
Yngve ”Yppe” Palmqvist 

Bandy i Bollnäs, Sirius och Hammarby 

Tennis I Hellas 

Diverse klipp från Internet om en av Sveriges förnämsta bandymålvakter genom tiderna. 

 

1952 var Bandy ”uppvisningssport” vid OS i Oslo. Yppe vaktade det svenska målet. 

 
1953 

 



 
klickbar bild 
Stående fr.v. Inge Cahlman, Kent Nyberg, ??, Arnold "Sladden" Bergström, Olle Sääw, Ernst Hård. 

Knästående fr.v. Sten Karlsson, Orvar Bergmark, Yngve "Yppe" Palmqvist, Herbert Swartsve, Olle 

Lindgren 

 

Bandy 1954 

Svenska bandylandslaget som betvingade Finland på bortaplan 

Övre raden från vänster: Hans Petterson, Olle Sääw, Olle Lindgren, Sven-Erik 

Broberg. Rune Sääw och Sven Lööf 

Undre raden från vänster: Tore Wikner, Orvar Bergmark, Yppe Palmqvist, Lars 

Pihlgren och Rune Strand 

 

1957 

 

http://www.flickr.com/photos/josephzohn/314996792/
http://www.flickr.com/photos/josephzohn/314996792/
http://www.flickr.com/photos/josephzohn/314996792/
http://www.flickr.com/photos/josephzohn/314996792/


 
klickbar bild 

Stående fr.v. Gunnar Jansson, Olle Sääw, Inge Cohlman, Leif Fredblad, Ivar Kruse, Kjell Jakobsson. 

Knästående fr.v. Tore Wikner, Orvar Bergmark, Yngve Palmqvist, Torvald Åkerlöf, Sven-Åke Erixon. 
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1 januari: Yppe Palmqvist snor bollen framför en motståndare 

 

15 januari: Yppe Palmqvist fångar ett skott. 



. 

11 mars: Laget som vann DM: Lars Zibell, Ragnar Blom, Kurt Nyberg, Jens Lindblom, Åke Andersson, ”Yppe” Palmqvist, Sven 

Nordström, Lennart Fernström, Jarl Rosberg, Nils Johansson, Gunnar Wetter och Sven-Åke Blom 

http://www.svenskbandy.se/NYHETER/CLASSESHISTORISKAHORNA/Aldrekronikor/Sargensentrefora

ndradebandyn  

Från starten i slutet av 1800-talet till och med vintern 1954 hade man spelat sarglöst i Sverige. Dock 

inte i Ryssland. 

När utbytet med dåvarande Sovjetunionen återupptogs 1954 i samband med Moskvaturneringen 

kom svenska spelare för första gången i kontakt med bandysargen. Sovjet, Sverige, Finland och Norge 

möttes i en enkelserie i Moskva. Det blev en kompromiss om reglerna. Ryssarna fick bland annat 

spela med sina längre och tyngre klubbar. Samt använda sarg i spelet mot de övriga nationerna. Hela 

turneringen var upplagd för en klar hemmaseger. Men Sverige chockade och vann. I den avgörande 

matchen besegrades Sovjet med 2-1. Tore Olsson, Karlstads-Göta och Olle Sääw, Örebro, svarade för 

de svenska målen. Målet vaktades av legendariska Yngve "Yppe" Palmqvist, då i Bollnäs. Han har flera 

gånger berättat om den här matchen: 

 

"Sargen gjorde att spelet blev mycket snabbare. Utan sarg stoppade de många inslagen upp tempot i 

matcherna. Spelet med sarg gjorde att jag som målvakt fick mera att göra. Det blev ett annat spel". 

 

http://www.svenskbandy.se/NYHETER/CLASSESHISTORISKAHORNA/Aldrekronikor/Sargensentreforandradebandyn
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Bandy 1954 

Svenska bandylandslaget som betvingade Finland på bortaplan 

Övre raden från vänster: Hans Petterson, Olle Sääw, Olle Lindgren, Sven-Erik 

Broberg. Rune Sääw och Sven Lööf 

Undre raden från vänster: Tore Wikner, Orvar Bergmark, Yppe Palmqvist, Lars 

Pihlgren och Rune Strand 

 

Idel ädel bandyadel år 2005 invigning av "Berättelsen om Orvar Bergmark/Örebro Läns Idrottshistorisk 

sällskap och "Yppe" är med 

 

 



 

Palmqvist, Yngve "Yppe", legendarisk bandymålvakt från Bollnäs som gjorde en succédebut i 

Hammarby IF 1956, som senare även motade röda nystan i Örebro SK och IK Sirius. Han var även 
målvakt i det stolta svenska landslaget och 1961 var han svensk VM-målvakt. 

 

"Yppe" i en landskamp mot Finland 1957 

 

 

 

  

  

 

 

"Yppe" Palmqvist - 1950-talseleganten med 
enhandsräddningar som specialitet,  
skrev bandyoraklet Claes-G Bengtsson en gång någonstans! 
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17 februari 1957: ”Yppe” Palmqvist ger en trästatytett till 
ÖSK:s målvakt 

 Gunnar Ring. 

Yppe" Palmqvist, målvakt i Broberg, då svenska mästare i Bandy. 

   När Yppe inte kunde få ledigt för matcherna på söndagarna ställde vi andra gärna upp när vi hade 

möjlighet men det var inte så ofta för några utlagda fridagar förekom inte på skubben. Man kunde få 

ledigt någon gång när det var gott om personal och det fick man veta dagen före. Men hände det så 

blev man rik på Yppes bekostnad. Broberg betalade 50 kr per söndag och det var en mindre 

förmögenhet. Månadslönen för en aspirant var då 384 kr per månad så det var ett välkommet 

tillskott denna femtiolapp. 

 

 
På vagnen sitter från vänster Persson, lokrekryt som flyttade till Storvik medan det ännu fanns en 



lokstation där, Elon Haglöf, stationärt anställd, Olof Hansson som började vid SJ samma dag som jag. 

Därefter Erik Selldahl, han blev sedan trädgårdsmästare med egen handelsträdgård samt slutligen 

Yngve Palmqvist "  

 
På den andra bilden (ovan) vedkapen som all ved kapades på under krigsåren i Söderhamn. I kanten 

syns en av deucavillevagnarna som veden lastades på för att sedan dras upp på kolbryggan. 

 

Nej, Hammarbys första final gick som flera därefter. 1-2-förlust mot Örebro SK inför 25 937 på Stadion. 

För första gången sändes en bandymatch direkt i TV. 

En tacksamhetens tanke kunde skickas till Västanfors som, redan nedflyttningsklara, spöade Edsbyn i 

den näst sista omgången och därmed säkrade Hammarbys finalplats. 

Hammarbys SM-finallag: Yngve ”Yppe” Palmqvist - Sven-Åke Blom, Lennart Fernström - Leif Ellström, 

Åke ”Plutten” Andersson, Rolf ”Mackan” Pettersson - Jens Lindblom, Axel ”Acke” Ericsson, Leif Fredblad, 

Bosse Edh, Gutte Wetter. 

  I DM gick det däremot vägen. För andra året i rad vann Hammarby. 

  I VM i Finland spelade Leif Fredblad och Yngve ”Yppe” Palmqvist med det svenska landslaget. 

 
17 februari: Örebro gör mål bakom Yppe Palmqvist. 


