Morups IF:s trogna supporters sen minst 10 år tillbaka

En grådisig oktoberdag träffades vi, Uno Nilsson (✝2019), Harry Larsson (✝2012),
Yngve Larsson och Yngve Carlsson (✝2012) vid entrén till Idrottsplatsen. Vi vandrar
över till läktaren och "de 4" intar sina platser på överta bänken. Harry funderar:
bänken är rätt smal och inte så bekväm, kanske kan vi spiga pau en bräda. Här sitter
de alltid och tittar på hemmamatcherna och har så gjort i minst 10 år. Men hur går det
om någon satt sig på de här platserna undrar jag. Det är aldrig någon som sätter sig
här blir svaret.
Så kan det se ut på en match. Man följer spelet från sida till sida, ibland är det glada
miner och handklappningar och glada tillrop. Ibland blir man besviken och lider med
spelarna när det går sämre.
Vid en nyligen spelad bortamatch mot Långås förlorade Morup ganska rejält. Efter
matchen bjöds det på kaffe hemma hos Yngve C. Väl kommen innanför dörren sa
Harry bestämt: "Idá pradar vi ente fotbaell".
Men det är inte bara på hemmamatcherna som "de 4" följt sitt lag. Oändliga är det
bortamatcher när de suttit på läktaren o hejat och glatt sig, respektive deppat med sitt
lag.

Vår fotbollsplan - man minns den tiden när planen var ny och den var 60 cm för hög i
ena änden. För att få den plan skulle jord skalas av och flyttas till andra änden av
planen. Det var före grävskopornas tid och många var de lass som fick "hjulas"* bort.
*flyttas med skottkärra

Gräsklippningen då? Jo det skedde ju med handklippare. Ett rep runt axlarna på en
dragare och en annan sköt på. Kantlinjerna gjordes med sågspån. Bollarna var av
läder med snörning och skulle pumpas upp. När det var blött blev det tunga som sten.
Ja det var andra tider. Idag har man en ny boll vid varje match!
Minnena kommer rullande. Vi åker hem till Yngve C där Greta dukat fram kaffe.
Herrarna samlas först runt ett fotoalbum där Yngve har många bilder från
fotbollstiden.

Från åren som aktiva fotbollsspelare och sedan som supporters och åskådare har man
många minnen. Yngve C går o hämtar en liten tunn, sliten anteckningsbok där han
skrivit upp alla sina 150 matcher, vilken spelarposition han hade och resultat. Sin
första match spelade han den 12/8 1938 i B-laget mot Galtabäck och då vann de med
4-1. Mest spelade han i försvaret. Han bläddrar i boken och minns den gången när de
spelade seriematch i Halmstad och han gjorde självmål. Han kan heller aldrig glömma

en gång när de spelade mot Falkenberg i Morup. När de gick av planen yttrade någon:
Tänk att vi skulle få stryk av några bönder från Morup. Sen dess har jag aldrig satt
min fot på Falkenbergs idrottsplats! Nej han är litet långaven* skämtar man.
*långsint
Harry säger om sig själv att, jag spelade visserligen i A-laget men var väl inte någon
större stjärna. Min första match i A-laget spelade jag i Väröbacka. Vi åkte tåget dit
och sen gick vi till fotbollsplanen. Jag fick in ett kanonskott - det var bara det att det
var i fel kasse. Till råga på allt var det brorsan Olof som stod i mål och det var ju inte
så populärt.
Min bror Viktor var inte så intresserad av fotboll men en gång hade jag lockat med
honom på en match när jag spelade i A-laget. Jag gjorde den ena missen efter den
andra och Viktor tryckte sig uppefter väggen o försökte göra sig så liten som möjligt.
Men så lyckades jag göra ett mål och då rätade han på sig och efter en stund gjorde
jag ett mål till och då tyckte han att den där Harry han är väl kanske inte så dum ändå.
Yngve L spelade också i laget men, säger han, det var inte så länge. Jag övertog
gården och sen blev det svårt att hinna med. Men intresset har alltid funnits och finns
där än i dag.
Uno har i likhet med de andra sitt hjärta i Morups IF. Men - tillägger han - schack är
lika viktigt för mig. Även de andra i gänget är hängivna schackspelare. Faktum är att
Harry o Yngve C var med om att starta schackklubben i Morup på dåvarande Gästis.
Man fortsatte sedan i många år att spela på Möllan och hade ett 40-tal aktiva spelare.
Vi sitter och pratar om hur det var på landsbygden förr. Man fick roa sig själv och
skapa en meningsfull fritid. Men, säger någon, det fanns inte så mycket som
distraherade, man höll sig i sin by och hade en fin sammanhållning.
Allteftersom kommer fler o fler minnen upp i dagen. Minns ni när vi spelade i
Varberg och vann över Bois och skulle gå o fika på Mignon efteråt. Vi skulle ha tårta
och Smea-Gunnar gick fram till disken och pekade med tån på en tårta. Men varför
gör du så frågade någon. "Jo för nu e de vi som bestämmer i Varberg."
Då kommer nästa historia, den om Boisaren som kom ner till Morup för att titta på en
match. Hans fästmö fick sitta i bilen och vänta. När någon frågade varför blev svaret:
"Nä hon begriber inget om fotbaell, sau de é inte lönt o kosta på henne."
Det finns säkert många, många fler historier att berätta. Som t.ex. den om när Karl
Berntsson lovade att slicka vägen om inte Långås vann över Morup. Morup vann men
ingen vet hur det gick för Karl Berntsson!
Harry har sparat vistexter från fester och jubileer med MIF som vi får läsa. Texterna
har scannats in och kvalitén är litet ojämn men fullt läsbar.
Om Folke berättar Harry att han var en enastående diktare och skrev många texter till
revyer och fester.
För dem som är intresserade av Morups IF:s historia rekommenderas att gå in på
http://langasmorup.se/
Text och foto: Ebon Norrman

