Så började det!
Basketbollens framväxt i Nässjö skildrat av basketveteraner aktiva under
de härliga första åren
Under första hälften av 1900-talet hade sportentusiaster som besökt USA gjort sporadiska försök att
introducera basketbollen i Sverige, men det var först efter andra världskriget som den på allvar fick
fäste i landet. Starkt bidragande till detta var flyktingar från Baltikum som tog med sig sin favoritsport
hit, men också amerikanska mormoner som reste runt i landet och missionerade. I USA hade basketen startat och spridits inom KFUM-rörelsen (YMCA) och det var därför naturligt att även KFUMföreningar i Sverige tog upp basketen i sina program.
Basketbollen kom tidigt till Nässjö. Redan innan Svenska Basketbollförbundet bildades 1952 studsades det basketbollar i Nässjö läroverks gymnastiksal (nuvarande Norråsaskolan). Korgar monterades
i gymnastiksalen, inte utan ett visst motstånd från skolans gymnastiklärare, och lockade ett antal
mer eller mindre gängliga läroverkselever. De blev ordentligt bitna av spelet! En extra kick gav ett
par yngre mormonmissionärer som vistades i Nässjö vid denna tid och som deltog i träningarna. Men
det var först när KFUM-tränaren Alvar Thörn, efter en basketkurs på idrottsanläggningen Bosön i
regi av Svenska Handbollsförbundet, kom hem med färska kunskaper och regler som bollstudsandet
blev ett organiserat spel.
Nässjö KFUM hade vid denna tid en Idrottsavdelning (IA) där den mycket engagerade styrelsemedlemmen och ungdomsledaren Conny Ekelund tidigt insåg att en ny och intressant idrott var på gång
och därför såg till att basket infördes i IA:s program. En i sanning lika framsynt som framgångsrik
insats. Redan 1958 hade basketbollen utvecklats och vuxit till den största grenen inom Nässjö KFUM
med 53 registrerade spelare (varav 20 damer) och med ett herrlag som spelade i den allsvenska
serien. Så här i efterhand kan man konstatera att utan Conny Ekelunds målmedvetna och under ytan
energiska arbete hade basketbollens framtid i Nässjö varit oviss. Och det var han som placerade
Nässjö KFUM på kartan som en av de första basketföreningarna i Sverige. Bilden nedan togs i samband med Nässjö KFUM:s 50-årsjubileum 1975.

I Småland var från början matchutbytet främst med KFUM Huskvarna, men även Tranås och Växjö
var tidigt ute med basketboll. Den första matchen som finns dokumenterad ingick i en triangelturnering mellan Nässjö, Huskvarna och Tranås och gick av stapeln våren 1954 i läroverkets gymnastiksal. Det gäng Nässjögrabbar som då gjorde tävlingsdebut återfinns på bilden nedan, iklädda de
nyinförskaffade tävlingsdräkterna.

Åren 1956 och 1957 deltog laget i kvalificeringen inför SM-slutspelet (seriespel hade ännu inte införts), men det blev båda åren förlust i första omgången.

Bland tidiga höjdpunkter måste nämnas den publika förmatch 1956 som Nässjö vann över Huskvarna
(40-19) innan Landslaget tog sig an Pressens lag i den välfyllda Idrottshallen i Nässjö. Landslaget
vann och i matchreferatet i Nässjötidningen, skrivet av den legendariske ”Myggan” Eriksson, kunde
man läsa att ”detta är inget frökenspel”. Man led fortfarande av föreställningen att basket var liktydigt
med korgboll (netball – en engelsk variant av basket), som uteslutande spelades av kvinnor. 1956
deltog också Nässjölaget i Riksmästerskapen för KFUM-lag i Exercishuset i Göteborg.
1957 vann Nässjö samtliga sina matcher i Smålandsserien och 1958 deltog man i det nystartade
seriespelet, Allsvenskan div. 1 södra. Man kan även notera att Nässjöspelare utgjorde huvuddelen
av manskapet i de landskapslag som slog Skåne 1958 och Östergötland 1959. Nässjölaget blev DMsegrare 1956 och 1958. Laget 1958 ses på bilden nedan.

