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Allsvenskt guld till IF Elfsborg!

Daniel Alexandersson, Anders Svensson, Johan Wiland 
och Mathias Svensson inför en jublande Arenapublik
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Ordföranden har ordet
Snart är ännu ett idrottshistoriskt år till ända 
och när denna tidning når er är det bara delar 
av december kvar.
    Att 2006 kommer att förbli ett idrotts-
historiskt år vi sent kommer att glömma i 
Västergötland garanteras framför allt av 
Idrottsföreningen Elfsborgs SM-guld i 
fotboll – det första till distriktet på herrsidan 
sedan 1961.  WIS gratulerar föreningen till 
framgångarna genom att i denna tidning 
uppmärksamma inte bara årets lag utan även 
de fyra föregångarna anno 1936, 1939, 1940 
och 1961.
  I detta nummer kan ni också läsa om IHRF:s riksmöte i Malmö i oktober 
och det förekommer även artiklar om studiecirklarna som pågår runt om i vårt 
område för att utveckla våra lokala idrottshistoriska sällskap och föreningar.
   När detta skrives så har representanter för dessa också varit samlade hos 
Västergötlands Idrottsförbund i Skövde för att få mer information inför den 
kraftsamling som vi alla kommer att arbeta med under 2007 för att vara färdiga 
den 19 januari 2008 då Västgötaidrotten under 100 år skall manifesteras på ett 
flertal platser i vårt distrikt.
    Planera också redan nu inför vårt årsmöte som kommer att hållas
i Alingsås lördagen den 17 mars 2007. Mer om detta i vårt februarinummer 
där det också går bra att annonsera om de årsmöten Ni själva skall hålla.
   
   Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att önska samtliga medlemmar 
i de lokala sällskapen/föreningarna, styrelsekamrater i WIS, Västergötlands 
Idrottsförbund, SISU och övriga som medverkat i vår verksamhet en riktigt 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             WIS ordförande

Tommy Wahlsten
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God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på redaktionen

SÄLEN                                                                                                                   FOTO: Leif Svensson



Alingsås 
Idrottshistoriska 

Sällskap
har ”Öppet hus” i klubblokalen, 
Östra Kyrkogatan 3 (in på gården), 

måndagarna 5 febr, 5 mars och 
2 april 2007 kl 15-18.

Välkomna! 

INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND 
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Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har en proffsig inställning. Man anordnar ordförandeträff, sommarmöte, en studieplan och 
studiecirklar med resurspersonal. Mestadels förläggs mötena på dagtid. Kanske föreligger det olika mentalitet mellan stad och 
landsbygd. Vi i Vara IHS spelar i gärdsgårdsserien i jämförelse. På dagtid prioriterar vi andra sysslor och ägnar oss åt föreningsliv 
på fritid. Det är vår tradition. Detta gör att vi inte ställer upp på möten t.ex.  måndag förmiddag, även om vi egentligen inte vill stå 
vid sidan om. Därför får vi som inte passar in i den dagliga gemenskapen ta till en annat forum - debattinlägg.
    Så mycket till debattinlägg blir det nu inte denna gång, utan jag hade tänkt komma med ett konstruktivt förslag och efterlysning 
till tidningen. I senaste numret av ”Westgötarnas Idrottshistoria” finns instoppat ett par s.k. lustiga historier som utfyllnad på en sida. 
Inget fel i det. Jo, ”felet” är att de andas konstruktion lång väg. Visst vore det att föredra äkta idrottsanekdoter istället? Någon brist på 
idrottshistorier ur livet torde knappast råda. De finns säkert i hundratal, ofta utspelade under primitiva förhållanden. Undertecknad 
vill härmed uppmana läsekretsen att skicka in upplevda idrottsanekdoter till tidningen. Förhoppningsvis kan det bli till en hel sida 
eller enbart  som utfyllnad här och var. En god historia - ett gott skratt - förlänger livet!
                                                                                                                                                                             Carl-Owe Johansson
                                                                                                                                                                             Vara IHS

Debattinlägg från Kålle

Välkommen 
till BIS!

Borås Idrottshistoriska Sällskap 
(BIS) som bedriver forskning 
om idrottsrörelsens verksamhet, 
anläggningar samt rollen i samhällslivet 
önskar fler medarbetare.

• BIS idrotts- och samhällsforskning sker 
inom Borås Stads/Kommuns nuvarande 
gränser.
• BIS bedriver sin verksamhet i första 
hand på dagtid.
• BIS inbjuder medarbetare, kvinnor och 
män, som har möjlighet att medverka 
ideellt i BIS verksamhet. 
• BIS inbjuder dig som är intresserad och 
nyfiken att pröva på våra arbetsuppgifter. 
Arbetstiderna är måndag-torsdag 8-16, 
fredag 08-12, lunch 12-13.

Du som är intresserad, hör av dig till BIS-
kansliet tel. 033- 35 39 39, 
Epost. bis@bihs.se,  Allégatan 71 (BT-
huset).
Du kan även höra av dig till Olof Toftby, 
0706-81 21 16, 033 23 63 55
Epost. olof.toftby@bihs.se
Olof Toftby, kanslichef  
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I slutet av september firade KFUM 
Alingsås sitt 100-års-jubileum, och 
samtidigt fyllde lägergården Pojkebo 
och föreningens idrottsavdelning 70 år.

KFUM Alingsås har genom åren haft 
många idrotter på programmet: friidrott, 
handboll, bordtennis, orientering och bas-
ket. 
Från starten 1936 var idrottsavdelnin-
gen under ca 50 år bland de mera aktiva 
klubbarna i Alingsås, och många är de 
idrottsungdomar som fått sin första fos-
tran i KFUM. Numera är basket enda sek-
tionen. 

Sedan lägergården Pojkebo – där under 25 
år mer än 600 ungdomar konfirmerades 
- såldes till Alingsås Missionsförsamling 
år 1999 har tillgångarna överförts till 
en fond, ”KFUM-stiftelsen i Alingsås”, 
som årligen delar ut anslag till framför 
allt ledarutveckling inom föreningslivet 
i Alingsås. Årets utdelning uppgick till 
38.000 kronor, fördelat på sju mottagare.

                                       Berndt Jivesten 

KFUM Alingsås 100 år

KFUM Alingsås, Handbollslag från tidigt  1940-tal
Stående fr. v.: Hugo Ander, Nils-Lennart Berndtsson, Bengt Rydberg, Sigge Gisleskog, Per-Olof “Peo” 
Larsson, och lagledaren Folke Hjälmberg .
Knästående fr. v.: Rune Johansson, Gunnar Hedenström, Rune Larsson, Gunnar Jansson och Rune 
Lindblom.
Via Sörhaga IK i Alingsås gick “Peo” Larsson till allsvenskt spel i Örebro SK och IK Heim, Göteborg. 
“Peo” gjorde 17 landskamper och blev världsmästare i innehandboll år 1954. Han vann också fyra SM-
guld (tre i Örebro SK och ett i IK Heim)

Elfsborgs samtliga guldspelare 
Elfsborgs guldspelare fram till i år. 
Siffrorna visar år då guldet bärgats 
och antal matcher.
 
Erik Källström           36:22; 39:20; 40:21
Gillis Andersson        36:22; 39:19; 40:18
Åke Samuelsson        36:22; 39:19; 40:19
Sven Jonasson           36:22; 39:22; 40:22
Karl-Erik Grahn        36:22; 39:20; 40:22
Erik Lager                 36:21
Richard Borg             36:21
Erik Olsson                36:19
Åke Hallman             36:15
Arvid Emanuelsson   36:13; 39:22; 40:20
Axel Olsson (mv)      36:11                  
Henry Lindblom        36:11
Einar Jonasson  (mv) 36:10; 39: 7
Yngve Öhlander        36: 5
Axel Stenholm           36: 2
Gösta Dahl                 36: 2; 39:22; 40:21 
Rolf Karlsson (mv)    36: 1
Ragnar Blixt               39:22; 40:19
Knut Johansson          39:20; 40:20
Åke Sandberg   (mv)  39:15; 40:20
Sture Andersson

(sm Dahllöf)                       39: 9, 40:15
Axel Stenholm                    39: 7; 40: 2
Nils Samuelsson                 39: 7; 40: 8
Ragnar Lennartsson           39: 4; 40: 3
Olle Lindeborg                   39: 3
John Andrén                       39: 2
Holger Magnusson             39: 2; 40: 4
Ernst Hernkvist                  40: 3
Rickard Ödéhn                   40: 3
Knut Jonasson  (mv)          40: 2
Wigar Bartholdsson            61:22
Henry Larsson                    61:22
Boris Målberg                     61:22
Ingemar Haraldsson (mv)   61:21
Toivo Lundell                      61:21
Jens Söderberg                    61:21
Lars Råberg                         61:20
Leif Pettersson                    61:19
Leif Olsson                          61:18
Roland Sandström               61:17
Rolf Johansson                    61:13
Bengt Lindroth                    61:13
John Åström                        61: 8
Ove Grahn                           61: 4
Ulf Bertilsköld    (mv)         61: 1

Elfsborgs guldspelare 2006. Siffrorna 
visar antal matcher

Samuel Holmén                   26
Anders Svensson                 26
Mathias Svensson                26
Johan Karlsson                    26
Johan Wiland                       26
Stefan Ishizaki                     25
Joakim Sjöhage                    25
Daniel Alexandersson          25
Andreas Augustsson            25
Jari Ilola                               20
Martin Andersson                19
Léandre Griffit                     18
Daniel Mobaeck                  17
Jon Jönsson                          15
Magnus Samuelsson            14
Martin Strömberg                 7
Johan Sjöberg                       5
Jesper Arvidsson                  4
Markus Falk-Olander           1
Emir Bajrami                        1

                                    Sammanställt av
                                    Tommy Wahlsten
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Apelgrenarna från Norra Vånga
När Västergötlands Idrotts-
förbund kallade kontaktmännen 
för kommande 100-årsjubileum 
till möte i Skövde den 22 
november (se sidan 11) så 
avslutades programmet med 
Elithandbollsmatchen i Skövde 
Arena mellan obesegrade 
serieledarna och Svenska 
mästarna Hammarby IF mot ett 
skadedrabbat hemmalag, IFK 
Skövde.
 
När Hammarby drog ifrån i slutet 
av första halvlek och 12-12 på 
sju minuter förvandlades till 13-
19 så var det inte många som trodde på 
Skövdevinst men skam den som ger 
sig. Skövdekillarna kom igen och bjöd 
på en andra halvlek som publiken 2184 
(elitseriens bästa denna säsong) sent 
kommer att glömma – matchen går kanske 
till historien som man ibland brukar säga. 
Vinst med 36-34 trots straffmiss när 20 
sekunder återstod vid ställningen 35-34.
 
Till historien hör i högsta grad också 
det faktum att matchens bästa målskytt, 
Hammarbys nr 6 Michael Apelgren, som 
gjorde hela 14 mål (varav sex på straff), 
härstammar från Västergötland då hans 
farfar Tore är uppväxt i Norra Vånga och 
har spelat fotboll i Skövde AIK innan han 
blev allsvensk spelare i Hammarby på 50-
talet.
 
Tore Apelgren, som är född 1928, 
berättade vid vårt samtal ett par dagar 

efter den spännande handbollsmatchen 
att han debuterade i Norra Vångas A-
lag redan som 14-åring och att han som 
19-åring flyttade upp till Stockholm och 
spelade med IFK Lidingö. Efter mönstring 
i Enköping blev han som värnpliktig 
placerad på P4 i Skövde och då blev det 
under en säsong spel med Skövde AIK 
som då höll till i Norra Västgötaserien. 
Av sina medspelare kommer han ihåg 
flera namn och speciellt Rolf ”Moholm” 
Karlsson.
 
Efter avslutad värnpliktstjänstgöring 
återvände han till Stockholm och gick 
nu över till Hammarby där han debuterar 
1951 i division 2 (näst högsta serien på den 
tiden). Efter flera års spel med sporadiska 
inhopp i A-laget tog Tore på hösten 1955 
en ordinarie plats i laget som nu spelade 
i Allsvenskan.  Allsvenska debuten sker 
på Jernvallen i Sandviken den 10 augusti 

1955 och slutar med vinst 2-1. 
Totalt blir det 51 allsvenska matcher 
för Tore och den sista går på Nya 
Ullevi den 11 oktober 1959. Tore 
är också med i båda kvalmatcherna 
till allsvenskan mot Skellefteå AIK 
1958.
 
Sitt enda seriemål i A-laget minns 
han – det var under div. 2-säsongen 
1957-58 (maratonserien) och 
betydde 7-0 i bortamatchen mot 
Köping den 18 augusti 1957. Så 
här skriver Idrottsbladet om vad 
som hände i matchens 69:e minut: 
”Vänsterbacken Tore Apelgren 
kom igenom ensam sedan hela 
hemmaförsvaret stannat upp och 
väntat på offsideavblåsning. Skottet 
gick rakt på målvakten Ring men 
returen sköt Tore säkert i mål.”
 
Hammarby vann matchen med 
9-0 och andra kända målskyttar var 

nuvarande Skövdeborna Karl-
Evert ”Ya” Skoglund, som gjorde 
tre av målen, samt Acke Eriksson 
som gjorde matchens första mål.
 
Tore berättar också i vårt samtal att 
han avslutade karriären i Rågsved 
där han också var tränare. Intresset 
för fotboll sitter fortfarande 
i och han hjälper till med 
arrangemangen på Söderstadion, 
senast nu i veckan då laget i hans 
hjärta spelade hemma i Royal 
League. Sonsonens framfart på 
handbollsarenan ( Michael ligger 
nu tvåa i skytteligan efter IFK 

Skövdes Rasmus Wremer) följer han 
också och när Hammarby möter RIK så 
blir det ett nytt besök i Eriksdalshallen.
 
