
Hans ”Stöveln” Öberg                                           

Född:  1926-11-21 i Gävle Moderklubb: Gävle GIK                     Avliden: 2009-03-09                                  
Klubbfattning: Left    Position: Vänster forward                   Landskamper: 162 A                                                  

     Hans Öberg växte upp i Hemlingby och började sin karriär som 
bandyspelare. Namnet Stöveln hängde med sedan han som pojke 
snörade fast skridskorna på stövlarna och åkte på Lergropen som 
fanns nära den plats där Hemlingby kyrka ligger i dag                                    
Hans "Stöveln" Öberg 
gick den långa vägen 
inom Gävle GIK från 
pojklag upp till seniorlag. 
Spelade i          Gävle 
GIK:s juniorlag i början 
av  1940 -talet.                                                                                                                            
Debuterade i Tre Kronor 

1948 
på Olympiastadion i Stockholm mot Kanada (5-5). 
Blev dubbel världsmästare och svensk mästare med 
Gävle GIK. Sågs som en finurliga forward där aldrig 
energin rann ur.  
I Grenoble Schweiz 1953 tog han sitt första VM-
guld. Det andra VM-guldet kom i Moskva 1957 samma år                        
som Gävle GIK blev svenska mästare                                                                     

Stöveln" Öberg var tillsammans med 
Leksands- backen Åke Lassas lite av 
pionjärer inom ishockeyn utanför Stockholm 
då dom tillhörde dom allra första icke 
stockholmare att tas ut till landslagsuppdrag                                                                             

Spelade ofta/alltid i en klassisk gul toppluva. 
Hade en specialvinkel som 
motståndaförsvaren 
fruktade då han kom in på 
vänsterkanten. Dom 
uppåkningarna slutade allt som oftast med 
att "Stöveln" sprätte upp pucken i nättaket.                                                                                                                          

SM-guldet betydde genombrottet för 
ishockeyn i Gävle och inspirerade andra 
klubbar som Brynäs IF och Strömsbro IF. 
Den självklare matchvinnaren i guldlaget var Hans "Stöveln" Öberg.                                                       

1959 gick Skutskärs IF till SM-final i bandy och som det bollgeni 
han var hoppade Stöveln in mitt under säsongen och förstärkte 
laget. Skutskär vann mot Västerås SK med 2–1 och Stöveln 
stod för ett av målen.                                                                                               

SM-finalist i bandy med Skutskärs SK samma dag som Gävle 
GIK fick lämna högsta serien i svensk ishockey 1964. Detta 
efter en kvalförlust mot Östers IF (idag Växjö HC).  
 

I mitten av 1950-talet öppnade Hans Öberg en cykel- och sportbutik på Norra Kungsgatan i Gävle. 
Butiken flyttades till Hemlingby 1992 och drivs i dag av Stövelns söner Mats-Olov och Hans-Göran 
Öberg 



Hockey Hall off Fame 
“Stöveln” invald som nummer: 46       2012-05-17 
Motivering: Hans "Stöveln" Öberg tillhörde de första spelarna 
utanför Stockholmsområdet som togs ut till Tre Kronor och fick 
vara med i VM-sammanhang. Han växte upp i Hemlingby strax 
söder om Gävle och lär ha fått sitt smeknamn då han som liten 
grabb bara hade stövlar att snöra fast skridskoremmarna kring.   

Stöveln började spela hockey i Gävle GIK:s juniorlag i början av 
1940-talet. 1948 gjorde han debut i hockeylandslaget och fick året 
därpå representera Sverige vid världsmästerskapet i Stockholm. 
Han tog sitt första VM-guld i Schweiz 1953 och det andra kom i 
Moskva 1957 – samma år som Gävle Godtemplare blev svenska 
mästare.     Stöveln var främsta orsaken till att Gävle GIK blev en 
storklubb och höll sig kvar i översta eliten i 17 år. Han var också en av de justaste ishockeyspelarna 
som förekommit på svenska rinkar. Det påstås att Stöveln hann avverka tio säsonger i högsta serien 
innan han drog på sig sin första 2-minutersutvisning.  (Stöveln sa:  Han stampade på min klubba!)  

