
 

 

Blankaholms Bollklubb 

Fotboll och Bandy 

Av Hans Källgren 

 

Bollklubben bildades 15 maj 1927 och anslöts till 

Riksidrottsförbundet (RF) 3 maj 1934.  
 

Åren 1932-mars 1934 tillhörde BBK Arbetarnas Id-

rottsförbund (AI), som var en ren kommunistisk orga-

nisation. Arbetarna på sågverket där de flesta med-

lemmarna arbetade röstade för ett inträde i AI. Med 

tiden visade det sig att AI ej var tillräckligt starka 

gentemot RF och de flesta arbetarföreningar i landet 

som överlevde, anslöt sig med tiden till (RF).   
 

I RFs anteckningar vid inträdet 1934 står ”emellertid ej 

bekant, att föreningen är politiskt betonad”, detta citat 

med hänvisning till BBKs medlemskap i AI 1932-34. 

Vid inträdesansökan till RF, uppges endast fotboll som 

aktivitet.                                                                   
 

1929-30 färdigställdes Lövskogsvallen, klubbens fot-

bollsplan. Som ännu idag sköts om och är spelduglig. 

BBK var tidiga med spel i Smålands Fotbollsförbunds 

serier, redan säsongen 1933/34 är klubben 3:a i Väs-

terviks serien div.2.  
 

I hela 56 säsonger spelades det seriefotboll på Löv-

skogsvallen i Blankaholm. Säsongerna 1962, 1964, 

1966, 1979, 1994 och 2000 blir det serieseger.  
 

På 40-talet hade BBK problem liksom många andra lag 

i Sverige p.g.a. militära inkallelser, därför var fotbollen 

vilande i 5 år.    
 

Säsongerna 1953/54, 1980, 1995 och 1996 spelar BBK 

i Div.5. Bästa året är 1995 då laget placerar sig 5:a. 

Övriga säsonger pendlar föreningen mellan 6:an och 

7:an, t.o.m. Div.8 år 2000.         
 

Kända spelare från BBK är bröderna Einar och Karl-

Edvin Stéen, vilka båda blev Svenska mästare i IFK 

Norrköping, totalt 6 SM-guld tillsammans. 
 

Fam. Adolfsson i Blankaholm är kända i fotbollskret-

sar, då både far och söner spelade i BBK i många år. 
 

Bandyn i Blankaholm var aldrig i något organiserat 

seriespel och var heller inte ansluten till Smålands 

Bandyförbund. 

Blankaholms BK c:a 1937 

Övre raden från vä. Fred Helleblad, Alfons Svensson, Dan Andersson, Bertil Andersson, Einar Steen, Paul Holmberg.  

Sittande vä. Harald Nilsson, Åke Nilsson, Ebbe Sternersson, Gillis Svensson och Sven Svensson. 


