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Minnesbilder och hörsägen om idrottsprofilen Kalle Storm 

 
Alla som spelat i de lägre serierna på våra breddgrader kände till Karl Storm. Likaså kände 

Karl Storm till de flesta spelare som var aktiva under 1940-60-talet, liksom varenda tuva på 

omkringliggande fotbollsplaner vid denna tid. Under nämnda tidsepok var Karl Storm den 

mest anlitade domaren i Karlskoga med omnejd. 

 

 

 

Aktiv som målvakt 

Kalle har ingen lysande karriär bakom sig som aktiv. Han vaktade målet en period i kvarterslaget 

Karlberg, gjorde några matcher i IFK Bofors innan han hamnade i dåtidens storklubb Karlskoga IF. 

Här var konkurrensen alltför hård och det blev endast några B-lagsmatcher innan han övergick till 

ledaruppgifter. Under en period var han parkföreståndare och satt även med i huvudstyrelsen. 

 

 

Domaren Karl Storm 

Men det var som domare många av oss lärde känna Karl Storm. Sin domardebut gjorde han på 

Vargberget uppe i Kedjeåsen. Det gick hyfsat tyckte han själv. Därefter hopade sig uppdragen.  

Som gottgörelse för "psykiskt lidande" och allt skäll och bjudningar på stryk som domarna fick ta 

emot så fick man vid den här tiden 3-5 kronor jämte någon liten reseersättning. Till att börja med 

gällde för Kalles del trampcykel men denna kom så småningom att bytas ut mot moped.  

 

Kalles pappa hade under 40-talet ett torp uppe i Dalbäcken och det var då naturligt att Kalle 

anlitades av klubben där. I en lokaltidning från den här tiden kunde man läsa: 

- Domare vare en viss Karl B. Storm från Karlskoga. Han lär få både ägg och smör av hemmalaget 

 vid sina framträdanden. Inte att undra på att Dalbäcken vinner jämt. 

Till att börja med bokförde han alla sina matcher. Anteckningarna har dock kommit bort men det lär 

handla om åtskilligt över 1000. 

 

 

Linjeman och måldomare 

Förutom domaruppdragen inom fotbollen var han ofta anlitad som linjeman vid de allsvenska 

matcherna nere på Stora Valla Han var själv i egenskap av ordförande i Domarklubben den som tog 

ut dessa och eftersom han tyckte det var roligt att gå på linjen så utsåg han ofta sig själv. 

Även vintertid fanns det sysselsättning för en idrottsintresserad domare. Kalle var under en tid 

måldomare nere på Boforsrinken. Det kunde ibland vara nog så knepigt att i det snabba spelet 

avgöra om pucken var över mållinjen eller ej. Det hände en och annan gång att Kalle Storm och 

spelarna inte var helt överens. 

 

 

Korpdomare 

Då det gäller att sköta domarskapet i seriematcher så pensioneras man vid 50 år. I Storms fall så 

fortsatte han dock med att döma korpfotboll. Sista gången han beträdde en fotbollsplan i egenskap 

av domare var 1977. Han hade då dömt i hela 39 år. Det måste vara något av rekord i våra trakter.  



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Karl Storm föddes i Karlskoga den 11 mars 1912 och avled i en ålder av 90 år för snart 10 år sedan 

närmare bestämt den 14 november 2002. 

 

Bror Gillström 

Han redde ut stormen 

Karl Storm dömde en gång ett derby mellan två 

småklubbar. Efter bara någon minut blev det en klar och 

tydlig hörna. Storm dömde dock inspark och det blev 

naturligtvis protester. Men Karl Storm redde ut situationen. 

- Det förstår ni väl pojkar, att man kan inte börja en sån 

här viktig match med en hörna.  

Protesterna tystnade och matchen forsatte. 