Tores son och Michaels pappa, Per 
Apelgren, spelade själv fotboll i 
Hammarby, men kom inte längre än till 
B-laget. I början av 80-talet gick han till 
Spårvägen och var med om kvalförlusten 
mot Enköping SK 1985.

1990 la han skorna på hyllan och inledde 
sin tränarkarriär och har bland annat lett 
Vasalund och Spårvägen, Enköping, Cafe 
Opera, Enskede och i år Väsby United.
 
                                    Nedtecknat av
                                    Tommy Wahlsten

Michael Apelgren                                                            FOTO: TOMMY WAHLSTEN

Tore Apelgren                                ALFA-bild nr 427, 1956-57 Per Apelgren                        FOTO: Kary Persson, Zebra Media
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Tyngdlyftningen i Skara har 
mycket gamla traditioner. 
Redan under förra sekelskiftet 
bedrevs den i Skara Atlet & 
Idrottssällskap. Man övade 
i sina lokaler och de mer 
försigkomna framträdde i såväl 
lyftning som akrobatik, vilket 
då, intimt hörde samman med 
sporten. 
I början av 40-talet blev sporten 
återigen mycket populär och denna 
gång var det Frisksportarklubben 
Tor som tog upp verksamheten på 
sitt program. 
  Skara Atletklubb bildades på 
“Café Trevnad” på Skolgatan. Det 
var fredagen den 16 november 
1945 och till förste ordförande 
valdes Arvid Källermark. 
Årsavgiften fastställdes till två 
kr. Utrustningen skänktes av FK 
Tor och den första träningslokalen 
fanns i Folkskolans gymnastiksal, 
nuvarande Källeskolan. 
  Olle Johansson och Curt Marberg 
var klubbens stora affischnamn 
de första 10 åren. Bl a var Olle 
rankad som bäst i Sverige i momentet 
press genom att klara 95 kg i klass 67,5 
kg. Olle tävlade ända fram till 1969 och 
var även kassör fram till 1973. Curt 
Marberg blev svensk juniormästare i 
mellanvikt i Jönköping 1951. Samma år 
deltog klubben på Lag SM i Kristinehamn 
och kom på en hedrande fjärde plats, inte 
dåligt för en så liten klubb som Skara 
AK. 
  Verksamheten rullade på i en ganska 
liten skala fram till 1963, då klubben 

Skara Atletklubb

fick ett litet uppsving när man flyttade 
in i alldeles nya lokaler i den nybyggda 
Idrottshallen i Skara. Efter det minskade 
verksamheten från år till år för att 1975 nå 
den absoluta botten. Skara AK hade endast 
11 medlemmar och två tävlingsaktiva. 
  Nu klev Magnus Kjellgren in i 
bilden med nya friska tag. Han tog 
över ordförandeklubban efter Roland 
Stridhfors som lämnade den efter 13 år 
och han blev även klubbens tränare. Nu 
växte verksamheten och profiler som 
Kjell Lindholm, Sören Andersson, Mats 

Olle Johansson
 Sommarträning på Skaravallen år 1946

Poizer, Olaf Ylisuvanto och Zoran 
Nykvist började lyfta för klubben. 
1985 blev det mest lyckade och 
även det sista året för Magnus 
som tränare. Bl a blev Mats Poizer 
svensk juniormästare i klass 90 
kg, men även Olaf Ylisuvanto 
blev trea i samma viktklass. 
 1988 tog Mats Polzer över 
tränarrollen i klubben. 
Verksamheten ökade nu enormt 
mycket och den första profilen 
blev axvallakillen Jesper Sjökvist 
som bl a kom trea på U-SM 1989. 
Även Peter Ylisuvanto började 
lyfta detta år. Han skulle bli den 
starkaste lyftaren i Skara AKs 
historia, då han mäktade med 
hela 132,5 kg i ryck och 162,5 kg 
i stöt. Han deltog på Senior-SM, 
Junior-NM m.m. och tog många 
fina medaljer. 
  1989 klev 11 årige och 22 kg tunge 
Daniel Hast in i lokalen för första 
gången. Han kom att bli Skara 
AKs mest framgångsrika lyftare 
någonsin. Han blev svensk senior, 
junior- och ungdomsmästare 

och även nordisk ungdomsmästare. Han 
satte massor av svenska och nordiska 
ungdomsrekord. Meritlistan kan göras 
hur lång som helst, men karriären tog 
ett abrupt slut i 18 års ålder, efter en 
vådlig vurpa i ett snowboardåk, med en 
söndertrasad axel som följd. 
  Fler profiler som dök upp på 90-talets 
början var Fredrik Karlsson, Samuel 
Björk, Christian Funk, Andreas Brandt 
m fl. 
   1993 bytte man lokal med Skara Judoklubb 
en våning ned i Idrottshallen. Nu fick man 

Skara AK:s lyftare vid LAG-SM i Kristinehamn 1951.
Stående fr. v.: Karl-Ivar Prytz, Curt Marberg och Curt Iowborn.
Knästående: Olle Johansson och Rune Berg.

DM-lag 1979-80
Längst fram: Sören Andersson. Sittande fr. v.: Kenth Axelsson, Michael 
Fransson, Kjell Lindholm, Mikael Wiktorsson och Roger Ljunggren.
Stående: Åke Axelsson och Magnus Kjellgren.
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en lokal som var mer än dubbelt så stor, 
vilket gjorde att klubben sakta men säkert 
även kunde öka medlemsantalet för vanlig 
motionsverksamhet. I mitten av 90-talet 
dök talanger som Erik Larsson och Anton 
Björk upp. 1994 och 1995 blev man tvåa 
på Lag-SM för ungdomar.  
  Efter millenniumskiftet började klubbens 
fjärde och nuvarande storhetstid. 2003 
blev klubben Svenska lagmästare för 

En vanlig kväll i träningslokalen hösten 2006.
I bakgrunden kan man se gamla skaralyftare

seniorer och 2004 och 2005 lagmästare 
för Ungdomar. Bl a sattes ett fantastiskt 
svenskt lagrekord på Lag-SM 2005 och 
Damlaget tog silver på Lag-SM samma 
år. 
  Just nu förfogar klubben över många 
lovande ungdomar och juniorer, bl.a. 
Madeleine Ahlner, Anna Halldén, Jimmy 
Källgren och Simon Thropp.Tillsammans 
har dom massor av svenska ungdoms-  

och juniorrekord. 
  Medlemsantalet är nu uppe 
i över 300 medlemmar och 
även fler föreningar har 
upptäckt Skara AKs lokaler 
och dess duktiga tränare. 
I skrivande stund jobbar 
föreningen på en utbyggnad 
av lokalen för att kunna 
utöka verksamheten och 
starta nya verksamheter.

Mats Polzer               
Ordförande Skara AK

I går kväll skrevs historia i Ulricehamn.
Skara HF spelade sin första match 
någonsin. Det blev förlust mot U- 
landslaget med 24-21 (9-12).
     Ingen skam, vi ska ju förlora mot ett 
landslag. Jag tycker de nya tjejerna gjorde 
bra ifrån sig, sa coachen Anders Larsson.
   Skara HF (gamla Stenum och Hangelösa, 
för säkerhets skull tjatar vi lite...) 
gjorde framför allt en bra första halvlek. 
Anfallsspelet stämde mycket bra.
     Vi hade bra tryck i kontringama, inte 
lika bra i försvaret dock. Inte så konstigt, 
detta var ju vår första match tillsammans 
och vi har inget att falla tillbaka på, 
påpekade Larsson.
   Skara ledde med 12-9 i paus och fortsatte 
att spela bra i andra. Ledning med 18-14 
efter en dryg kvart   sen var det slut på 
det roliga.
   U landslaget gjorde sju raka mål och 
gick från 14-18 till 21-18 på kort tid.
     Alla de målen kom på kontringar. 
Tjejerna var inte riktigt överens i försvaret, 
de tänker ju inte handboll alls på samma 
sätt. Men jag tycker att alla spelarna 
gjorde en bra match.

• Det finns att bygga på för framtiden, 
alltså?
     Oh ja, vi har 18 spelare i laget. Men 
innan jag uttalar mig om framtiden ska 
de få slita med träningen lite, skrattade 
Larsson.
Målen, Skara: Mia Karlsson 5, Anette 
Hägg 3, Anette Eriksson 3, Ulrika 
Karlsson 3, Eva Eriksson 3, Petra 
Kjellman, Linda Nilsson, Anna Kjellman, 
Camilla Andersson.

Nu kan vi glömma 
Stenum 

och Hangelösa 
Saxat ur 

Skaraborgs Läns Allehanda 5/5 1993 

Fler utmärkelser till IF Elfsborg
Förutom att Elfsborg 
tog allsvenskt guld 2006 
fick Magnus Haglund, 
chefstränare i IF Elfsborg, vid 
årets fotbollsgala utmärkelsen 
”Årets tränare”.
Dessutom utsågs  IF Elsborg 
till årets Fair Play-lag 
tillsammans med Örebro och 
KIF Örebro DFF. 

                        Leif Svensson  IF Elfsborgs chefstränare Magnus Haglund
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OM FOTBOLLEN I VARNHEM
Omkring 1950

Ett av de stora intressen för oss pojkar 
omkring 1950 var då liksom nu att 
spela boll. Ambitionen var inte att bli 
några proffsspelare, men visst hade 
vi våra idoler, svensk fotboll hade ju 
visat sig vara av hög klass, genom 
vinsten vid Olympiska Spelen i London 
1948. Förutsättningarna till träning 
var knapphändiga. Vi spelade på hag  
och ängsmarker, som var någorlunda 
jämna. Men det blev ett hoppande 
bland alla stenar, som det fanns gott 
om. Målet utgjordes i regel av ett par 
störar från någon buske, som höggs 
ned och spikades ihop till en målbur. 
Det stora målet med träningen var, att 
få spela med i Varnhems IF fotbollslag. 
Efter mycket möda lyckades jag få plats 
i E- laget och så småningom i A laget.

Cykeln var det fortskaffningsmedel som 
användes, när turerna nu ställdes till 
Ökull, där laget hade sin hemmaplan. 
Fotbollsplanen var ej jämförbar med de 
planer, som finns idag. Den lutade på flera 
håll och djuren, som betade i hagarna där 
planen låg, lämnade sina visitkort.

Utrustningen kan ej jämföras med vad vi 
ser idag. Alla fotbollsskor förvarades i en 
stor resväska, som materialförvaltaren 
kom släpande med, liksom en väska med 
byxor och tröjor. De skor vi spelade med 
skulle ingen av dagens ungdomar kunna 
tänka sig använda. Kängorna var av 
läder med en hård tåhätta och försedda 
med dobbar av små läderplattor, som 
var fästade i sulan med tre spikar. Ännu 
fyrtio år efter har jag spikmärken på låren 
efter ojusta sparkar med slitna dobbar. 
Der hände ofta när det var dags att leta 
rätt på ett par, som skulle passa, att det 

var slut på storleken. Omsättningen på 
spelare varierade från match till match, så 
det förekom flera olika storlekar på fötter, 
som skulle samsas om de skor, som fanns 
i väskan. Det spelades många gånger med 
både för små eller för stora skor. Lätt 
haltande beroende på skoskav eller att 
någon av dobbarna sparkats bort.

Till bortamatcherna hände det att vi 
stuvades in i en taxi hela laget, vilket 
medförde att vid framkomsten hade benen 
helt domnat bort. Även mjölkköraren 
skötte om en del körningar med sin lastbil. 
Vi satt på flaket, där det visserligen fanns 
plats för alla, men ack så dragigt.

Efter avslutade matcher träffades vi i regel 

på Café Runhem, där det analyserades 
vad det gjorts fel, eller vad det var som 
gjort att vi lyckats vinna. Detta skedde 
ofta under läppjandet på en läsk i någon 
av bersåerna, som då fanns där. Sedan 
var det dags att cykla hemåt, hade vi 
vunnit var det lätt uppför backarna, men 
mestadels gick det tungt, förlusterna kom 
rätt tätt.

En av entusiasterna som styrde och ställde 
mycket med laget var Harry Sjölin. Han 
var ofta linjeman vid matcherna och i 
nittio fall av hundra, då bollen hamnade 
utanför plan vinkade han och skrek ”gul 
boll”. Färgen på Varnhems tröjor var 
nämligen gul.

                                               Egon Holm 

Åren 1931-32 var det hårda bud för 
Varnhems fotbollsspelare, men skam 
den som ger sig, var tydligen parollen. 
Det var tider då fotbollen och andra 
idrotter inte ännu kommit i kontakt 
med vare sig feta övergångssummor 
eller annan ersättning. Man idrottade 
helt enkelt för kondition och nöjes 
skull. 

Följande matchresultat är saxade ur Skara 
Tidning de nämnda åren:

1931 
13 maj Skaraortens reservlagsserie: 
Götene B-Varnhem 2-0

17 juni: Skaraortens pokalserie, Kvänum-  
Varnhem 2-1.

27 juni: Varnhem -Vinninga 1-3 Matchen 
gällde vandringspokal

16 aug: Söndagen 16 aug spelades i Habo 
en fotbollsmatch mellan Habo IF och 
Varnhems IF som slutade ned hemmaseger 
8-0 till Habo. 4-0 I halvlek. Resultatet var 
rättvist,  i Varnhemslaget var målvakten 
bäst. Domaren C.V. Carlsson Falköping 
var bra och opartisk.

26 augusti: Fotbollsmatchen Varnhems IF- 
Fagersanna IF på Varnhems idrottsplats i 

Huvudsaken är att man kämpar väl

Tidstypisk fotbollsutrustning med nödvändiga verktyg. Bilden är tagen på Borås Idrottsmuseum av 
Olof Toftby.

20 maj: Ranten-Varnhem Matchen 
inställd

30 maj: Matchen mellan Varnhem och 
Sandvik B blev ett förkrossande nederlag 
för hemmalaget Varnhem med inte 
mindre än 90-0. Varnhem var dock inte 
så underlägset i spel. Störste målspottare 
hade 5 ”sylar” på sitt samvete. Varnhem 
hade också ”givna” målchanser men ”Pytt 
o Co” voro obevekliga.