Stöveln deltog i alla Gävle GIK:s seriematcher genom åren utom en – den han missade var 
jumbofinalen mellan Godtemplarna och Öster 1964 då Gävle-laget förlorade och fick respass ur 
högsta serien. Stöveln hade då valt att spela SM-finalen i bandy med Skutskär – och så gick det som 
det gick...                                     Av IIHF utsedd till VM:s bäste forward 1953  

Nationella utmärkelser: 
Guldpucken 1956/57 (bäste 
spelare i SM-slutspelet) 
Rinkens Riddare 1962/63 
(årets gentleman)            

Har erhållit svensk 
ishockeys Stora Grabbars 
märke nummer: 34  

Landskamper:  Spelade i Tre Kronor mellan 1947/48 och 1957/58 
126 A-landskamper, 97 mål – samt 56 övriga matcher (mot klubblag etc.) 
med A-landslaget, 40 mål.                                                                                                                                                    

Nationella meriter: 
SM-guld med Gävle GIK 1957                           Delad seger i skytteligan i serien 1948/49 och 1958/59     
Spelade 17 säsonger i högsta serien och åtta i SM – 259 matcher 272 mål.                                            
Flest mål i SM 1959/60                                      Vann skytteligan i serien 1957-58                                                             

Internationella meriter:    EM-silver och VM-fyra 1949,   EM-brons och VM-femma 
1950                     OS, VM-brons och EM-guld 1952,   VM- och EM-guld 1953,                          
EM-silver och VM-brons 1954,        EM-silver 1958VM-femma och EM-brons 1955,            
OS, VM-fyra och EM-silver 1956,              VM- och EM-guld 1957,            VM-brons 1958        
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Memorial    Hans ”Stöveln” Öberg 

 
 
 
 
 
 
 
     
     
      
      
      
       
      
 

       

 



 

Då fick Bosse ta bussen hem  
 

   

Fotograf: Stefan Andersson  Fotograf: Nick Black mon 

Bosse Nilsson blåste inte straff... 

...då åkte Stöveln Öberg hem utan honom. 

Den nyss bortgångne Hans ”Stöveln” Öberg var ju en mycket tillbakadragen och blygsam 
man, men de som kände honom väl kan berätta att han bakom den stillsamma fasaden 
kunde vara både bestämd och envis. 

Nisse Frölander var en nära vän till Stöveln. De spelade fotboll tillsammans en gång i tiden, 
och Nisse minns en match mellan GGIK och Åmot någon gång i början av 1960-talet. Åmot 
hade hemmaplan, och den legendariske Bosse Nilsson skulle döma. Men det är ju långt till 
Åmot, så för att spara in lite respengar ringde Bosse upp sin vän Stöveln och frågade om det 
inte fanns plats för honom i någon GGIK-bil. 

– Jodå, du kan få åka med mig, sa Stöveln. 

Så blev det. De åkte till Åmot i muntert samspråk – Nilsson och Öberg var ju lagkamrater i 
Skutskärs bandy gäng, så det fanns mycket att prata om under resans gång. 

Matchen blev jämn och spännande, och i slutskedet fälldes Nisse Frölander inne i 
straffområdet. Stöveln tittade på Bosse och sa lugnt: 

– Ska du inte blåsa straff? 

– Det där var ingen straff. 

– Du åker inte med mig hem, du. 

Och så blev det. Stöveln bytte om, satte sig bakom ratten och körde hem till Gävle. Ingen av 
de andra bilförarna vågade heller ta upp Bosse, för Stöveln hade pondus fast han var 
tystlåten. 

Hur Bosse Nilsson kom hem vet väl ingen i dag. Han tog kanske bussen. 


