
 

Folke Lindqvist: Ränneborg. 
Vackert ligger den där, ofta i minnet i solsken. Den gula färgen på plank och läktarbyggnad 
har inte bytts ut på den tiden som jag varit med, utan den verkar vara en för evigt orubblig 
borg som inte kan förändras. Att förändra den fina läktarbyggnaden tror jag ingen vill. Den är 
f.ö. K-märkt efter vad jag tror mig veta. Men många har upptäckt att det vi ska tävla på var 
helt otidsenligt, med kolstybb på den endast 375 m. långa löparbanan och med 
nedslagsunderlag för kastredskapen som förstörde dessa. 
Så det var stor glädje för många då det bestämdes att denna fina anläggning skulle 
moderniseras och få tidsenliga allvädersbanor, med början på arbetet år 2000 för att bli 
färdig året efter. 
Många med mig har inte varit med från början då Ränneborg blev till så det är nog inte bara 
jag som vore intresserade av lite historik. 
Man kan gå ännu ett steg tillbaka och erinra att det före Ränneborg fanns något som 
kallades Vildparken som berättades mycket om i Eksjö GIK´s jubileumsskrift då klubben fyllde 
50 år 1950. Där kan man läsa en dikt som i en av stroferna stolt kunde konstatera:  
”Till Vildparken grönska drog skaran så stolt 
att kämpa på nyanlagd plan 
och ännu ibland oss finns vikingar kvar  
från idrottens hedenhöstid. 
De tälja om forntida hugstor bedrift 
Som ur minnenas djup tränger fram, 
Om segrar de nått och bravader av dem 
Som vandrat till skuggornas land.” 
Vildparkens idrottsplats var där man nu startar i Eksjö stadslopp. 
Där sattes också, som många nog vet Gunnar Lindströms världsrekord i spjut med 66,62m, 
1924  en höstdag i oktober. Helge Janson från samma klubb passade vid samma tävling på 
att sätta svenskt rekord i 10-kamp. 
Eksjö var vid den tiden en av Sveriges bästa klubbar och hade många framskjutna placeringar 
i svenska eliten. Men Gunnar var nog den mest kände tillsammans med sin bröder, Elof och 
Gustav.  
Det centrala läget hade många fördelar med att de flesta hade nära till anläggningen, men 
det var inte alla som var förtjusta utan stördes av både de aktivas ljud, som den ofta stora 
publiken. 
En driftig man, civilingenjör och s.k. syssloman vid lasarettet, Thörnborg var den som stod 
bakom det projekt som blev Ränneborg och som stod färdigt 1933. 
Vi som tycker att den nuvarande arenan är ”skrutt” förstår nog inte vilket lyft det var för 
staden att få denna fina anläggning. Som nog många märkt är banorna inte så känsliga för 
regn som många kolstybbsbanor runt omkring kunde vara, så dräneringen måtte vara bra 
gjord. Många minns nog med mig hur mjuka banorna kunde vara på Nässjös Skogsvallen. 
Man kände hur underlaget gungade under en och liksom jäste efter några regnskurar. 



Här har många fina idrottsmän framträtt vilket framgår av presentationen av banrekorden 
som de var 1950. Mest känd är Rune Gustavsson som blev Europamästare 1946 i Oslo och 
slog världsrekordet på 1.000 m. samma år. 
En annan som man känner igen från rekordlistan är K.E. Walett som tog silver vid SM i 
terräng i Nyköping 1948 på 4.000 m, en bedrift som Eksjö Södras Jan Rudolfsson upprepade 
30 år senare i Enhörna. Att notera från den gamla idrottsplatsen är att 110 m. häckrekordet 
innehas av en viss Sten Pettersson, det torde vara den ”Sten-Pelle”, som fick det första 
bragdmedaljen 1925 och som även innehade världsrekordet på 110 m. och 400 m. häck. Till 
hans meriter kan också läggas ett OS-brons på 110 m. häck 1924. 
 
 Banrekord i Eksjö på Gamla Idrottsplatsen, Vildparken 
 Och Nya Idrottsplatsen, Ränneborg fram till 1950 
 Gamla Idrottsplatsen, Vildparken. 