3juni: Jung-Varnhem 3- 0
13 juni: I Skaraortens pokalserie spelade 
Varnhem-Härlunda 4-0.  Heja Varnhem!
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div III B slöt med seger för gästerna med 
7-2. Bra domare var T. Olsson, Axvall. 
Matchen spelades i ösregn.

5 sept: Axvall -Varnhem 3-0. Omedelbart 
efter avspark blev det farligt vid 
Varnhems mål och efter 6 min kunde 
Boman i Axvallslaget göra 1-0. 2 min 
senare var det färdigt igen. 3-0 gjordes 
med ett vackert skott under ribban. När 
hemmalaget i andra halvlek fick vinden i 
ryggen, drog Varnhem ner hela laget på 
försvar. Varnhems målvakt kan ta åt sig 
äran att det hela slutade vid 3-0. Domare 
var A Johansson, Skara vilken förbisåg 
tvenna tydliga straffsparkar för Axvall. 
För övrigt var han bra.
9 september: I div III B matchen Tidan- 
Varnhem fick Rosander i Varnhemsmålet 
se icke mindre än 8 bollar rulla förbi 
sig, medan egna forwards orkade med 2. 
Resultat 8-2.

16 september: Söndagens fotbollsmatch 
mellan Varnhem och Ranten slutade med 
seger för Ranten 1-0. Målet gjordes i 
första anfallet. Den förste varnhemsbon 
som fick röra bollen var alltså målvakten, 
när han vittjade buren. Spelet var annars 
jämt fördelat.

30 september: I säsongsavslutningens 
match lyckades inte Varnhem ta 
någon poäng från Madängsholm. som 
noterade sin första vinst och överlämnar 
jumboplatsen till Värsås. Resultat 2-1 till 
Madängsholm

1932 
26 april: Varnhem fick stryk hemma med 
7-1 mot Habo

10 maj: Fagersanna-Varnhem 9-0.

24 maj: Varnhem-Tidan 4-1.

27 maj. Varnhem-Broddetorp 6-1 
Varnhem hade engagerat en spelare från 
ett främmande lag. Han var göteborgare 
och spelade VI och gjorde 4 mål. Det 
vackra och sansade spelet pekar ändå till 
deras förmån. Solen lös över fotbollslaget 
till den 31/5.

31 maj: Ranten hade ingen barmhärtighet 
med Vamhem utan slog dem med 4-0.

9 augusti: Värsås-Varnhem 6-2

Trots dessa hårda tornar fortsatte 
fotbollslirarna i Varnhem i många år och 
vann även en hel del matcher.

                                                  Alf Brage

Fyrklövern
Skara stod den 16 okt som värd vid 
senaste träffen för ”Norra Fyrklövern” 
(Wadsbo, Tibro, Lidköping och Skara 
idrottshistoriska föreningar/sällskap).

Bertil Sköld från Istrurns SK inledde 
med att visa deras förstklassiga 
friidrottsanläggning vid Skarahov som 
invigdes i somras. Det är en av de allra 
främsta i sitt slag kunde en påtagligt 
stolt Bertil Sköld konstatera. Nu ligger 
vägen öppen för att arrangera riktigt stora 
tävlingar i friidrott. Istrurns SK har många 
lovande ungdomar och duktiga ledare i 
sina led. 120 ungdomar tränar och tävlar 
regelbundet i klubbens färger, vilket är 
mycket bra.

Hela Vilanområdet (Skaras idrotts- och 
fritidsområde) har fått en ansiktslyftning 
under senare år och nya idrottsanläggningar 
har sett dagens ljus. För att nämna några 
så har en ny boulehall byggts, Skara FC 
har fatt nya plastgräsmattor av bästa 
kvalitet och kommunens nya badhus 
ligger också inom området. Ishallen har 
fått värme och tennishallen nya banor. 
Allt har skett i bästa samarbete mellan 
berörda föreningar och kommunen, vilket 
gör det hela ännu bättre.

Det är roligt att kunna konstatera 
att målmedvetna satsningar också 
ger resultat. Skara FC kan glädja sig 
åt seriesegrar för såväl damer som 
herrar vad gäller representationslagen. 
Sannolikt har plastgräsmattorna betytt en 
del för framgångarna. Nu ser vi i Skara 
Idrottshistoriska med spänning fram 

emot nya segrar för övriga 
satsande föreningar inom 
Vilanområdet. 
Skara Atletklubb är också 
en förening som är värd att 
lyfta fram. Här satsas det 
friskt och
framgångarna på 
ungdomssidan blir bara 
fler och fler. Vi kan läsa 
mer om föreningens 
historia på annan plats i 
denna tidning.

Information från SISU 
Idrottskonsulten Ingemar Gustavsson från 
SISU gästade också träffen och lämnade 
aktuell information.

Vi pratade också om Västergötlands 
Idrottsförbunds 100-årsfirande nästa år 
och den planering och förberedelse som 
finns.

Planer för framtiden
Som avslutning gick vi igenom våra 
aktuella planer för den närmaste framtiden 
och den visar att det finns en bra bredd 
i verksamheten och att nya tankar hela 
tiden föds när det gäller hur
vi skall visa upp vår respektive kommuns 
idrottshistoria på olika sätt.

En stor ros till Christer Carngren och övriga 
från Tibro Idrottshistoriska som lämnade 
över två fint dekorerade muggar till övriga 
föreningar inom Fyrklövern. Dessutom 
lämnade Tibro en fotosammanställning 
över den idrottshistoriska träff som dom 
själva stod som värd för i våras.

Det är inte bara möbler och trä som Tibro 
är bra på, det kunde vi konstatera! Bra 
jobbat, Tibro!
Bo Zackrisson Vadsbo IHS och Folke 
Brink  Lidköpings IHS tackade Skara för 
värdskapet.
                                        Lars Lundberg

Istrums SK:s nya friidrottsanläggning vid Skarahov

Dags för kaffepaus för Bengt Lundberg, och Gösta 
Wahll från Tibro  
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Utställning om damfotboll
Saxat ur Skaraborgs Läns Allehanda

Stående fr. v.: Hellen Wallén, Gunilla Berling, Monika Kronqvist, Catrine Knutsson, Anneli Johansson, 
Annika Tjäder-Mathiesen, Wenche Lundstedt. 
Knästående fr. v.:  Camilla Berling, Maud Gustavsson, Karina Karlson och Ing-Marie Andersson 
Samtliga har spelat damfotboll för Tibro AIK och medverkade vid invigningen av utställningen i 
Sporthallen.                                                                                                                           FOTO: LARS-OLA CARLÉN

“Tibro AIK:s eleganta damer” är 
föremål för höstens utställning i 
Sporthallen. Tibro Idrottshistoriska 
sällskap har samlat in och visar 
alltifrån tröjor och bollar till lagbilder 
och matchaffischer som speglar 
damfotbollen i Tibro under 1970- och 
8o-talen.

Men framförallt hade sällskapet samlat 
några av de spelare som försvarade de 
gulsvarta färgerna under storhetstiden till 
utställningens öppnande i Sporthallens 
kafeteria.
   Det blev mycket prat om minnen från 
tiden på och vid sidan om planen, om 
spelare och ledare som varit med under 
åren 1970-1987 då Tibro AIK hade 
damfotboll på programmet.
    Vi är sju tjejer som fortfarande träffas 
varje månad och har gjort så i 19 år nu, 
berättar Monika Kronqvist (Karlsson). 
Och varje år brukar de spela en match mot 
sina respektive och barn.
   Att de inte är lika vältränade nu som 
då visar sig på träningsvärken dagen 
efter. Men det finns de som håller på med 
fotboll än. Klubbens mest meriterade 
spelare, Ing Marie Andersson (Karlsson), 
spelar i Igelstorps IK i division IV. Hon 
har lirat med Mariestads Bois i division I 
och allsvenskan och har även haft anbud 
från AIK Solna.

Spelade i tvåan
Damfotboll spelades i Tibro redan i slutet 
av 1920-talet, men det var 1970 som 

den fick sitt riktiga fäste i 
Träköpingen. Det dröjde 
bara ett par år innan den 
första seriesegern kom. 1983 
tog laget hem trean och tog 
klivet upp i division II och 
var ett topplag 1984.
   Tränare för TAIK:s damer 
har genom åren varit en 
rad namnkunniga herrar: 
Hjalmar Johansson, Tommy 
Andreasson, Stig Johansson, 
Olle Fredriksson, Jan 
Nilsson, Christer Cederholm 
och Tomas Einesson.

Bollar och affischer
I slutet av 1980 talet försvann 
damfotbollen från Tibro AIK 
och numera är det Hörnebo 
Sportklubb och Fagersanna 
Idrottsförening som driver 
flick  och damfotboll i 
kommunen.
   Vid utställningen i 
Idrottshistoriska sällskapets 
glasmonter visas matchtröjor, 
benskydd, skor, bollar, 

affischer och annat som har med darnfotboll 
i allmänhet och Tibro AIK:s damer i 
synnerhet. Här finns avbytarbänken, 
målnätet och drickaflaskorna. En speciell 
sminkhörna finns också, även om inte 
Tibrotjejerna vill kännas vid att de gjorde 
sig vackra inför matcherna.
     På den tiden sprang vi i gamla paltor. 
Utseendet var inte alls så noga, som det 
är i dag.

Välbesökt utställning
Sällskapets Christer Camegren ligger 
som vanligt bakom insamlandet av 
saker, tidningsurklipp och bilder, som 
presenteras i utställningsmontern, samt 
på skärmar i kafeteria.
     Systrarna Berling, Karina Karlsson, 
Monika Kronqvist och, Olle Fredriksson 
har ställt upp med material till utställningen, 
berättar Christer Carnegren.
   Även föreningarna Gullspångs IF, 
Moholms SK och IFK Värsås har bidragit 
till utställningen, som av sällskapets 
ordförande Ingemar “Löck” Karlsson 
tippas bli den mest besökta hittills.
   Utställningen pågår fram till den 12 
januari nästa år.
                            
                            LARS-OLA CARLÉN
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Tibro AIK:s damlag 
från 1970-talet

Stående fr. v. : Monika Karlsson, Caroline 
Andersson, Carina Eriksson, Marie 
Ahlander, Gunilla Berling och Anita 
Johansson.
Knästående fr. v. : René Geijervall, 
Solveig Johansson, Lotta Ivarsson, Carina 
Mattsson, Camilla Danåker, Ingmarie 
Karlsson och Anne Carlsson.

Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsjubileum
Den 19 januari 2008 fyller VIF 100 år 
och då inleds jubileumsfirandet. 
Med anledning  härav samlades ett 20-
tal av idrottshistoriska sällskapen valda 
representanter till ett första planerings- 
och informationsmöte i Västergötlands 
Idrottsförbunds kansli i Skövde den 22 
november. 
Sture Gustafsson hälsade deltagarna 
välkomna med eftermiddagskaffe varefter 
han inledde själva mötet med att informera 
om hur långt man inom VIF kommit i 
planeringsarbetet av jubileet.
Meningen är att de lokala idrottshistoriska 
sällskapen skall medverka i arbetet med 
att belysa ”Idrotten i samhället under 100 
år” genom olika aktiviteter (Utställningar, 
bildvisningar, idrottscaféer e.t.c.). 
Invigning av de lokala aktiviteterna 
planera ske på ett gemensamt klockslag 
den 19 januari 2008. 
   Närvarande representanter fick en 
blankett på vilken man skall skriva ner 
vilka aktiviteter man planerar och där 
man också kan begära ekonomiskt bidrag 

Gunnar Glad, Bo Zackrisson och Folke Brink 
planerar jubileumsaktiviteter

från VIF. Blanketten skall skickas in till 
VIF under januari 2006.
   Decembernumret 2007 av WIS tidning 
”Westgötarnas Idrottshistoria”, som blir 
på 64 sidor, varav 16 sidor 4-färg, skall 
ha temat ”Västergötlands Idrottsförbund 
100 år”. Här skall de idrottshistoriska 
sällskapen bidraga med sin regions 
idrottshistoria under 100 år. Dessutom 
kommer tidningen att beskriva de 
olika sällskapens jubileumsaktiviteter 
samt programmet för lördagen den 19 
januari 2008. Jubileumsfestligheterna 

skall äga rum eftermiddag/tidig kväll på 
Konserthuset i Vara där VIF vill bjuda på 
en upplevelse, något att minnas.
   Under jubileumsåret kommer ett antal 
föreläsningskvällar, kulturprogram och 
andra jubileumsaktiviteter att anordnas.
De olika aktiviteterna skall planeras och 
koordineras under hela år 2007.   
   En jubileumskommitté skall bildas och 
Sven-Åke Mökander fick i uppdrag att 
utforma arbetet i kommittén.
 Slutligen fick var och en av 
representanterna berätta om jubileums-
aktiviteter de kan tänkas anordna i sin 
region och alla hade många tankar kring 
detta och alla verkade entusiastiska över 
uppdraget.
   Kvällen avslutades med middag och 
ett besök på Skövde Arena där man 
såg handbollsmatchen IFK Skövde - 
Hammarby. Det nederlagstippade Skövde 
vann med 35-34 över Hammarby som 
dittills var det enda obesegrade laget i 
serien (8 matcher) .            
                                           Leif Svensson
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Sparsörs AIK
Nej,., ni skall inte heta Liljan. Ni skall 
ha ett namn som har med ortsnamnet!
Så sa han, den i boråsbygden kände 
klädeshandlaren och nykterhetsivraren 
Frans Björklund, när sonen Bengt på 
kvällen den 17 april 1931 berättade att 
han och ett dussintal ungdomar bildat 
en idrottsförening i Sparsör.
Ungdomarna lyssnade på Frans 
Björklund som redan 1904 varit med 
om att bilda Borås Fotbollslag som 
1906 ”döptes om” till IF Elfsborg.
Liljan blev bara dygnsgammalt ity att 
Sparsörs AIK blev det namn som alla 
samlades kring.

