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tare att anordna idrottstävlingar, såväl klubbmästerskap som allmänna 
tävlingar i idrott och varpa i samband med fester i Idrottsänget.

Föreningen var representerad i gymnastik på Olympiaden i Berlin 
1936. Bland 15 gotlänningar tävlade Birger Pettersson, senare Dunes-
son, 19 år, från Väte. Gruppen tävlade även i Stockholm 1939. Fyra 
medlemmar från Väte utbildade sig i olika kurser i gymnastik i Visby 
och en utbildade sig på Gymnastikhögskolan i Lillsved.

Föreningen deltog i olika tävlingar i löpning som i Stadslöpningen. 
1937 och 1938 tog man hem seger med ett 20-mannalag. Man deltog i 
DM: i tyngdlyftning likaså.

Harry Pettersson, Kvie som berättat om Väte Gymnastik och Idrotts-
förening vill avsluta med att gratulera den nygamla föreningen till sitt 
60-årsfirande och önska fortsatt framgång med den fysiska träningen.

Harry vill slutligen även framföra Gymnastiksången av dir Ragnar 
Johnsson-Skarfors.

Harry Pettersson i Väte, 1984-07-01.

Gymnastiksång av Ragnar Johnsson-Skarfors
Gymnastiken för oss den har blivit
ett nödvändigt livselexir
som kom oss att känna vi givit
höjd åt vårt fällda visir.
För jämt vi hålla i
Och spänstigare bli
Och löpa och hoppa och häva oss gör vi
Och om det finns nån, som trist blir någon gång
Så klämma vi i med en rivande sång.

Lämna slöheten hemma i stugan!
Slut upp i vårt frejdade lag!
Låt ej dig påverkas av frugan!
Hugg i här med kärnfriska tag!
Ty minnas du bör, att dig det just rör
Att du år efter år blir ?? och skör,
Men kom i vårt gäng, med ett rivande fläng
Du glömmer bort allt som av spänst får en släng!

Gösta Matsson, Birger Dunesson, Harry Larsson,  
Karl-Erik Fredriksson och Harry Pettersson.

Danser och basarer
Idrottsföreningen har anordnat basarer, danser och sommarfester ge-
nom åren och det gjorde även föregångaren Väte varpklubb.

Från 1930-talets mitt minns Karl-Erik Fredriksson att man hade 
dans på lite olika ställen i Väte så som i Gullarve äng, bakom Roséns 
vid Rovalds och vid Västerväte såg. Gullarve äng kallades Basar´n eller 
Basaränget och där fanns en dansbana och basaranordningar. »Bollslei-
tu« kallades en liten del av änget där man spelade boll, pärk och kastade 
varpa. Man hade dansbana och ett musikband med gitarr, dragspel och 
fiol som spelade dansmusik. Angabandet med Henry Bendegard var 
ett sådant. Danserna ägde rum på lördagskvällar från kl. 20 till 01 och 
på söndagskvällar från 20 till 24. För varje dans fick kavaljeren köpa en 
dansbiljett som kostade 5–10 öre. Man serverade kaffe och varm korv, 
hade tombola och olika aktiviteter som luftgevärsskytte.

När sedan GoIF bildades och ängsmarken hade inköpts som idag 
kallas Idrottsänget där det fanns löparbanor, fotbollsplan m.m. så an-
lade man också en festplats med dansbana, som ett tag var Gotlands 
största. Helge Björkqvist minns de många festerna och danserna som 
anordnades på 1940- och 50-talen. Då var de som mest populära. Man 
hade pingstbasarer. Nu spelade Bengt Bergs orkester och Jack Steens 
orkester var populär. 

Väte hade även ett eget dansband med Helge Björkqvist på dragspel 
och bas, Allan Larsson, Folke Eneqvist och Evert Sahlsten.

Under 1960-talet minskade danserna betydligt.
Det var både av socialt och ekonomiskt intresse som alla dessa fester 

och danser anordnades. Festerna gav goda inkomster till idrottsfören-
ingarna.

Nu för tiden är det dans i änget en gång om året. Dansen går i nos-
talgins tecken, man leker 40-tal eller 50-tal och klär ut sig i tidsenliga 
kläder. Det är fortfarande GoIF som är arrangör tillsammans med Väte 
hembygdsförening. 

Maj Wennerdahl

Tävling i Visby där GoIF deltog i Stadslöp-
ningens stafett. Bakre raden fr.v. Gösta Helm, 
Martin Nilsson, Karl-Ola Eriksson, ?, K-E 
Fredriksson, Axel Nordberg. Främre raden: 
Arne Larsson, Nils Nordberg, Karl-Gösta 
Björnlund, Sigvard Mattsson (ordförande), 
Arne Helm, Harry Pettersson, Birger Petters-
son. Bilden nedan, samma personer som ovan.

Varpasegrare Eva Larsson, Cecila Söderlund, 
Yvonne Bjarneby.

Dansaffisch från 1944.

Den gamla dansbanan lagas och förminskas år 1993.