Löpning     100 m. 10,8  H. Ericsson Örgryte IS 1930 

Löpning     200 m. 24,5 K.Bruno Jönköpings AIF 1930 

Löpning     400 m. 50,6 Kj Areskoug, Örgryte IS 1931 

Löpning     800 m. 2,03 F Linnér, Eksjö GIK 1929 

Löpning   1 500 m. 04:06,2 Chr.Markersen Köpenh. 1932 

Löpning   5.000 m. 15:46,0 E.Stenfeldt, Västerviks IF 1926 

Löpning 10.000 m. 34:31,2 G.Mellberg, Eksjö GIK 1930 

Häcklöpning      110 m. 15,4 Sten Pettersson, Göta Sthlm 1928 

Höjdhopp 
 

1,90 K.Österberg, Strängnäs 1926 

Längdhopp  
 

6,87 H. Jansson, Pol.IF Göteborg 1930 

Stavhopp 
 

4,00 H. Lindblad Stockholm 1930 

Trestegshopp 
 

14,04 H.Dehlin Eksjö GIK 1922 

Kulstötning 
 

14,36 H.Jansson Pol.IF Göteborg 1930 

Diskuskastning 
 

42,86 E.Lidman Norrköping AIS 1928 

Spjutkastning 
 

66,62 G.Lindström Eksjö GIK 1924 

Släggkastning 
 

51,80 O.Sköld Eskilstuna 1928 

      Nya Idrottsplatsen, Ränneborg 

Löpning           100 m. 10,8 S.Andersson Vaggeryd 1946 

Löpning           200 m. 23,1 S.Andersson Vaggeryd  1943 

Löpning           400 m. 50,0 K.Söderberg IF Elfsborg 1936 

Löpning           
 

1:55,0  N.Toll Studenterna Sthlm 1946 

Löpning           800 m. 1,55,0 Tore Steen Hälsingborg 1942 

Löpning           1.500 m. 03:56,8 Rune Gustavsson Värnamo 1945 

Löpning           3.000 m. 08:42,4 K.E.Walett Eksjö GIK 1946 

Löpning           5.000 m. 15,04 B.Johansson Värnamo 1943 

Löpning           10.000 m. 33:37,2 G.Mellberg Eksjö GIK 1935 



Häcklöpning 110 m. 15,1 G.Risberg Jönköping 1943 

Häcklöpning 400 m. 56,0 S.Bohn ? 1943 

Stafett 4x100 m. 44,4 Vaggeryd 1945 

Stafett 4x400 m. 03:38,8 Värnamo 1945 

Stafett 4x1.500 m. 16:32,8 Värnamo 1945 

Stafett 1.000 m. 01:58,8 Sm. landslaget              1945 

Höjdhopp 
 

1,92 R. Björk Sävsjö 1945 

Längdhopp 
 

7,08 N. Petersson IFK Göteborg 1938 

Stavhopp 
 

3,85 B. Hultqvist Växjö 1948 

Trestegshopp 
 

13,97 S. Cederblad Eksjö GIK 1934 

Kulstötning 
 

15,40 G. Berg Göteborg 1938 

Spjutkastning 
 

67,52 G. Pettersson Växjö 1943 

Viktkastning 
 

14,25 R. Wielander IFK Sävsjö 1933 

Släggkastning 
 

52,55 O. Malmbrandt Stockholm 1937 

Diskuskastning 
 

47,78 K. Kotkas Finland 1938 
 
Några av dessa resultat skulle nog stå sig bra även i dagens konkurrens.  
Kvinnor kom glädjande nog ganska fort in i verksamheten och har noteringar från 1930. 
Birgitta von Wovern hade t.o.m. svenskt rekord längd utan ansats på 271cm 1943. 
En som tidigt fick besöka Ränneborg var Karl-Erik Walett som vi såg i rekordlistorna därifrån. 
Hans första kontakt med arenan var vid en skolavslutning och fick som en 
uppmuntringspremie  gratis entré under ett år. Varför kommer han inte ihåg, men man får 
väl att han skött sig föredömligt i skolarbetet och då det gällde  att vårda fysiken och vara en 
god kamrat. Vid Ränneborgs invigning 1933 var han 11 år. Han fick sedan flera tillfällen att 
besöka platsen både för träning som för tävling. Den ansågs av samtida som den bästa som 
fanns i Småland, troligtvis p.g.a. den fina skötseln av noggranna vaktmästare samt att 
platsen låg på momark som gjorde den väl dränerad. Här var han med i många klubbmatcher 
men även DM-mästerskap. Att vinna stafett 4x 1.500 m. över bl.a. Wärnamo i DM 1942 var 
något som etsade sig fast i minnet. Trots att inte Rune Gustavsson var med i 
motståndarlaget ansågs det mycket svårslaget. Förutom Karl-Erik fanns hans bror Olle, samt 
Birger Magnusson och Osborn Pettersson med i laget.  