När detta skrivs har Sparsörs AIK hunnit 
fylla 75 år och även om föreningen inte 
lever ett sportsligt liv som ger stora 
rubriker, så är aktiviteten blomstrande. 
Det handlar om fotboll och innebandy, 
men under årens lopp har även bordtennis, 
bandy och skidor präglat den boråsiska 
förortens liv och leverne.
   I boråsbygden har AIK-skrudade Sparsör 
i åratal blivit känt av två skäl: Stiftaren 
Bengt Björklund och det klassiska första 
omklädningsrurmmet på Trollevi, en 
järnvägsvagn från förra seklets första år.
   Lika lite som någon annan förening har 
Sparsörs AIK framlevt lyckligt genom en 
enda mans verk. Både förr och nu har det 
funnits och finns en bredd i ledarkadern.
Men en person har verkligen stått för en 
arbetsinsats som inte låter sig beskrivas 
på begränsat utrymme. Bengt Björklund 
fick hand om kassan redan l932 och 
behöll greppet ”bortåt” femtio år. Ett av 
hans geniala grepp var att lägga delar 
av de inkomster som rann till   från  
lotterier och fester   i en särski1d så kallad 
garantifond. Den var värdefull framöver 
när fotbollsplan och byggnader skulle 
till.
Utöver ekonomiansvaret hann Bengt 
med att långt upp i åren vara lagledare 
för olika uppställningar. Dessutom skötte 
han fotbollsplanen (klippte och linjerade 
den).
Hans insats för Sarsörs AIK var, som många 
läsare av den här artikeln säkert känner 
till, enorm. Det bästa av allt, han var en 
god representant för nykterhetsrörelsen, 
ett föredöme som utan åthävor satte sina 
goda spår i aktivitetsleden.
Sedan han lämnat styrelsearbetet har han 
funnit det angeläget att via klipp och 
protokoll samla historiska uppgifter om 
Sparsörs AIK. Dessutom lämnade han inte 
nya styrelsekamrater och kanslister någon 
ro, när han förstod att det fanns en chans 
till goda inkomster genom Bingolotto.

   När Sparsör som samhälle växte ut, 
skall vi säga under de drygt fyrtio senaste 
åren, så var inte  Björklund sen att fatta 
galoppen.
  Välkomna hit till Sparsör. Hur många 
är ni i familjen? NI skall givetvis bli 
medlemmar i Sparsörs AIK!
Ja, så lät det många gånger, t. o. m. innan 
flyttlassen nått fram till nykomlingarnas 
trappa. Därför steg också medlemsantalet 
till över tolvhundra.
   I sommar har Bengt fyllt 90 och även 
om åren och en del krämpor satt sina spår, 
så missar han inte att via Borås Tidning 
och telefonsamtal följa Liljans... förlåt.. 
Sparsörs AIK:s framfart.

   
Så  också  några rader om den i Boråsom-
rådet ”världsberömda”  järnvägsvagnen.
Sedan SAIK lyckats få arrendera en 
lämplig spelyta av de utmarker som 
Fristads församling ägde, SAIK är 
innehavare numera, så måste någon form 
av omklädningsrum till.
En medlem, Åke Bergendaki, som sedan 

blev ordförande, var kamrer på järnvägen 
Varberg Borås Herrljunga. Han hittade en 
utrangerad grönmålad passagerarvagn.
Den fick rulla på rälsen till Sparsör, lyftes 
av och började hösten 1933 forslas till 
nuvarande Trollevi. Men en liten bro brast 
vid infarten och där fick vagnen ligga kvar 
över vintern, för att sedan komma på plats 
våren 1934.
Flera reportage har gjorts om denna vagn, 
som hade både 1:a och 2:a klass. SAlK 
spelare fick hålla till i den större ”tvåan”, 
medan ”ettan” blev materialbod. Gästande 
lag fick klä om i dungen intill.
   Så var det till l945, då ett nytt 
omklädningsrum med ändamålsenlig 
duschkabin byggdes. Det var nödvändigt 
eftersom föreningen nu trätt in i olika 
idrottsförbund och börjat sitt seriespel i 
Markserien.
Numera är den berömda vagnen ställd 
åt sidan. Omklädningsrum och andra 
utrymmen för föreningsliv finns numera 
vid sidan om Trollevis ena långsida. Det 
gamla torpet Slättbacken hade tidigare 
byggts om av en industriidkare som 
efter några år lät Sparsörs AIK köpa loss 
detsamma som sedan fick den inredning 
som behövdes.
   Bengt Björklund suckade lite tungt när 
vagnen måste lyftas åt sidan, men han 
skulle inte varit den utvecklingsvillige 
person han fortfarande är, om han inte 
samtidigt glatts över Slättsbackens 
tillkomst och möjigheter. Förresten hade 
han själv skapat förutsättningarna för 
ombytet!

                                            Stig Hagberg

Sparsör AIK:s lag 1942. Bilden togs en sommarsöndag i Torpåkra. Den är lite historisk då det är den enda 
lagbild där Bengt Björklund finns med.
Övre raden fr. v.: Bengt Björklund, Karl Holtstrand, Åke Björklund, Hugo Görander, Olle Bertilsson och  
Gösta Andersson.
Nedre raden fr. v.: Bengt Salomonsson, Uno Persson, Bengt Hjertberg, Harald Holm och Gösta 
Larsson.
SAIK vann med 4-2 och Bengt, som var högerytter, sköt två mål. 
Ynglingarna t. v. är Ingemar ”Vetter” Johansson och Stig Hagberg. Båda är nykonfimrade i sina första 
långbyxor. Båda var, tillsammans med Olle Bertilson, med i SAIK-laget  som seriesegrade 1951 i Norra 
Markserien.

Järnvägsvagnen som var SAIK:s omklädningsrum
år 1934-1945
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”Gamla Giffare”
Tidaholms GIF är en anrik förening som 
bildades 1902 och redan 1949 tillkom 
stödföreningen ”Gamla Giffare”.
 
Bill Göransson skriver till tidningens 
redaktion och berättar att sedan 13 
år tillbaka samlas medlemmar till 
torsdagsträff i klubbstugan med undantag 
av sommarmånaderna. Henry Persson, 
Stig Tidqvist och Arne Adamsson är några 
av eldsjälarna och redan före klockan nio 
så måste föreläsaren vara på plats, något 
som undertecknad fick erfara vi ett besök 
där i september i år.
 
På bilderna här intill ser vi några av de 
gamla fotbollsprofilerna i TGIF, Urving 
Lilja, Olle Karlsson och Lennart Lantz 
med programblad från seriematcher där 
de medverkat.
 

Urving, född 1925, visar upp ett program 
från matchen i Borås mot Norrby den 7 
maj 1950. Urving spelade där vänsterback 
i ett lag där även Rune Idh ingick som 
vänsterinner.
 
I Norrbys laguppställning återfinns: 
Gösta Pareus, Tore Sandell, Nils Kvist, 
Kurt  Karlsson, Isse Dahlin, Stig Agnroth, 
G. Persson, S.Andersson, T.Hedlund, A. 
Gustafsson och N. Ehrnlund .
 
Notera att man av utrymmesskäl bara angav 
initial på förnamnet i anfallskvintetten 
– Rune Idh i TGIF var dock undantaget 
som bekräftar regeln.
 
”Lill-Olle”, född 1932, håller i programmet 
från matchen mot ÖIS på Nya Ullevi den 
27 september 1958.
 
Olle är uppsatt som  vänsterinner och 
ställs mot blivande landslagsspelaren 
Rolf Wetterlind.  ÖIS med Gunnar Gren, 
Agne Simonsson och Rune Börjesson i 

”innertrion”  vann matchen med 4-0 och 
säkrade därmed seriesegern före jagande 
Elfsborg.
 
Slutligen håller Lennart, född 1933, i ett 
program från Ulvesborg 26 maj 1958 där 
Oddevold står för motståndet.  Lennart 
är uppsatt som center och övriga Giffare 
i laguppställningen är: Peo Lundberg, 
Rune Johansson, Roland Karlström, 
Sivert Andersson, Arne Svensson, Gunnar 
Johansson, Peo Pettersson, Olle Karlsson, 
Keith Ljungberg och Sven-Erik Blücher.  
 
Nils Nyström, Kumla, är matchens 
domare och som linjemän återfinns Eskil 
Johansson, Lidköping och Sven ”Fiskarn” 
Johansson från Skövde.
 
Nedtecknat av besökaren
Tommy Wahlsten  som sparat pro-
grammen och tagit fotografierna.

Urving Lilja                                         FOTO: Tommy Wahlsten

Lennart Lantz                             FOTO: Tommy WahlstenOlle Karlsson                              FOTO: Tommy Wahlsten

Radio Skaraborg med Claes 
Astin besökte, i samband med 
IF Heimers 100-årsjubileum, 
Lidköpings Idrotts-museum.
I programmet Önskeronden fick 
deltagarna, ett 30- tal personer, 
prata om Heimer och Lidköping 
och framförallt önska musik i 
radion.
 Åtta personer berättade Heimer 
minnen och önskade låtar. 
Bland de medverkande var  
hedersledamoten Sven Skoog, 
Janne Selander ”mest matcher 

Radio Skaraborg besökte Lidköpings Idrottsmuseum

Claes Astin, Radio Skaraborg, intervjuar en av deltagarna

genom tiderna i Heimer”, Göran 
Karlsson, ordförande
Lennart Åhlander och J-G 
Pettersson.  
   IF Heimer är en mansdominerad 
förening men Monica Pettersson 
och Britt Holm berättade om hur 
det är att leva med en IF Heimare. 
Även Folke Brink fick berätta om 
Lidköpings Idrottsmuseum och 
önska musik
     Folke Brink
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Öresjö SS 120 år
Inte först men äldst.
Inte störst men en av de allra bästa.
Så kan man kort presentera Öresjö 
SS, som just har passerat sin 120:e 
födelsedag.

Det var på Hotell Borås det hände, det var 
där man, så att säga, kastade loss och fick 
fart på ÖSS-skutan.
En skuta som först var en segelskuta, men 
som fick sina riktigt stora framgångar när 
man revat seglen och istället börjat med 
rodd.
Som roddförening har man i många år 
varit en av de allra främsta i landet. Efter 
några års stiltje är man nu åter på gång 
mot de stora framgångarna. Tack vare en 
blomstrande ungdomsverksamhet.
   Men låt oss ta det lite mer från början.
Det började alltså på gamla klassiska 
Hotell Borås. Där träffades ett dussin av 
stans mest ”kända och burgna invånare” 
för att dra igång och bilda ett segelsällskap. 
Det är den förening som idag går under 
namnet Öresjö SS och som är Borås äldsta 
i kraft varande idrottsförening. Föreningen 

har just inlett sitt 121:a verksamhetsår.
Har inte tänkt att uppehålla mig alltför
mycket vid det gamla, det gjorde 
Mats Segerblom på ett utmärkt sätt i 
hundraårsskriften. Men ett litet citat från 
det första protokollets inledning kan ändå 
vara värt att göra:
   ”Sedan samtliga närvarande, nemligen 
herrar Petzäll, Kromberg, Möller, 
Börjesson, Knut Andersson, Gösta 
Andersson, Jacobson, John Häggström, 
Wiktor Andersson, Wåhlin, Wassberg 
och Eiserman förklarade sig vilja i ett 
blivande segelsällskap ingå, öppnades 
förhandlingarna av herr Claes Petzäll 
med anmodan till de närvarande att utse 
ordförande och sekreterare, och blef till 
det förra utsedd herr Petzäll och till det 
senare Gösta Andersson.”
  Lite mer fakta från de tidiga åren. 

Föreningens förste ordförande blev A.F. 
Kromberg, men det behövdes faktiskt 
sluten omröstning för att få fram den 
första styrelsen. Det mötet hölls redan två 
veckor efter själva bildandet. Det ska också 
noteras att till en början hette föreningen 

Borås Segelsällskap. Det 
var inte förrän 1904 som 
det nuvarande namnet 
klubbades igenom. 
  Det dröjde ända till 
1938 innan man bildade 
en roddsektion. En 
sektion som sedan blivit 
föreningens i särklass 
mest framgångsrika 
med massor av svenska 
mästerskap. Det första 
SM-guldet togs 1966 och 
de historiska ”gubbarna” 
var Ståhl, Fridén, Ljung, 
Severinsson, Rydin, 

Sjöberg, Carlsson, Augustsson och Hegg.
Det har också rotts hem några internationella 
medaljer. Första gången var 1983 då 
Anders Wilgotsson, Anders 
Larsson och Lars-Åke 
Lindqvist tillsammans med 
Falkenbergs Hasse Svensson 
tog brons. 1996 blev det 
VM-silver för Mattias Tichy 
i tvåa tillsammans med 
Andreas Christiansson från 
Ängelholm. Mathias har 
också passat på att vinna ett 
par ungdoms-VM.
Däremot saknas alltjämt 
medaljer från OS.
 - Närmast var Carina 
Gustafsson 1984 när hon 
var en knapp sekund från 
bronsmedaljen, berättar 

Anders Wilgotsson. Men OS-deltagare 
har vi haft ganska gott om, både aktiva 
och ledare.
   1949 är ett annat märkesår i föreningen.   
Det var då man kunde sätta ett damlag 
i båten. Kerstin Hägg, Margareta 
Andersson, Eivor Hjelte och Marianne 
Roos heter de historiska tjejerna.
 Det är givetvis många som har 
betytt mycket för föreningen. För att 
utvecklingen hela tiden drivits framåt. 
Många kämpar som ställt upp i vått och 
torrt och som aldrig slagit sig till ro.
En av de som betytt allra mest är Stig 
Strand. Han kom till föreningen 1942.
- När jag kom till ÖSS var det som 
kanotist, berättar Stig. Men efter några 
år lades kanotsektionen ner och jag gick 
över till rodd.
Utan att förringa hans insatser som aktiv 
så är det som ledare han gjort sina stora 
insatser och satt sin prägel på föreningen.
Stig kom in i styrelsen 1949, han blev 
ordförande i mitten av 1950-talet. Under 
en period var han ordförande både i 

Fem framgångsrika ÖSS-roddare på bryggan vid klubbanläggningen 
i Skogsryd.
Sittande fr. v. : Maria Wilgotson, Cornelia Fridén, Fanny Fridén, 
Ida Wlilgotson och Hanna Näsström.
Bakom står ledarna: Carina, Stig, Per-Anders, Kent och Anders.

