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ledde i halvtid, men under andra halvlek blev rollerna ombytta. 
Således tog värdlagets olympiska turnering slut redan efter den 
första matchen.

MOT MÄSTERSKAPSSERIEN
På 1950-talet började man fokusera allt mer på de unga spelar-
nas tekniska färdigheter. Ett exempel på detta var de nationella 
tekniktävlingarna som började ordnas från år 1954. IFK fick sin 
egen teknikmästare 1957 när Veikko Seidel vann tävlingen. Under 
årens lopp uppnådde de stjärnprydda även andra placeringar nära 
toppen. Ungdomslandskamperna var en annan nyhet på 1950-
talet. Finland spelade sin första ungdomslandskamp i augusti 1954 
och besegrade då Sverige med 3-0. Hannu Kankkonen från IFK 
var matchens stora stjärna efter att ha gjort två mål och spelat 
fram till det tredje.

Före 1970-talet spelade endast de äldsta, dvs. A-juniorerna, om det 
finska juniormästerskapet. Det var inte tillåtet att använda spelare 
från representationslaget i FM-tävlingen, vilket i praktiken fråntog 
IFK chanserna att göra bra ifrån sig – klubbens bästa juniorer 
började avancera till representationslaget från och med säsongen 
1953. De stjärnprydda ville ändå mäta sin nivå och hösten 1954 
bjöd de in A-juniorernas färska finska mästare Kuopion Palloseura 
till en vänskapsmatch i Helsingfors. IFK spelade med sina bästa 
ungdomar och vann matchen med 5-2. Samma sak upprepades 
fem år senare på hösten 1959. Då spelade IFK mot HJK om Hel-
singfors distriktsmästerskap och slutresultatet var 5-0.

Året 1955 var både viktigt och kritiskt för rödtröjornas föryng-
ringsoperation. De unga spelarna tog nu ett stort ansvar i synner-
het för lagets anfallsspel. I ett flertal matcher var 21-åriga Hannu 
Kankkonen anfallskvintettens nestor då de övriga fyra i kedjan 
fortfarande var tonåringar. På hösten fann sig IFK i en nedflytt-
ningsstrid som laget dock klarade, till och med utan sin fadersfigur 
Åke Lindman. Säsongen gav emellertid lagledningen mycket att 
tänka på: IFK:s ungdomar var tekniskt skickliga men fysiskt sva-
gare än sina motståndare. Laget behövde styrka och rätlinjighet.

Dessa egenskaper erhölls när tre spelare flyttade över från Pal-
lo-Pojat till rödtröjorna för säsongen 1956. IFK spelade liksom 
Pallo-Pojat i östra zonen i Finlandsserien, och spänningen mellan 
de två klubbarna var stor för en lång tid framåt. Men tack vare 
denna transfer hade IFK nu ett lag som år 1957 äntligen var redo 
att avancera till mästerskapsserien. De stjärnprydda var fullständigt 
överlägsna under denna säsong. Med undantag av två oavgjorda 
matcher vann laget alla sina seriematcher. Den åtta säsonger långa 
ökenvandringen var över och återuppbyggnaden av laget var färdig. 
Endast tre personer var med under hela denna resa: bröderna Åke 
och Tor Lindman samt chefstränaren Roland Wiik.

FRAMGÅNGENS ÅR
Efter svackan fick fotbollen i Helsingfors ett nytt lyft i mitten på 
1950-talet. KIF vann det finska mästerskapet 1955, och 1957 stod 
HPS på tur. IFK hade tagit sig tillbaka till högsta serien och var snart 
redo att bringa mer framgång åt huvudstaden. För rödtröjornas 
del var det lyckosamt att Helmut Hess hade blivit föreningens ord-
förande i början av 1957. Hess var en stor vän av fotboll och IFK:s 
framgång var en hjärtesak för honom. Övriga viktiga ledarfigurer 
under de här åren var den populära lagledaren Bengt Frisk och 
Erik Saxberg, ordförande för IFK:s fotbollssektion 1956-1959.  

Efter att ha säkrat en plats i högsta serien fick de stjärnprydda 
förstärkning i form av två unga spelare som precis hade avancerat 
till A-landslaget. Halvbacken Unto Nevalainen var en förstärkning 
för klubben året om, eftersom han också spelade ishockey i IFK. 
Backen Matti Haahti, som tidigare hade representerat Tammer-
forsklubben Ilves-Kissat, bodde däremot redan i Helsingfors pga. 
sina studier, och han valde i praktiken mellan IFK och mästarna 
HPS. Rödtröjorna hade nu tillräckligt med kvalitet både på planen 
och i tränarkåren, och det syntes i resultaten. IFK tog FM-brons 
1958 trots att man var nykomlingar i serien, och därefter det finska 
mästerskapet 1959. Efter en mellansäsong vann de stjärnprydda 
med en något förnyad sammansättning det sjunde mästerskapet 

Artikel i tidningen Pallo Pyörii på hösten 1957.

Viktiga IFK-personer under senare delen av 1950-talet. Från vänster 
Helmut Hess (centralstyrelsens ordförande), Roland Wiik (chefsträ-
nare), svenska gästen Rudolf ”Putte” Kock (AIK, Sverige) och Erik 
Saxberg (fotbollssektionens ordförande).  
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Undan ur vägen! Carl-Magnus ”Calle” Ekman stod i spetsen för ungdomarnas frammarsch i HIFK på 1950-talet.


