
Tyvärr finns inget materiel kvar i klubben från ”gamla goa 
tiden”. 
 
Men klubben bildades 8 december 1920 av ett gäng 

brevduveintresserade  Hisingsbor. Sporten var på stark uppgång 
och nya klubbar bildades, 100 år är en lång tid. 
 
Jag blev medlem i klubben 1971, så jag minns mycket från andra 
halvans historia. Tänk om man fått prata med dom medlemmar 
som bildade klubben, då skulle jag säkert kunna ställa 100 frågor. 
 
Klubbens första ordförande var Gustav Öberg, den som har 
posten längst var Josef Johannesson 1948-1976 samt Rolf Hed 
1979-2002, tillsammans har de svingat ordförandeklubban i 51 
år. Heder åt dessa herrar. 
 
Det har funnits många eldsjälar i klubben genom åren, som har 
jobbat för klubben och sportens bästa. 
 
Bland alla ”goa gubbar” minns jag Osborne Kilander väl, när  
en av våra medlemmar var i topp på 75 och 90 mil så tog Os-
borne moppen på en tur till Bräckeberget, där han fick frågor om 
klubbkamratens framgångar med sina duvor Osborne svarade 
bara, han har ”järnduvor”. Osborne var gammal orienterare och 
ville gärna vinna med sina duvor, men om någon annan vann var 
han lika glad för klubbkompisens skull, en riktig sportsman.
 
 
 
 

Järnduvor har alltid funnits i Västra B.K, tänker på Oscar & Rolf 
Hed samt Ove Andersson med många distriktsmästerskap 1979 
och framåt. Mellan 1936-2002  ser jag på en lista sammanställt 
av Palle Jensen att Västras medlemmar har flest distriktsmästare i 
Göteborg 16 stycken. 
 
Under senare år så har Daniel Englund varit i topp flera gånger, 
Claes Eliasson har varit livsfarlig sedan han började om med 
duvor. 
 
Genom åren så har åsikterna ibland varit olika och vi har diskute-
rat högt och lågt och oftast har det blivit bra till slut, det är kämpigt 
att vara en liten klubb med få medlemmar. 
 
Jag tror att receptet att klubben får fylla 100 år är ett oftast gott 
kamratskap i Västra B.K. 
 
Om framtiden är det svårt att gissa, brevduvesporten har mycket 
mot sig tyvärr. I Västra har vi blivit dödsdömda ibland, men än 
lever 100 åringen. Sen får vi framtiden utvisa var det bär hän. 
 
Grattis Göteborgs Västra Brevduveklubb! 
 
Vid gåspennan 
Dan Lyrevall
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