Öresjö Segelsällskaps första stuga vid Öresjö i Skogsryd, Borås, omkring år 1900

Sekreteriatet för ÖSS:s roddtävling vid Almenäs 1959
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Ledartrio inom Öresjö Segelsällskaps roddsektion 2006:
Fr. v.: Anders Wilgotson, Stig Strand och Kent Larsson.

roddsektionen och huvudstyrelsen. 
När han lämnade roddklubban 
1970 nöjde han sig med att vara 
ordförande i huvudstyrelsen. 
Den uppgiften har han kvar 
fortfarande.
Stig berättar att ekonomin alltid 
varit hans stora intresse och 
med stolthet i rösten säger han 
ekonomin i föreningen alltid varit 
i balans. Åtminstone under hans 
tid.
Stig berättar hur han varit med 
om att köpa in båtar så man i dag 
förfogar över en bra båtpark.
- Det är nödvändigt att ha bra grejor om 
man ska få några framgångar.
Men han betonar också att ”en bra roddare 
betyder mer än en bra båt”.

Under många år tillhörde ÖSS landets 
allra främsta föreningar inom rodden.
Man kan dock tycka att det under ett 
tag inte varit riktigt lika många stora 

framgångar som tidigare.
- Framgångarna kommer, men det 
tar lite tid, säger Stig.
- Vi har många ungdomar i 
verksamheten, säger Kent Larsson. 
I dagsläget har vi 22 ungdomar 
som tävlar och vi kan inte ta emot 
flera i dag.
Flera av de duktiga unga tjejerna 
har redan låtit tala om sig. Både 
nationellt och internationellt.
Och visst har vi många fina år-
gångar att vänta från ÖSS.
De kommande 120 åren blir säkert 
lika framgångsrika som de  

            gångna.

                                        Leif Danielsson

Skövde AIK gör som Ljungskile
1970 nådde Skövde AIK sin hittills största framgång när laget kvalade till Allsvenska. Efter oavgjort mot IFK Luleå hemma 
på Södermalms IP inför rekordpubliken 13131 så blev det förlust borta mot Sandvikens IF varför det oavgjorda resultatet 
2-2 mot Landskrona BoIS i match på Nya Ullevi inte räckte till avancemang.

Vid millennieskiftet hamnade den anrika föreningen i ekonomiska problem och gick igenom ett stålbad under nye ordf. Stig 
Markerius ledning. Fotbollsmässigt innebar det att laget åkte ur serier tre år i följd och 2003 återfanns laget så långt ner som i div. 
V  - alltså på den sjätte nivån i svensk fotboll.
 
2003 hette alltså motståndarna bl.a. Igelstorp, Grolanda, Korsberga, Vartofta och Folkabo men nu drygt tre år senare är det dags för 
möten med bl.a. Norrby, Qviding, FC Trollhättan, Visby, IFK Malmö och Västra Frölunda i div. I södra nästa år. Fotbollsmässig 
ledare på resan upp har varit Gudmundur ”Gummi” Magnusson som också tidigare år varit med som spelare i klubben.  Årets 
serieseger säkrades i en direkt avgörande match i sista omgången mot IK Sleipner som var tvungna att besegras. 2364 personer såg 
Skövde AIK vinna matchen med 2-1 på Södermalms IP den 7 oktober.
  
Skövde AIK är ju dessutom svenska mästare i inomhusfotboll både 2005 och 2006 och har i höst representerat Sverige i UEFA 
Futsal Cup där man mitt under slutspurten i årets serie fick åka till Bulgarien för ett kvalspel för att sedan åka ur i nästa omgång som 
spelade i Split.
   
Likheten med Ljungskile är slående om man jämför Skövde AIK:s tabellrader med bohuslänningarnas när de också avancerade från 
div. V till div. I på fyra år, 1990-1993 – se här:
 
SKÖVDE AIK                                                                               LJUNGSKILE SK
 
2003              22  20   1   1    89- 7                         Div. V           1990              26  23   2   1  100-20
2004*            25  16   6   3    66-20                        Div. IV          1991              22  16   4   2    54-22
2005              22  18   2   2    62-23                        Div. III          1992**          21  14   3   4    53-16
2006              22  15   6   1    57-26                        Div. II           1993              22  16   4   2    57-20                               
Summa          91  69  15  7  274-76                        Summa                               91  69  13  9  264-78
 
*inklusive kvalmatcher                                                     ** inklusive hösttrean
 
Fortsätter likheterna kan vi se fram mot allsvenskt spel ( eller åtminstone superettan)  i Skövde år 2010 eftersom
Ljungskile avancerade  till Allsvenskt spel år 1997.
 
Notera också att Skövde AIK när 1970 års seriespel startade befann sig bland de 60 bästa svenska lagen och när 2007 börjar så är 
laget bland de 58 bästa lagen trots att det tillkommit en nivå ( superettan).
 
                                                                                                                                                                                   Sammanställt av
                                                                                                                                                                                   Tommy Wahlsten
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  HARALDS 
  BILDER

 ETT BILDKOLLAGE SAMMAN-
STÄLLT AV HARALD JAKOBSSON

Västgötafriidrottare av olika kaliber från 1930-1940 
och 1950-talet

En Bjärkekombination mot Göta Älvdalen i Sjuntorp

Olle Pettersson, IK Ymer, beredd på en drabbning 
med Arne Andersson

Ragnar Nilsson, Herrljunga, lämnar fri väg för 
Gunder Hägg vid världsrekordloppet på 5 000 m 
på Slottskogsvallen

Bambustavar var inte lämpliga för en tungviktare

KFUM Alingsås och Sollebrunns AIK efter en klubbmatch på 
30-talet

Ett friidrottsgäng från Stora Mellby SK 
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Klart för en släggduell på Mjörnvallen i Alingsås.
Fr. v.: Filip Karlsson, IFK Göteborg, Evert Linné, Elfsborg, Bo Eriksson, 
IFK Göteborg, Bernt Sund, Tidaholms GoIF, Bo Holmberg, Alingsås och 
Evert Sund, Tidaholms GoIF

Bertil Johansson, IK Omega, Hulltafors En utbrytning har skett vid ett terräng-DM i 
Trollhättan

Rune Nicklasson, IF Hagen, Skövde

Starten går för långa banan i TIF:S terräng i Trollhättan
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Blank-is!
I slutet av 20-talet och i början av 30- 
talet, hade vi, blåsutpojkar, i stort sett tre 
platser att bedriva våra skridskoövningar 
på: Djupedalen, Vassbotten vid 
Tackjärnsbacken och Oxneredssjön. Jag 
minns såväl när några pojkar kom uppför 
Länsmansliden från Djupedalen och 
ropade:  Blank is!! Ja, det var efter de 
första vinternätterna när isen lagt sig på 
Vänern, höststormarna lugnat ned sig och 
ingen snö hade fallit. På den tiden växte det 
inte vass i vikarna, miljöförstöringen hade 
inte kommit så långt. Vikarna var grunda 
och var det bara lugnt på vattenytan, 

bildades snabbt is. Den behövde inte 
vara många centimeter tjock förrän vi 
vågade oss ut för att pröva om den höll. 
Eftersom dessa vikar var våra badställen 
på somrarna visste vi väl var det var så 
pass grunt vatten att det var riskfritt om 
isen brast. Men, det är klart, några var väl 
dumma och gav sig ut på mycket farliga 
färder på den bräckliga isen. Skridskorna 
var av två slag, näsor och spetsar. I båda 
fallen satte man fast skridskorna på 
kängorna med remmar, men även snören 
kunde duga. På näsorna var främre delen 
avrundad för att man inte skulle snubbla 

så lätt. Dessa skridskor var i det närmaste 
obligatoriska för nybörjare. Spetsar 
användes av de mera avancerade åkarna 
och ansågs mycket finare än näsor. Blåsuts 
Bandyklubbs legendariske målvakt Göte 
Karlsson (17 år i målet!) köpte sina 
första rörskridskor 18 år gammal, samma 
år som Bandyklubben bildades 1932. 
Som klubbor använde vi böjda träpåkar, 
vanligtvis av eneträ. Böjen hyvlades platt 
för att få bättre träff på bollen, som för 
övrigt oftast var en vanlig gummiboll. 
Det hände också att någon kommit över 
en tennisboll, men hur vet jag inte. 

Det var så det började
För i dagarna 110 år sedan invigdes 
Vallgatelogen i Vänersborg. Den 
fina logelokalen var en av de första 
lokalerna som var öppen för de då 
nybildade folkrörelserna. 
Inom Godtemplarrörelsen var det många 
ungdomar som var intresserade av idrott, 
framför allt brottning och gymnastik. 
De hemställde hos logestyrelsen att få 
starta en idrottsförening, “till nytta och 
nöje inom logen”. Styrelsen ställde sig 
förstående och därmed var saken klar. 
Föreningen fick namnet “Enigheten”. Det 
blev en mycket fin gymnastiktrupp, som 
uppskattades genom sina uppvisningar 
i staden och dess omland. Det dröjde 
dock ganska lång tid innan man lyckades 
skaffa några redskap. Men så småningom 
lyckades logens ekonomistyrelse inköpa 
en förnämlig “Viktuppsats” från en 
tyngdlyftare i Eskilstuna. Ungdomarna 
tränade flitigt och gjorde många bejublade 
uppvisningar i Vänersborg och städerna 
runt om i Västergötland. Programmen 
omfattade tyngdlyftning, brottning, 
romerska ringar, trapetsakrobatik, 
tandatletik och fristående gymnastik. 
Några av ungdomarna var så skickliga 

Vänersborgsgodtemplarnas idrottsförening ”Enigheten” i slutet av 1800-talet

jonglörer, brottare och gymnaster, att de 
blev engagerade av cirkus Altenburg. 
    Den så lovande idrottsföreningen blev 
inte så långlivad efter ett tiotal år upphörde 
den och medlemmarna engagerade 

sig i den 1906 bildade Vänersborgs 
Idrottsförening, som alltså i nästa månad 
firar sitt 100 årsjubilcum. 
                                                  S.Gunnar

100-årsjubilerande Vänersborgs Idrottsförenings allra första aktivitet var 
kälkbacksåkning. Allmänheten inbjöds åka med föreningens inköpta kälkar 
uppifrån Dalbobergen och i svindlande fart ut över Vänerns is. Farterna blev 
allt högre och efter ett flertal olyckor med kälkarna upphörde aktiviteten.

Vänersborgs första bilrally med s.k. Penomobiler.
Det främre fordonet tillhörde godsägaren Beurling, Margreteberg, Vänersnäs. I 
nummer två sitter fordonets förare och ägare hovfotografen Ragnar Eiserman, 
Vänersborg.
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Ett bandyminne

VÄNERSBORGS IF, VÄSTGÖTAMÄSTARE 1933
 Längst t. v. : Domaren från Åmål
Stående fr. v.: Herbert Holm, Kalle ”Sippen” Andersson, Helge Josefsson, Einar ”Pengen” Andersso, 
Arvid ”Pusack” Fagerström, Alex Olsson, Einar Back, Holger Isaksson, Hugo Dahlgren och Bertil 
Roslin, ledare.
Knästående fr. v.: Erik Klingberg, Arne Karlsson och Kalle Fredman

När man rotar i gamla klipp och foton 
i vårt Idrottsmuseum, händer det 
väldigt ofta att man blir påmind om 
händelser som man haft förmånen att 
få vara med om att uppleva. Just nu 
har jag stannat inför ett referat, från 
en isfattig vinter med stora svårigheter, 
genomföra serieprogrammet i Bandyns 
div. Västergötland.