Vid utgången av 1950-talet kan man således konstatera att KFUM Nässjös seniorer under sin 9-åriga
verksamhet kammat hem en 2:a plats i Allsvenskans div. 1 södra, två DM segrar, vunnit Smålandsserien samt framgångsrikt deltagit i en landskapsmatch där Småland besegrade Skåne. Laget hade

också genom åren försett andra allsvenska lag med spelare, främst lagen i universitetsstäderna Lund
och Göteborg. 1961 bestod halva LUGI:s lag av f.d. Nässjöspelare.
Såväl 1960 som 1961 blev det en andraplats i div. 1 södra, med efterföljande SM-slutspel. 1960
förlorade man i kvartsfinalen mot Göteborgslaget Bagaregårdens BK och 1961 mot KFUM Söder. Fyra
Nässjöspelare representerade Småland i en match mot Östergötland 1961 och samma år blev KFUM
Nässjös juniorer DM-mästare och gick vidare till SM-slutspel. Efter vinst mot Örebro hemma tvingades man lämna walk-over mot Övertorneå då matchdatumet sammanföll med läroverkets skrivningsperiod och enbart tågresan skulle uppgå till 60 timmar.
1962 vann KFUM Nässjö för första gången div. 1 södra. I kvartsfinalen blev det dock förlust, denna
gång mot Bagargårdens BK.
Även några andra höjdpunkter kunde noteras 1962. I januari vann Nässjölaget sensationellt Småland
Folkblads turnering ”Nässjöblixten”, med vinst över KFUM Blackeberg, Bagaregårdens BK och Heleneholms IF. Vidare blev det en fjärdeplats i KFUM:s Riksmästerskap efter knapp förlust i semifinalen
mot KFUM Göteborg. Senare på våren deltog Nässjölaget i en internationell turnering i Malmö där
laget placerade sig på andra plats, endast besegrade av nordtyska mästarlaget från Berlin, Neunköllner Sportfreunde. Nässjö slog danska mästarna ABC Köpenhamn, BC Neunköllner och skånska mästarna Heleneholms IF.
Detta år togs nässjöspelaren Birger Sjöberg ut som landslagsman till EM för KFUM-lag. Eftersom
KFUM-lagen var tongivande i den svenska basketen var detta i stort sett liktydigt med det ordinarie
landslaget.
Hittills hade Allsvenskan bestått av fyra grupper: södra, östra, västra och norra. Från och med säsongen 1962-63 ändrade man till två grupper: södra och norra. Kvaliteten på Allsvenskan blev på så
sätt bättre, samtidigt som konkurrensen naturligtvis blev hårdare. Första året hamnade Nässjölaget
på en hedrande 4:e plats i div. 1 södra. 1963 deltog man på nytt i den internationella turneringen i
Malmö och också denna gång placerade man sig som 2:a, nu efter Berlinlaget BC Neunköllner. 1964
gick det sämre i Allasvenskan och man slutade 8:a, dvs 3:a från slutet. 1965 åkte laget ur div. 1 och
säsongen 1965-66 spelade man således i div. 2.

KFUM Nässjös herrlag, seriesegrare div. 1 södra 1962. Bakre raden fr. v: Per-Inge Carlsson, Birger
Sjöberg, Torsten Larsson, Hans Ringqvist. Främre raden: Lars-Gunnar Lorentzi, Anders Arin, Sten
Isaksson, Lars Matsson. Saknas på bilden: Jan Franzén, Sven-Åke Walfridsson och Ken Tapper.

Dambasketen i Nässjö startade 1957. Redan året därpå spelade laget i den nystartade Allsvenska
serien div. 1 södra, där man sedan deltog under kommande år. Som seriesegrare eller tvåa under
flera år fick laget i kvartsfinalerna om SM-mästerskapet som regel möta något av Stockholmslagen.
Matcherna mot lag som KFUM Blackeberg eller KFUM Söder slutade oftast med klara förluster. En
stor framgång för damerna var däremot DM-segern 1961. Samma år vann läroverkets lag, som i
praktiken utgjordes av samma spelare, DM för skollag.
Även damernas juniorlag var framgångsrika och 1962 gick laget till semifinal i JSM, men fick se sig
slagna av IFK Borås. Året därpå gick man också till slutspel, men förlorade mot KFUM Blackeberg.
Nässjöflickorna var även framgångsrika i Riksmästerskapet för KFUM-lag. 1961 kom laget på fjärde
plats och 1962 på femte plats. Flera av damlagets spelare representerade under åren Småland i en
rad landskapsmatcher.

KFUM Nässjös damlag 1960. Stående fr. v: Birgitta Jonsson, Gunilla Holmer, Kerstin Axelsson, Birgitta
Reneby, Inger Forsmark, Kerstin Ringqvist. Sittande: Mona Lundquist, Ulla-Britt Lindskog, Lena Lund,
Irmgard Persson

