, och den personliga 

satsning det innebar i framförallt tid som investerades. Och en tusenlapp kan ju låta 

billigt, men det motsvarar i dagens penningvärde ändå nära 12 000 kr (2011). 

 

FÖRSTE MÅLSKYTTEN 

  I ishockey har alltid statistiken 

varit ett nästan lika stort inslag för att beskriva en match 

som referaten, och det är något som ärvts från 

Nordamerika, där man tidigt såg ett historiskt värde i att 

bevara och beskriva så mycket som möjligt av skeendet 

på isen med olika beräkningar. En av de allra viktigaste 

har alltid varit målskyttarna, och de har hyllats i alla tider. 

För SIK:s del var förste målskytten Stig Frick. Den 1 

december 1957 spelade Skövde IK sin första match, en 

vänskapsmatch mot IFK Tidaholm på Rosenbergsbanan. 

Det blev förlust med 1—5 med Frick som ende målskytt 

för SIK. 

  Förste målskytt i seriespel var Nils Larsson, bördig från 

Hudiksvall och med Strands IF som moderklubb, men 

Larsson tror själv att bara några få kommer ihåg det. 



- Det är nog inte många som kommer ihåg det där stackars målet. Vi förlorade ju mot 

IFK Hjo med 1—12, berättade han inför firandet av Skövde IK:s 50-årsjubileum 2007. 

  Nils Larsson kom till Skövde från Enköping 1957, och han hade kontrakt med Enköping 

säsongen innan, men spelade aldrig någon match. Matchen mot IFK Hjo var Nisses första 

A-lagsmatch i seriesammanhang, och även om förlusten sved kändes det nog ganska bra 

att ändå få göra ett tröstmål, och göra mål var något Nisse var duktig på, och toppade 

skytteligan flera gånger under de första säsongerna. 

 

SKÖVDE LÄROVERK VAR FÖRST 

  Ishockeyn i Skövde hade faktiskt ett litet embryo redan 1940. Skövde 

Läroverk satte ihop ett lag, antagligen inte så allvarligt och mest för skojs skull. De hann 

med att spela en match, mot Sörhaga IK:s B-lag, och förlusten sved: 0—16. Antagligen 

var det inte bara kunnandet som var svagt, även intresset visade det sig eftersom det 

inte blev fler matcher än så. 

  Staden fick vänta till 1952 då både IFK Skövde och Skövde AIK klubbade igenom 

ishockey på programmet. Som ni kunnat läsa ovan var det med ganska dåligt resultat, 

och lagen lyfte aldrig från gärdsgårdsserierna. Sista säsongen 1956/1957 slutade Skövde 

AIK näst sist och IFK Skövde sist. Lagen tog varsin poäng, en oavgjord match mellan de 

båda Skövde-lagen, och något returmöte blev det inte på grund av dåligt (varmt) väder. 

 
DIVISION IV NORRA VÄSTGÖTASERIEN 1956/1957           

    GP W T L GF   GA GD PTS 

Lyrestad/Sjötorps IF 4 3 1 0 21 - 11 10 7 

Tibro IK   4 3 0 1 16 - 8 8 6 

Falköpings IK   4 2 1 1 27 - 7 20 5 

Skövde AIK   4 0 1 3 7 - 23 -16 1 

IFK Skövde   4 0 1 3 9 - 31 -22 1 

 

  Premiärmatchen för IFK Skövde gick av stapeln 18 december 1952, en vänskapsmatch 

mot IFK Tidaholm och svidande 2—12 som resultat. Skövde AIK å sin sida spelade sin 

första match 22 december samma år och tog i och med 6—5 mot samma motståndare 

Skövdes första, historiska hockeyseger. 

 

SIK I SERIESPEL 

  Under sin första säsong spelade SIK åtta seriematcher, fyra hemma 

på Södermalms IP och fyra borta mot i tur och ordning IFK Hjo, Falköpings IK, 

Ulricehamns IF, Karlsborgs BK. SIK slutade trea i serien efter Hjo – som inte förlorade en 

match – och Falköping. 



  Första seriematchen hemma på Södermalm slutade med seger, 6—1 (2—0, 2—1, 2—0). 

Karlsborgs BK stod för motståndet och Bengt ”Blottan” Carlsson gjorde SIK:s första game 

winning goal. 

  Poängligan för denna säsong är inofficiell eftersom assist inte räknades i protokollen 

förrän 1966/1967. Dock har tidningsartiklar och andra kommentarer kunnat avslöja en 

del passningsläggare, och med detta i beräkning var det Nils Larsson som blev både 

skyttekung och poängkung med tio mål och fyra assist på åtta spelade matcher. SIK 

använde totalt 23 spelare i serien, där närmare hälften bara spelade en av matcherna. 

  Publikmässigt var första säsongen kanske ingen succé och 559 nyfikna själar sökte sig 

till månskensrinken under de fyra första seriematcherna för klubben. Mest publiktryck var 

det hemma mot Falköpings IK då 187 personer knödde ihop sig runt rinken. Tyvärr 

slutade denna publikmatch med vinst för Falköping efter att gästerna vänt ett 

tremålsunderläge, 4—5 (3—0, 0—3, 1—2). 

  IFK Hjo som vann serien så klart, spelade året efter i Division III till sig åtta poäng och 

en femteplats bland sex lag. 

 

NÅGRA VIKTIGA DATUM 

  Efter det viktigaste datumet 7 november 1957 då Skövde Ishockeyklubb 

blev verklighet kan följande datum vara värda att nämna: 

 

• 18 november 1957: Första träningspasset 

• 1 december 1957: Första matchen (vänskapsmatch mot IFK Tidaholm, b) 

• 17 december 1957: Första hemmamatchen (vänskapsmatch mot Tibro IK) 

• 7 januari 1958: Första segern hemma i första seriematchen (Karlsborgs BK, 6—

1) 

• 24 januari 1958: Första segern borta (Serie; Ulricehamns IF, 4—3) 

• 8 november 1964: Första matchen på konstfryst is på Södermalms IP (Cup; HK 

Kometerna, 5—1) 

• 19 november 1964: SIK spelar sin 100:e match (Vänskap; Karlsborgs BK, 3—2) 

• 21 november 1971: Första matchen i Barracudatältet (Serie; Mariestads BoIS, 

4—5) 

• 13 september 1987: SIK spelar sin 1000:e match (vänskap; IFK Munkfors, 7—

5) 

• 25 februari 2006: SIK spelar sin 2000:e match (serie; Grums IK, 6—0) 

• 7 november 2007: SIK fyller 50 år 

 



  Säsongen i siffror: http://skovdeik.se/files/summary/summering_1957_1958.pdf 
 
TEXT: Micke Därth, Mikael Hjerpe 
FOTO: SLA FAKSIMIL: Västgöta-Korrespondenten 