VIF var en av favoriterna till seriesegern, 
och vår värsta konkurrent var Sjödalen 
från Lidköping. Då vi skulle mötas i match 
som var att beteckna som seriefinal, var 
det mycket svårt att finna en isrektangel 
där matcherna kunde genomföras. Efter 
allt letande hittade vi en godtagbar på 
Hullsjön, den lilla tjärn som ligger strax 
norr om NÅL. Isen var mycket fin, 
men alltför tunn för att låta det gå av 
stapeln, även om säkerhetsföreskrifterna 
tolkades mycket generöst. Efter visst 
parlamenterande mellan klubbledningarna 
kom de överens om att matchen skulle 
spelas. Dock utan hörnslag, för att 
undvika alltför stor påfrestning på den 
svaga isen. Matchen genomfördes således 
under någorlunda säkra förhållande och 
framförallt med så stor sportslig rättvisa 
som det är möjligt. Vi vann matchen och 
vi trodde oss ha bärgat hem seriesegern. 
Dock grumlades glädjen över framgången 
redan på måndagen. Då nåddes man av 
budet om att Sjödalen ingivit protest till 
Svenska Bandyförbundet och gjorde 
gällande att matchen skulle spelas om, 
på grund av överenskommelsen om att 
utesluta hörnorna. Det var ju i största 
samförstånd vi kommit överens om hur 
matchen skulle spelas, och vi kände 
både besvikelse och harm över Sjödalens 
handlingssätt. Svenska Bandyförbundet 
godkände protesten och beslöt att 
matchen skulle spelas om. Vi kände 
väl alla något av en helig ilska över hur 
ärendet behandlades, och lovade varandra 
dyrt och heligt, att Sjödalen skulle få 
vinna serien genom sitt osportsliga 

handlingssätt. Detta är alltså bakgrunden 
till det referat som just nu ligger framför 
mig, och som rör omspelsmatchen. Det är 
signaturen ROLLO i Göteborgs Posten, 
som inte endast skildrar all dramatiken 
kring matchen, utan på ett utomordentligt 
sätt ger en bild av hur arrangemang 
kring en bandymatch var under tidigare 
år. Rollos referat är en riktig läckerbit, 
varsågod och smaka: 
“ -Från vår utsände medarbetare- 
VARGÖN: Klockan är fem minuter 
före “full tid” i Vargön. Eldmörjans 
grådaskiga is kringgärdas av cirka 2.000 
åskådare, av vilka cirka 1.600 plockat en 
krona ur portmonnän och köpt fin ståplats 
på isen vid skogsbrynet - sjökanten. 
De varma korvgubbarna har lagt ner 
griptången på “disken” och rusat till 
utsiktsplats, de båda “gatumusikanterna” 
har lagt ner sina spelverk, och den envise 
grammofonspelaren på skogsstigen har 
glömt stänga skivan. Den raspar.   
   Ställningen är 2-1 i omspelsmatchen 
mellan Vänersborgs IF och Sjödalen, och 
de gultröjade Lidköpingspojkarna trycker 
hårt på Vänrsborgsförsvaret. Just nu är 

hela laget, med undantag för målvakten, 
nere på VIF:s planhalva, där man till 
synes med alla medel söker få nystanet 
över mållinjen och därmed 2-2, vilket 
skulle betyda seger i Norra Västgötaserien 
och kvalmatcher till Allsvenskan. 
Spänningen är på höjdpunkten. Då 
händer det- innan man vet ordet av, är en 
rödtröja i flygande fläng, på väg ner mot 
Sjödalenmålet. Vid bandyklubban sitter 
nystanet som klistrat och i kölvattnet 
sliter förtvivlat, ett par gultröjor för att 
söka hinna ifatt. Han for som Stenbocks 
kurir över isen. När han var framme vid 
målet gjorde han en elegant rundning av 
den utrusande målvakten och föste bollen 
över mållinjen. 3-1 för Vänersborg var ett 
faktum. Publiken tjöt. Hemmaspelarna 
höll på att klappa målgöraren genom 
isen. Målgöraren, det var centerhalven  
- “dagens man i Vänersborg hela denna 
vecka förmodligen”- och det underliga 
var att man tidigare under matchen inte 
upptäckt skridskosnabbhet hos den 
grabben! Han bars i gullstol från banan.”

Senare, när vi började gå och se på 
bandymatcher på sjöisarna, kunde 
vi komma över avslagna, riktiga 
bandyklubbor. Spelarna kom åkande mot 
det egna målet för att byta sin avslagna 
klubba. Den slängdes iväg över isen och 
åstadkom ofta slagsmål bland grabbarna. 
De brutna delarna hyvlades sneda och 
limmades ihop. Lite isoleringsband 
lindades runt brottsstället och så var en 
riktig bandyklubba klar.Visserligen litet 
kortare, men det passade oss småpojkar 
bra. När snön kom fick vi skotta en bana. 
Redskapen var av brädlappar ihopspikade 
skrapor. Hade snöfallet varit ymnigt blev 
det inte så stor plätt att åka på. A andra 

sidan bildade snövallarna planens gränser 
så man kunde spela “riktig” bandy med 
inslag och hörnor. När det var blankis, 
hände det att bollarna for iväg långt över 
isen, ibland så långt att vi inte vågade 
hämta dem om isen var svag. På senare 
delen av 30-talet när man fick vara med 
de stora grabbarna minns jag speciellt 
all snöskottning för att få speldugliga 
planer för bandyklubbens matcher. Här 
hjälpte alla till, såväl spelare som ledare. 
Jag minns också att vi fick låna häst 
och släde av godsägare Westerberg på 
Lockered för att forsla bort snön om den 
fallit i rikliga mängder. Sedan skulle vi 
rita upp linjerna. Till hjälp hade vi rep i 

rätt längd för sidolinjerna med en knut på 
mitten för att markera planens mittlinje. 
För att få rätt vinkel i hörnen, användes 
målburkarna vars stolpar givetvis skulle 
vara i 90-vinkel mot isen. Sedan var det 
bara att måla dit linjerna med rödfärg. 
Att spelarna sedan orkade spela bandy 
i 90 minuter var beundransvärt. Ja, 
så hade vi bandyentusiaster det innan 
landbandybana spolades på Vänersvallen. 
Nog var det slitsamt men samtidigt 
befästes gemenskapen och kamratskapet.
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Skolidrottshistoria
Den första organiserade kontakten med 
idrott var den man fick i skolan. För 
egen del skedde det i årskurs tre. Året 
var 1941. Vår “fröken” Alice Almqvist 
var lyckligtvis intresserad av det mesta 
när det gällde idrott. 
För oss grabbar var det på sommaren 
fotboll, som stod högst på önskelistan. 
Vi som gick på Norra skolan hade en 
härlig bakgård åt sjön till att spela på. 
Vad man bl.a. minns av matcherna är 
själva uppdelningen av lagen. De två 
bästa fick varannan gång ta ut en kille 
tills alla var uttagna. Det måste ha varit 
svårt för de som blev sist uttagna, oftast 
var det samma killar. Sedan gällde det att 
välja planhalva. Bäst var det att spela i 
nerförsbacken mot Westerlunds hus. Det 
var bara det att i det målet fanns det inget 
nät. På det viset var det roligare att spela 
upp mot Sydows, där nätstaketet fick bilda 
målnät. Det rasslade till så gott när någon 
nätade. När vi spelade fotboll fick töserna 
spela brännboll på skolgården. Någon 
enstaka gång hände det att fröken ville 
att hela klassen skulle spela brännboll. 
Detta skedde givetvis under protest från 
oss grabbar.
      Vi höll även på med lite friidrott. Vi 
sprang 60 meter på trottoaren utanför 
skolan. Vi sprang två och två och fröken 
tog tid. Jag tror hon hade ett stoppur. 
Personligen kom jag aldrig under tio 
sekunder. Skolmästare på 60 meter 
var Simon Alfredsson, om jag minns 
rätt och tiden låg på ca. 7 sekunder. Vi 
tränade även lite höjd   och längdhopp 
samt kast med liten boll. Höjdpunkten 
på sommaridrotten var den avslutande 
tävlingen på Vänersvallen. Då gällde det 
vilken skola som var bäst i Vänersborg. 
Jag kommer ihåg när jag blev uttagen till 
skollaget i fotboll och vi skall spela final 
mot Södra skolan, då var man stolt. Hur 
det gick? Vi fick stryk med 1-0 efter att 
ha missat en straff. Vår straffskytt sköt 
högt över. Det värsta var att det blev en 
häftig diskussion om att straffpunkten var 
markerad för långt från mål. Då hade jag 
det inte lätt. Det var nämligen min pappa 
som ansvarade för markeringen. Han var 
vaktmästare på Vänersvallen. Själv var 
jag med och hjälpte till med skötseln av 
planen. En annan sak som jag kommer 
ihåg från samma tävlingsdag är att min 
kompis Kurt Back blev högt placerad i 
kast med liten boll, tvåa eller trea tror jag 
han blev. Vid prisutdelningen som hölls i 
Södra skolan någon dag senare fick han 
för sin fina insats en flaska Aqua Vera 
rakvatten. Vi var 13 år gamla då.
     För oss som gick på Norra skolan blev 

simningen givetvis något som föll sig 
naturligt. Hela Vänern ligger ju alldeles 
utanför skolgrinden. De flesta eleverna 
bodde också i närheten. Så mycket tävling 
blev det väl inte men det viktigaste var att 
alla fick chansen att lära sig simma och ha 
roligt i vattnet. Vi fick också på ett naturligt 
sätt att lära oss att ha respekt för sjön. 
Några uppvärmda bassänger utomhus 
hade ännu ej byggts. Det var nästan 
oundvikligt att det ändå inträffade några 
små olyckstillbud. Några allvarligare fall 
kommer jag inte ihåg. Själv var jag lite 
illa ute en gång. Jag hoppade ner från 
bryggan vid Gusberget för att simma 
över till kallbadhuset. Jag fick då ett par 
ordentliga kallsupar. Den känsla av skräck 
som jag kände då jag sjönk till botten 
sitter djupt rotad. Hjälpen var dock inte 
långt borta. Sune Olsson, fiskhandlarens 
grabb, såg min belägenhet och dök i med 
kläderna på och fiskade upp mig. När jag 
tackade honom bad jag honom att inte 
säga något till mina föräldrar. Det gjorde 
han inte heller. Någon egentlig träning 
inriktad på tävling i skolans regi tror jag 
inte förekom. Minns i alla fall två tjejer 
i min ålder som blev verkligt bra. Det 
var Brita Peterson och Inez Bugler. De 
tillhörde några år Sverige eliten. Båda två 
var aktiva i IFK:s simsektion

Hur var det på vintern då? Naturligtvis 
blev det mest gymnastik. Skidtävlingar 
i Katrinedal runt himlabackarna blev det 
också en del. Toppen var i alla fall när vi 
lyckades övertala fröken så vi fick spela 
bandy. Hon var lite rädd för att sjöisen 
inte skulle hålla. Att få spela på den 
uppspolade Vänersvallen var det aldrig 
tal om. Men vi tyckte nog att det roligaste 
var att spela tvåmål nedanför kokhuset. 

Det var nära och bra. Utrustningen var väl 
inte av någon högre klass. Skridskorna var 
s.k. “spetsar” som fästes vid skorna med 
snören eller i bästa fall med läderremmar. 
Klubborna var av varierande slag. För det 
mesta hade man lyckats få tag på avslagna 
klubbor från riktiga bandymatcher, 
som vi sedan lagade i slöjden. Någon 
skyddsutrustning existerade inte. Jag tror 
inte att det fanns ens i den organiserade 
bandyn. Första gången jag såg en hjälm 
var nog i slutet av 40 talet. Det var “Egge” 
Peterson som hade någon konstig lädersak 
på huvudet. Han spelade i VIF:s A lag. För 
övrigt var det kepsen som gällde.
      Till sist några ord om simningen vintertid. 
Då fick vi knalla bort till varmbadhuset 
två kvarter längre ner på Hamngatan. 
Där blev det först bad i våtbastu. Det var 
med blandade känslor man klev in där. Vi 
var tvungna att vara inne en bestämd tid. 
Läraren stod på vakt utanför dörren så att 
ingen kunde smita ut. Jag kommer ihåg att 
vi försökte glänta på dörren för att få lite 
kallare luft. Efter bastun blev det roligare. 
Då fick vi bada i bassängen. Den var inte 
stor, fyra gånger två meter kanske. Det var 
nog där man lärde sig dyka. Vår simlärare 
Fritz Fredenborn hade för vana att kasta i 
tioöringar som vi fick dyka efter. Hittade 
man pengen fick man behålla den. På det 

viset lärde man sig också att vara under 
vattnet länge. Något som man tänker på 
så här efteråt är att flickorna aldrig fick 
vara med i något lagspel. De fick vara vid 
sidan. Åka skridskor på någon liten plätt 
bredvid. Och när vi spelade fotboll fick 
dom ha gymnastik eller spela brännboll. 
Det har blivit mycket bättre nu!

                                       OLOF STRAND 

På isen nedanför Kokhuset 1930-talet
Stående fr. v.: Egon ”Lövas” Larsson, Hugo Fagerström, Edgar Peterson och Arne ”Göteborgarn” 
Andersson.
Knästående: Gösta Windahl och Bertil Erlandsson
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Våra första fotbollsregler på svenska språket
Dessa regler är onekligen svåra att helt förstå, men de är ändå intressanta ur idrottshistorisk synpunkt.

1. Ett mål vinnes genom en ärlig full spark (“kick”) eller spänning (“drop kick”) af bollen från handen eller genom en ärlig fot 
boll (“bulley”) hvilken för bollen genom alla hinder medan målets stänger. Stundom föreskrives en viss höjd, hvaröfer bollen skall 
passera mellan stängerna.

2. Området eller banan för leken skall utmärkas genom sidogränser. Då bollen sparkas utom dessa gränser, må hvilken deltagare som 
helst sparka ut honom vinkelrätt in på banan vid den punkt der den gick ut.

3. En spelare, som är bakom bollen, dvs närmare motsidans boll än hans medspelare i det ögonblick han sparkade bollen, är ur spelet 
och får icke på något sätt deltaga annat än i enlighet med följande regel.

4. Ingen spelare, som enligt föregående skall vara ur spelet, tillåtes att sparka bollen eller hindra någon att göra detta förrän bollen 
blivit vidrörd af någon från motsatta flock, då han återigen likasom förut kan deltaga i spelet.

5. En spelare, som ärligen får fatt i bollen, antingen genom lyra eller vid första uppstudsningen, må springa med densamma en kort 
bit i afsigt att erhålla tillfälle till en spänning (“drop kick”) eller och fullt ur händerna.

6. Hvarje spelare af motsatta sidan må använda alla lofliga medel att förhindra den, som tagit bollen, att spänna densamma eller 
gifva den full spark ur hand.

7. Att taga i eller fasthålla någon är på inga villkor tillåtet under någon tidpunkt af spelet.

8. Slag, sparkar och krokben äro icke tillåtna.

9. Vid början af spelet skola de båda sidornas anförare sins emellan överenskomma, huru länge spelet skall vara.

10. Vid den överenskomna tidpunkten, oberoende af spelets tillfälliga ståndpunkt, skall en af anförarna utropa “slut spel”, och spelet 
skall omedelbart derpå upphöra.