Något som rankades högt var triangelmatcherna mellan Östergötland- Västergötland- 
Småland. 1945 kunde Karl-Erik tillsammans med Erik ” Moheda”- Johansson ordna en 
dubbelseger på 5.000 m, som nog finns kvar som ett minne som han aldrig kommer att 
glömma. ”Moheda”- Johansson var även med en Finnlandskamp under sin karriär som 
löpare. 
Karl-Erik Walett anser själv att anledningen att Eksjö var så dominerande inom friidrott var 
dels de utomordentliga banorna samt den ledarstab som då fanns inom Eksjö. Mest minns 
han bröderna Erik, Bertil och Bengt Ring som gjorde att Eksjö kunde hålla den höga standard 
som de hade. Han beundrar de som nu lägger ner tid och energi på att få Ränneborg att åter 
bli en arena att räkna med.  
Eksjö Södra hade från början inte tillgång till Ränneborg utan fick efter sitt bildande 1940 
hålla till den idrottsplats som benämndes ”Mösen” och som verkligen gränsade till moss- och 



kärrmark. Platsen ligger ungefär där Grevhagskolan ligger nu. Ny idrottsplats för Södraiterna 
blir Södravallen 1945,  som låg söder om Folkets Park, alltså nära den gamla infarten till Eksjö 
från Vetlandahållet.  
 
Egna minnen 
Jag själv har bara upplevt Ränneborg som idrottsplats i Eksjö, då jag som tidigare Hvetlanda 
GIF: are och även tävlande för Näshult lockades över till Eksjö GIK 1968, för att 1972 gå över 
till Eksjö Södra. Ett starkt minne för mig var då jag ställde upp på 1.500 m. i junior-DM. 
21 adrenalinstinna pojkar störtade direkt in i den trånga kurvan efter start och klarade 
mirakulöst det hela utan att någon trillade omkull! Som vanligt hade jag en kamp med 
Örjansklubbens Göran Holst, men förlorade i spurten. 
Vid samma DM satte John-Erik Blomqvist från Kalmar nytt smålandsrekord i stav för juniorer 
på, om jag minns rätt 4,55m. Denne skulle senare, tävlande för Malmö AI hoppa en bra bit 
över 5 meter och representerade Sverige i OS-68. 
Eksjö Södra var 1978 arrangör för DM 10.000 m, som måste vara ett bland de sista arena-DM 
som gick på kolstybb. Jag hade inköpt ett par vackert svarta ADIDAS-spikskor med röda 
remmar, som jag var mycket stolt över och som passade precis mina fötter. Jag vände mig till 
min konkurrent Franz Pumhözl och såg att han hade lika skor som jag. Jag drog in andan för 
att uttala mitt berömmande om dessa skor och att de passade så bra, då han kom före med 
att säga: ”de här skorna är de sämsta skor jag har haft på mig, den måste ha ankfötter minst 
för att trivas i dom!” Jag sade ingenting. 
Loppen blev en kamp mellan Franz och mig. I kurvorna drog han ifrån medan jag segade mig 
ifatt på ”rakorna”. På sista varvet kunde han dock springa ifrån mig, och vi kunde placera oss 
som 3:a och 4:a. Vann gjorde Jan Rudolfsson som lade in ”södrarycket” i sista kurvan och 
kunde spurtslå SISU:s Arne Svensson. 
Nu finns inte den röda kolstybben kvar och arbetet går framåt för att skapa en modern arena 
för dagens behov. Nu ska inte näsan kittlas av den välbekanta doften av stybb och man ska 
inte behöva förargas över att behöva få bort det svårborttvättade röda färgen. 
Som en fin final och en hyllning till den ”gamla” Ränneborg anordnades det den 14 augusti 
en avslutningstävling som kallades Kolstupet. 
Jag själv måste ju vara med, och tog naturligtvis med en bit av underlaget hem efter 
genomförd tävling. 
Kanske kan man för sina barnbarn en gång få berätta om sina vedermödor ”på sånt här 
material och som kallas kolstybb.” ”De´va´jobbit men rolitt hade vi.” 
 

Folke Lindqvist 

 

 


