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Mindre kända idrottsprofiler som växt upp i eller varit bosatta större delen 

av sitt liv i Östnor och är födda före 1945 och som tillhört svenska eliten i 

sin sport eller utmärkt sig i någon av Sveriges mest prestigefyllda tävlingar. 
 

 

Gunnar Eriksson – längdskidor f.1921 

OS guld 4x10 km stafett, Sankt Moritz 1948 

OS brons 18 km, Sankt Moritz 1948 

VM guld 5 mil, Lake Placid 1950 (längdskidor flyttades till Rumford 

på grund av snöbrist). 

”VM-Gunnar” blev världsmästare på 50 kilometer före landsmännen 

Enar Josefsson och Nils "Mora-Nisse" Karlsson. 

Det blev inte något individuellt SM-guld för ”VM-Gunnar”, men väl 

22 i lag och stafett för IFK Mora. Han representerade IFK Mora 

under hela sin idrottskarriär. 

 

 

 

 

Herman Öhman f.1911 – landsvägscykel   

Herman tillhörde på 1930-talet landets cykelelit. Bra både i 

tempolopp och linjelopp. Han vann många tävlingar bland annat. 

första Solleröloppet 1934. Han vann detta lopp även 1936. 

 

 

 

Gunnar Matsson-Frost f.1911 – orientering och längdskidor    

Svensk mästare i budkavleorientering för Mora 1948 tillsammans med 

Lennart Berg. 

Gunnar blev 3:a på SM i individuell orientering 1943. 

Ingick i IFK Moras segrande lag i Vasaloppet 1943. 

(På fotot syns från vänster Gunnar M.son-Frost, Gard-Nils Karlsson, 

Anders Törnkvist)  

 

 

Lennart Berg – längdskidor f.1918 

Lennart blev IFK Moras förste landslagsman i orientering 1947. 

Vann SM – stafett på skidor 1941 med Gard-Nils och Gunnar Eriksson. 

Ingick i IFK Moras segrande lag i Vasaloppet 1943. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gunnar_Eriksson_StMoritz_1948.jpg


Låg 2:a i Vasaloppet i Eldris 1944, blev trött, gav fan i alltihop och tog genvägen över älven 

och for hem. 

Vann budkavle SM i orientering 1948 med Gunnar Mattson-Frost och Gunnar Larsson. 

 

 

John Berg f,1914 – längdskidor 

Tävlade flitigt i slutet av 30 - och hela 40-talet.  

Bästa placeringar 18, 19 och 22  i Vasaloppen 1949, 1937 och 1941. 

Fick 1937 diplom för en idrottsbragd då han i klar ledning i slutet 

av gränstävlingen i Rörbäcksnäs spolierade segern genom att  

hjälpa en skadad norsk medtävlare.  

(På fotot från vänster Axel Morell, John Berg) 

 

 

Axel  Morell, f. 1911 – längdskidor 

Blev 8:a i Vasaloppet 1938. 

Axel låg på andra plats i Läde men besvärliga spår så man  

sjönk ner till knäna och vallningsproblem ledde till att han  

slutade som nummer 8. 

Axel och Artur Häggblad hade sällskap till Mångsbodarna. 

Artur fick bakhalt och Axel gav honom av sin valla som  

han hade med sig. Artur drog sedan ifrån men Axel kom ikapp  

honom närmare Mora. 

Då blev Artur sur och bytte skidor varpå han blev diskad. 

 

 

Anders Ström f. 1901 – längdskidor 

Anders var IFK Moras förste olympier och deltog i OS-femmilen 

1928 i S:t Moritz och blev 7:a . 

Segrare i Vasaloppet 1931.  

Anders konstruerade en ny skidbindning ”Strömbindningen” som 

blev mycket efterfrågad. KJ Eriksson AB började göra dessa 

bindningar 1927. Efter hans seger 1931 i Vasaloppet ville alla ha 

denna bindning. Försäljningen gick lysande och produktionen pågick  

även på nyårsnatten inför 1932 års Vasalopp, berättas det. Efter ett  

10-tal år kom nya skidor och bindningsmodeller och tillverkningen  

lades ner. 

 

 

 

 

 

 

 

Gösta Moberg f.1932 – friidrott, löpning 

SM-guld terränglöpning 4 km, 1958. 

SM-silver banlöpning 800 m, 1957. 

SM-silver lag terränglöpning 4 km, 1956 och 1958. 

SM-brons banlöpning 1500 m, 1957 och 1958. 

SM-guld draghund 1988. Oldboysklassen. 



Gösta Moberg har fortfarande klubbrekord i IFK Mora på 800 m och 

1000 m banlöpning satta för snart 60 år sedan. Tränade för OS i Rom 

1960 men fick problem med hälsenorna. Övergick till draghundsport och skidåkning. Vid 55 

års ålder vann han guld i Draghunds-SM i sin klass. 

 

 

Johan Ström f. 1908 – längdskidor 

Blev IFK Moras första svenska mästare på skidor. 

Segrade i juniorklassen på SM i Örnsköldsvik 1927. 

Johan åkte ett antal Vasalopp. 1930 kom han i mål som 9:a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Romson, f. 1939 – orientering, skidorientering 

och friidrott 

Landslagsman i orientering och skidorientering. 

Seger i Fjällorienteringen 1963.  

Anders sprang sista sträckan när IFK Mora tog andra plats i 

10-milaorienteringen 1965. IFK Moras bästa placering 

någonsin i denna prestigefyllda tävling. 

Som junior vann han bl.a. några individuella DM i skid- 

orientering och orientering för sin gamla klubb Hofors AIF. 

Hans mest aktiva period var 1958-1965. 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

Under 10-årsperioden 1911 till 1921 föddes således 7 gossar i byn som senare skulle bli 

elitidrottsmän om vi även räknar in även Gard Nils Karlsson (Mora-Nisse) f. 1917. Var 

det kanske bröderna Ström, födda några år tidigare, som gav inspiration och visade 

vägen?  De har säkert också sporrat varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: IFK Moras arkiv, IFK Moras klubbtidning Kamraten, Mora Tidnings arkiv och 

intervjuer. 
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