11. För att icke överraskas sättes en vakt vid målet. Denna kan enligt anförarens tillsägelse ombytas under lekens gång.

IFK Vänersborgs fotbollslag, juniorer, på 1950-talet.
Bakre raden fr. v.: Tage Werner, Yngve Gustavsson, Lasse Hedén, Frank Hedberg, Bertil Johansson och Gunnar Lindskog
Mellanraden: Lars Hagberg, Bengt Werner och Bertil Johansson
Nedre raden: Claes Sundelius, Yngve Wennberg och L. Nordström
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Arne Andersson
Fredagen den 27 oktober firade Arne 
Andersson sin 89:de födelsedag. 
I sitt trivsamma hem bjuder han 
här ordföranden i Vänersborgs 
Idrottshistoriska  Förening på kaffe och 
tårta och många trivsamma, gemen-
samma och historiska minnen från 
Arnes uppväxttid och hans tidigt väckta 
idrottsintresse. Arnes träningsvilja och 
förmåga att ta vara på sina anlag visade 
sig i tidiga ungdomsår, inte endast inom 
löpningen, utan även som simmare, 
cyklist och skidåkare. Även inom den 
vänersborgska nationalsporten bandy, 
visade Arne ha en uppskattad och fin 
känsla för lag och bollsporten. Det låg 
något av ett historiskt skimmer när 

vårt resonemang kom in på 
Arnes bandydebut, då han 
som 18 åring tog plats i 100 
års jubilerande Vänersborgs 
Idrottsförenings A lag. Inom 
vår idrottshistoriska förening 
hyser vi stor uppskattning för 
Ames person och hans aldrig 
sviktande intresse för vår 
verksamhet. Vi är stolta över 
att Arne, ofta tillsammans 
med dottern Inga, besöker 
våra Idrottskaféer och hälsar 
honom alltid välkommen 
med vördnad och kärt 
igenkännande. 
                           S. Gunnar P.

Arne Andersson och Vänersborgs Idrottshistoriska Förenings 
ordföande S. Gunnar Peterson

Med Arne Andersson från början
I Vänersborg växte jag upp och bodde där 
tills jag tog studenten. Hela sommaren 
tillbringades på Fröland norr om 
Uddevalla och idrottsintresset fanns från 
tidig barndom. 
   På Fröland simmades och paddlades 
mest hela dagarna och där lades grunden 
till min styrka som idrottsman. 
   Under skoltiden spelade jag bandy i 
VIF, först i B-laget och sedan blev det 
A-laget. Matcherna spelades för det 
mesta på Vänerns is men ibland fick vi 
jaga is på längre avstånd bl.a Botered 
och Eldmörjan. Tänk att först cykla till 
dessa platser och efter kampen cykla 
tillbaka svettig och trött i kylan. Det 
vill nog ingen ställa upp på i dagens 
läge. 
   Min första individuella tävling 
gick av stapeln vid 11 år. Det 
anordnades en skidtävling med start 
och mål vid Vänersvallen. För oss 
yngre gällde det att åka utan stavar 
ned mot Vänern, runda en pinne och 
åka tillbaka till “Vallen”. Jag vann 
min klass efter en hård kamp med 
klasskamraten och kompisen Sigge 
Vessby. Min blivande fru Karin 
Sahlin vann sin årsklass. 
   Det var en tillfällighet att jag 
började träna löpning. Jag skulle fylla 
17 år när jag gick ut till Vänersvallen 
för att titta på skolmästerskapen i 
friidrott. När jag stod där blev jag 
övertalad att starta på 1500 meter. 
Eftersom jag inte hade drömt om 
att deltaga och inte hade kläder för detta 
med mig fick jag låna spikskor av skolans 
stjärna Bertil Ollén. Det var ett par hopp-
kastskor och i dessa råkade jag vinna på 
cirka 4,50 och blev uttagen att vara med 
och tävla mot Uddevalla läroverk nästa 
helg och där blev jag 2:a. 
   Efter detta började träna på “riktigt” 

nästa sommar. På Fröland bodde nära oss 
en känd löpare, Erik Johansson (bl.a 
6:a på SM terrängen). Eftersom vi bodde 
grannar och träffades dagligen så följdes 
vi åt in till Rimnersvallen och tränade där. 
På grund av Eriks vänskap tävlade jag 
1935-1937 för UIS i Uddevalla.   
   Vid skoltävlingar tävlade jag för VU 
(Vänersborgs Läroverks Idrottsförening) 
och 1935 vann jag skolungdomens SM på 
1500 meter. Denna tävling gick på stadion 
i Stockholm och det var mitt första besök 
där. 
   1936 och 1937 vann jag SM terrängerna. 

1936 var jag ledare för Vänersborgs 
truppen till skol SM. I varje gren var det 
med en finsk kille och jag var uttagen 
för Sverige på 1500 meter. Finnen hette 
Nikkolainen och han sprang mest på mina 
fötter och han diskades. Jag diskades också 
vilket var ofattbart. Jag vann överlägset 
och det var nytt svenskt skolrekord och 

jag var naturligtvis ledsen.    
   1938 sprang jag för Elfsborg eftersom 
jag gjorde rekryten på 115 och sprang för 
första gången under 4 minuter på 1500 
meter. 
   1939-1941 läste jag på seminariet i 
Göteborg och jag tävlade 1939-1943 för 
ÖIS där jag fortfarande har hjärtat kvar.  
   Simningen från Frölandsåren satt kvar 
och jag blev svensk seminariemästare på 
frisim 100 meter och 1000 meter. 
  1939 blev jag uttagen till landskampen 
mot Finland på 1500 meter. Spånga Jim 
var den store favoriten och jag hade bästa 

resultatet innan med 3.53,8 och 
lyckades vinna på 3.48,8 och slog 
Erik Nys rekord med 2 sekunder 
och blev förste svensk under 3,50 
och bara en sekund över Lovelocks 
världsrekord från Berlinolympiaden 
1936. 
   Efter detta är väl det mesta känt. Det 
hela har renderat i: Kabompokalen 
1939,  14 svenska mästerskap, 
5 världsrekord på medeldistans, 
Svenska Dagbladets guldmedalj 
1943, Örnpokalen till Sveriges bästa 
idrottsman alla kategorier 1944,   
Stor grabb i friidrott 1942. 
   Efter det att jag diskades fortsatte 
jag att motionera. 1952 åkte jag 
Sverigeloppet på cykel, Haparanda 
Ystad och kom fyra. 1953 tränade 
jag cykel ordentligt ca 600 mil. Jag 
ledde loppet när jag näst sista dagen 
blev påkörd bakifrån och vurpade 

och måste bryta. 1954 tävlade jag på 
riktigt och blev A-klassare efter fem 
tävlingar och på SM 5-mil tempo blev jag 
10:a bland 140 startande. 
Jag åkte också 5 vanliga vasalopp och fick 
medaljen varje gång. Åkte sista gången 
“Öppet Spår” 1980 på en tid under sju 
timmar.
                                       Arne Andersson

Arne Andersson och Gunder Hägg
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Lisbeth Göthberg avslutar sin internationella domarkarriär
Saxat ur Skaraborgs Läns Allehanda

I går meddelade domaren i rytmisk 
sportgymnastik, Lisbeth Göthberg, att 
hon avslutar sin internationella karriär 
som inleddes 1985 med ”Lilla VM” i 
Paris. Hon har genom åren dömt alla 
stora tävlingar. 
I lördags avtackades hon officiellt av sitt 
förbund. I går valde hon att släppa nyheten 
lokalt. Och ingen i hennes omgivning 
verkar först riktigt kunna fatta att hon 
frivilligt väljer att sluta sin otroliga karriär 
just nu -- när hon är som bäst.  Ingen utom 
möjligen Evert Ödvall,  TGS nestor, som 
mer än någon annan person förstår vad 
Lisbeth satsat, men också offrat, för sin 
sport. År efter år i över 20 år. 
I gymnastik finns dock  ingen pensions-
ålder på domarna, de får hålla på tills de 
är 70 år, om de vill. Så varför sluta vid 50 
år? Lisbeth själv betonar att hon inte gör
det på någon annans begäran. 
  -Alla i min närhet ställer upp på mig till
100 procent. Min man, min arbetsgivare, 
mina sportmedarbetare. Beslutet kommer 
helt och hållet inifrån mig själv och 
väcktes under den senaste domartesten i 
Moskva.

Helt nya tankar 
Lisbeth satt på hotellrummet i Moskva 
och började plötsligt tänka i för henne 
helt nya tankar. Hon var inte riktigt lika 
motiverad längre. Tävlingsinstinkten 
gjorde dock att hon ändå fixade att förnya 
sin internationella domarlicens för de 
kommande fyra åren. Hon är nu i kretsen 
av världens 20 skickligaste RSG-domare. 
Och ändå väljer hon att hoppa av. 
Det blev som alla förstår en känslosam 
stund i Tidaholms Idrottshistoriska 
sällskaps lokal i Idrotts-hallens källarplan 
i går. På plats för att hedra Lisbeth  fanns 
Tidaholmsgymnastikens nestor Evert 
Ödvall och idrottshistoriska museets
ordförande Brynolf Antonsson. 

Lite kluven Antonsson inledde, lätt
omtumlad: 
  --Jag både beklagar och önskar dig lycka 
till. Själv skulle jag tycka att det var ett 
ganska hårt beslut att ta om jag var i dina 
kläder. Men ingen kan fordra att du skall 
orka arbeta både dag och natt, Lisbeth. 

Du har ett krävande arbete 
som skolchef för
Tidaholms kommun 
också. 
Evert Ödvall tröstade en 
tårögd Lisbeth med orden: 
  --Man ska sluta när man 
står på topp, det brukar bli 
bäst.
   Lisbeth har många fina 
domaruppdrag på sin 
meritlista. Här några goda
russin ur kakan: 
VM  i Sarajevo 1989, 
Aten 1991, Bryssel 1992, 
Alicante 1993, Paris 1994, 

Gymnastikförbundet uppvaktade Lisbeth Göthberg med en specialdesignad vas. I bakgrunden syns 
hennes monter på Idrottshistoriska Museet.

Wien 1995, Bryssel 1997, Sevilla 1998 
och Osaka 1999.
OS i Barcelona 1992, Atlanta 1996 och 
Sydney 2000.
Vilket är ditt bästa minne?  
 --Sydney OS! Det var den största 
utmaningen, för det året handlade det
om ifall bedömningssporter skulle få vara 
med i OS eller inte. Vi som dömde fick 
inte i förväg veta vad vi skulle döma i -
- utförande, teknik eller artisteri. Jag har 
nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv. 
Jag minns att jag mådde illa när vi tågade 
in i arenan. Men vi klarade det och fick 
beröm. Den känslan var enorm. 
Vad är ditt värsta minne?
   --Det är nog domarproven vart fjärde 
år. Man får suga i sig ett nytt reglemente 
och testas stenhårt. Ett misstag och du är 
inte bland de bästa längre. Man sover två 
timmar per natt och pluggar resten. 
          
                             ANITA ENOCKSSON

Evert Ödvall och Brynolf Antonsson flankerar världsdomaren Lisbeth 
Göthberg som nu avslutar sin fantastiska domarkarriär.
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Tidaholms Atlet & Brottarklubb
Brottningen i Tidaholm har anor redan 
från förra sekelskiftet, då Tidaholms 
atletklubb bildades. Efter några år 
och ytterligare namnbyten upptogs 
brottningen av TG&IF, som bedrev 
sporten under c:a 30 år. 1932, närmare 
bestämt den 27 januari, vid ett möte i 
Bibliotekshuset, bildades Tidaholms 
Atlet & Brottarklubb.

Den förste ordföranden blev sedermera 
legendariske brottarbasen Fritiof Blom. 
Han kom f .ö. att  hålla i ordförandeklubban 
(med undantag för 1933) till och med 
1948.
   Redan från början kom klubben att låta 
tala om sig, med många goda brottare, 
såsom Marcus Lundberg, Valle Johansson, 
Yngve Thurén, Karl Klang för att nämna 
några. Marcus Lundberg uttogs bl. a. att 
representera Sverige vid landskamper 
mot Norge, både 1938 och 1940. Fram till 
1935 hölls klubbens tävlingar på Teater 
Biografen (nuvarande SAGA), därefter i 
Bibliotekshuset, tills vår Idrottshall stod 
klar 1941. Brottningen var en publiksport 
som drog mycket folk till tävlingarna. 
Under 1950 talet ordnades tävlingar vid 
Nyårshelgen, som kallades Nationella, 

Rolf Lager

Marcus Lundberg
Tidaholms bäste brottare

Meritlista
1934  3:a i junior DM bantam 
1935  2:a i junior DM bantam 
          2:a i senior DM bantam 
          Landskapsmatch mot Småland 
1936  Distriktsmästare juniorer fjäder 
          3:a i senior DM fjäder 
1937  3:a i junior SM fjäder 
          3:a i senior DM fjäder
1938  5:a i senior SM fjäder 
          3:a i junior SM fjäder 
          Landskamp mot Norge i Uddevalla 
          en arbetsseger, en arbetsförlust. 
          Landskapsmatch mot Småland
1939  Arbetsförlust mot tysken Ferdinand  
          Schmitz. 
1940  Landskamp mot Norge I Oslo 
          Skaraborgsmästare I lättvikt 
          2:a i senior DM fjäder 
          6:a i senior SM fjäder 
1941  Skaraborgsmästare i fjäder 
1943  Trelandskapsmatch Småland-  
          Östergötland-Västergötland Tidaholms Brottarklubb - Första matchen mot Jönköping, Påskdagen 1932

där flera av landets bästa brottare deltog, 
bl. a. Kurt Petterssén, Bertil Antonsson, 
Herrljunga Karlsson och Laroy Månsson 
för att nämna några. Under många år 
deltog klubben i Fyrstadsbrottningarna 
som anordnades i hela landet med olika 
dignite..
   Sedermera hade en ny kader av goda 
brottare vuxit fram, t.ex. Rolf Lager, Olle 
Larsson flera bröder Lundgren och Eje 
Jansson, vilka hemförde ganska många 
Skaraborgs- och Distriktsmästerskap. 
Rolf Lager och Eje Jansson blev för 
övrigt korade till årets idrottsprestation i 
kommunen 1951 resp. 1958.
   Tyvärr upphörde verksamheten i slutet 
på 60-talet, på grund av ledarbrist. 
Klubben fanns ändå kvar som vilande, 
men så i år 2006 avsomnade den helt. 
Tre kvarvarande med!emmar besökte 
idrottshistoriska museet och skänkte de 
kontanter som legat kvar i kassan, vilken 
skötts minutiöst under alla vilande år. 
Idrottshistoriska föreningen tackar än en 
gång bröderna Lundgren och Eje Jansson 
för gåvan, som kommer väl till pass för 
idrottshistoriens bevarande. 
                                                Rolf Lager

Han brottas med brak och dunder
Tre fall - 59 sekunder

Fundering därvid:
Det är nog en tid,

som inte är lätt att gå under!

Rolf Lager, Tidaholm
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Idrottshallen i Tidaholm
Den som tog första initiativet 
till en idrottshall i Tidaholm var 
Vulcandisponenten Gunnar Mellgren, 
som vid sin 50 årsdag i november 1922 
överlämnade 20.000 kr ,det var mycket 
pengar på den tiden, som en grundplåt 
för uppförande av ett gymnastik  och 
badhus i Tidaholm.
Flera förslag framfördes under årens lopp 
för att lösa frågan om en idrottshall, men 
förslagen strandade alltid på grund av 
ekonomiska skäl.
   I april 1941 beslutade dock 
stadsfullmäktige i Tidaholm att en 
idrottshall skulle uppföras. Byggnads-
kostnaderna uppgick till 225.000 kr 
varav en stor del finansierades genom 
anslag av tipsmedel samt genom fonder 
och donationer. Byggnadssättet var en 
fribärande limträkonstruktion och var en 
av de tidigast byggda i Sverige.
  Den 16 november 1941 invigdes 
Idrottshallen i Tidaholm.
   Högtidstalet vid invigningen hölls av 
landshövding Carl Mannerfeldt. För 
det idrottsliga inslaget vid invigningen 
svarade en gymnastikgrupp från Vulcans 
Kvinnliga Gymnastikförening, samt 
manliga gymnaster från Logen Vulcan. 
Dessutom spelades en handbollsmatch 
mellan två lag från Skövde.
De olika idrotter som utövats i idrottshallen 
under åren är: Gymnastik, handboll, 
tennis, brottning, boxning, volleyboll, 
bordtennis och innefotboll och på senare 
tid även innebandy.
   Framför entrén till idrottshallen 
står Ansgar Almquists bronsskulptur 

“Gångaren” uppsatt 
1947 som en hyllning till 
idrotten.
    Behovet av inomhuslokaler 
för idrottslig utövning har 
ökat under årens lopp. 
Tidaholm ståtar numera med 
ytterligare 2 hallar av samma 
storlek som Idrottshallen, 
nämligen Forshallen och 
Sparbankshallen vilka vi 
kanske kan få återkomma 
till vid ett annat tillfälle. Idrottshallen i Tidaholm

En bild från hallens 50-årsjubileum 1991. Den manliga truppen till höger är nästan indentisk med den 
trupp som framträdde vid invigninge som vid båda tillfällena leddes av Brynolf Antonsson.

Mässdeltagande
Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening var representerade på 
en mässa som arrangerades av 
Kultur-  o. Fritidsnämnden   och 
Äldreomsorgen i Tidaholm.
   Arrangemanget, som kallades 
”Leva hela livet” avhölls 
torsdagen den 26 oktober. Mottot 
var en meningsfull sysselsättning 
även på ålderns höst.
   Det var en jämn ström av 
besökare hela dagen och vi fick 
god respons för vår medverkan 
bl.a. fick vi nya medlemmar. 
Vi ser bara positivt på vårt 
deltagande i mässan.                         
                
                         Ejving Karlsson

Brynolf Antonsson informerar en mässbesökare om TIF:s verksamhet 
samt visar idrottshistoriskt materioal.

Information om Tidaholms 
Idrottshistoriska Förenings  verksamhet 
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Film visades på idrottsminnenas afton
Saxat ur Skaraborgs Läns Allehanda den 3 nov 2006

40-talet nostalgiker flydde undan 
kylan in i ldrottshistoriska museets 
värme för att se på gamla filmer och 
dricka kaffe under några timmar på 
torsdagskvällen.
Ordföranden Brynolf Antonsson hälsade 
välkomna och uttryckte sin glädje över att 
så många infunnit sig till kvällen.
   -Vi kan kalla det Minnenas afton och det 
är tänkt som en avslappad kväll, där Eje 
Holm ska visa film, förklarade han.
   Eje Holm är flitig videofilmare och 
ägnar sig även åt att överföra gamla 
filmer till videoband, där gångna tiders 
idrottsevenemang kan återupplevas i 
korta inslag.
   -Det går ofta fort på de gamla filmerna, 
så man kan behöva sakta ner dem lite, sa 
Eje Holm.

En kaffepaus i filmvisningen var mycket uppskattad.
Fr. v.: Hans Stark, Inger Backman,Göta Andersson, Elf Andersson 
och Gunnar Karlsson                                             FOTO: S-A  JACOBSON

Eje Holm, Brynolf Antonsson och Stig Tidqvist tog 
emot många besökare.               FOTO: S-A JACOBSON

Historisk dokumentär
De tio evenemang som 
visades kom från 50-talet. 
I och med att inte bara 
idrottsutövarna kommer 
med utan även omgivande 
miljöer får betraktaren 
samtidigt en allmän 
historisk dokumentation 
sig serverad i form av 
klädsel, för länge sedan 
rivna byggnader och 
övergivna transportmedel.
   En skidtävling vid 
Helliden i februari 1954, 
anordnad av Tidahoims 
SOK Sisu, visade att inte 
bara skidorna utan även de 
åkandes klädsel avsevärt 
har förändrats, toppluva 
med dinglande tofs var tydligen då högsta 
mode.
  Till en fotbollsmatch samma år 
mellan TGIF och IFK Falköping 
anlände bortalagets supporterskara med 
ångloksdraget tåg och i vagn med skylten 
Ulvesborg.
   En av Tidaholms badplatser har det för 
en oinvigd något underliga namnet Koma, 
som helt enkelt är en förkortning för 
Komaden. I referat av en simpromotion 
1954 hade det prosaiska namnet ersatts 
av det mera klingande Strandparken. 

Bland alla simmare skymtade en platteka, 
möjligen en dåtida företrädare till den 
uthyrningsbåt som kommer att erbjudas 
till sommaren.
   Evenemanget avslutades med bad av 
fullt påklädda personer i till exempel 
kostym och hatt.
   Flera närvarande figurerade på filmerna, 
något som förstås föranledde andras 
kommentarer. En kaffepaus gav tillfälle 
till både livlig diskussion och fördjupande 
i museets alla skatter.

                                      
                                      STIG-ARNE JACOBSON

Studiecirkelträff i Tidaholm
Måndagen den 30 oktober var Tidaholms 
IHS värd för ett studiecirkelmöte med 
deltagare också från Karlsborg och 
Falbygden och ca 15 personer var 
närvarande i Idrottsmuséets 
lokaler. Representanter från 
Vara och Essunga saknades 
denna förmiddag – se också 
debattinlägget från Kålle på 
sidan 3.
 
Som mötesgäst var tidningens 
redaktör Leif Svensson inbjuden
och nyss hemkommen från 
Riksmötet i Malmö gav han oss 
alldeles färsk information därifrån. 
Han pratade givetvis också om 
tidningen och det material som 
lämnas för publicering och han 
betonade än en gång  kravet på 
bättre kvalité på inskickade bilder.
En kopierad bild från ett 

Gunnar Glad och Holger Lindberg, Falbygdens IHS samt Brynolf 
Antonsson, ordf. i Tidaholms IHF, studerar idrottshistoria på 
Tidaholms Idrottsmuseum.                                          FOTO: Leif Svensson

tidningsurklipp går inte att använda 
för publicering utan det skall vara en 
originalbild.
 

Med på mötet var också Jan-Olof Nilsson 
som tagit fram den ”Rullgardin” (kan 
beskådas på sidan 25 i denna tidning) 
som med fördel kan användas vid olika 

former av presentationer av 
verksamheten. Jan-Olof berättade 
också att han har ett förflutet som 
stavhoppare i IF Skackan och 
under Pontus Lindbergs träning 
på Bosön 1959 så klarade han 
3.70 – en imponerande höjd på 
”stålstavens tid” av en 20-åring 
från Karlsborg.
 
Som avslutning på studiecirkeln 
visades den intressanta filmen 
om hur byggandet av modellen 
över gamla Tidaholms stad gick 
tillväga.
  
Nedtecknat av en av deltagarna,
Tommy Wahlsten
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Torsten Johansson från Karlsborg
 Den 11 april 1920 föddes tenniseleganten 
och legendaren Torsten Johansson 
i Karlsborg där pappa Aldor drev 
en frisersalong vid Soldathemmet. 
Familjen var kvar på orten fram till 
1936 då flyttlasset gick till Stockholm.
 
Vid samtal nu i november med 
Karlsborgsbon Eric Fallander, född 1913 
för övrigt, så berättar han att han minns 
Torsten och hans äldre bror Olle mycket 
väl. Eric hade nämligen ett konditori som 
låg vägg i vägg med frisersalongen och 
bröderna var ofta inne på konditoriet när 
dom inte hjälpte till som ”tvålpojkar” hos 
pappan. Olle var duktig att sjunga och blev 
sedermera tenor på operan i Stockholm 
medan Torstens största intresse var fotboll 
och bandy men också tennis. Eric minns 
att Torsten spelade på en tennisbana som 
låg bakom gamla Skaraborgsbanken och 
att bröderna Rehnström också var med 
och spelade där.
 
 Tenniskarriären
 Efter flytten till Stockholm började 
han spela tennis på allvar och efter ha 
vunnit ett svenskt juniormästerskap 
vann han tävlingen Kungens Kanna 
1940. På meritlistan finns också 20 SM-
titlar utomhus och 12 inomhus. 
Han var särskilt framgångsrik 
som dubbelspelare och har som 
sådan vunnit fem Skandinaviska 
mästerskap. Under åren 1946-60 
spelade han 72 Davis Cup-matcher 
för Sverige av vilka 51 slutade 
med vinst. Tillsammans med 
Lennart Bergelin vann han 1946 
Europafinalen mot Jugoslavien, 
en match som för eftervärlden 
kommit att betecknas som ”undret 
i Varberg”. Svenskarna lyckades 
på ett mirakulöst sätt vända ett 0-
2 underläge till seger med 3-2.
 
Han verkade också som kapten 
för det svenska DC-laget under 
60-talet.
 
Spelaren och personen
Johansson var en tämligen komplett 
spelare som spelade med elegans 
och god teknik. Han var en klok 
taktiker på banan samtidigt som 
han kunde göra oväntade saker. 
Han ansågs därför vara en skicklig 
”bolltrollare” och speciellt hans 
stoppbollar var fruktade. När hans 
”tromb” lyckades var det omöjligt 
för motståndarna att returnera 
eftersom bollens bakåtskruv ledde 

till att den studsade tillbaka över nätet. 
Hans spel passade såväl på långsamt 
grusunderlag som på snabbt gräs. 
   År 1946 slog han ett rekord i herrsingeln 
i Wimbledon som sedan stått sig, då han 
i två matcher slog ut sina motståndare 

Nils Rohlss0n, t. v., gratulerar sin besegrare Torsten Johansson i Lilla EM-finalen i Alvikshallen 1946

med siffrorna 6-0, 6-0, 6-0. Han nådde 
kvartsfinalen i turneringen följande år. 
Där förlorade han mot den blivande 
finalvinnaren Jack Kramer.
   Han gav år 1957 ut boken ”Tennis utan 
tårar” och år 2005 upptogs han postumt i 

the Swedish Tennis Hall of Fame.    
  Efter Stockholmstiden bodde 
Torsten i Helsingborg åren 1956-
64 innan han flyttade till Malmö 
där han avled den 15 maj 2004 i 
en ålder av 84 år. Han arbetade 
som försäljare, först av bilar men 
senare i takt med framgångarna, 
olika tennisprodukter som t.ex. 
”Tennistränaren” – en boll fastsatt 
på en lång gummisnodd – som 
han utvecklade tillsammans med 
Helsingborgsföretaget Tretorn. 
   Han var gift med Lise sedan 
år 1950 och tillsammans fick de 
sönerna Torsten (Toto) och Nils 
(Nisse) som är födda 1950 resp. 
1952.
 
                         Nedtecknat av
                         Tommy Wahlsten

S. Låftman och T. Johansson efter segern över Carlgren-Fornstedt 
i Tennis-SM 1946
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Ge din personliga bild av idrotten idag - ta chansen
att bli utställd på nya Riksidrottsmuseet i

fototävlingen 
Vinnande bilder!
Sommaren 2007 öppnar nya Riksidrottsmuseet på Djurgården 
i Stockholm intill Tekniska Museet. Museet vänder sig till alla   
- gammal som ung -  utövare, ledare, kritiker, kalenderbitare 
eller soffsupporter.
   För att spegla idrottens samtid under det år som museet nu 
växer fram utlyser vi fototävlingen ”Vinnande bilder”.

Tävlingen är öppen för alla och bidrag kan tas med alltifrån mobiltelefon 
och engångskamera till digitalkamera. De vinnande bilderna kommer att 
ställas ut i en av museets första tillfälliga utställningar.
   Begreppet vinnande har i det här sammanhanget väldigt lite att göra med 
idrottsliga prestationer. Det vi söker är personliga tolkningar av begreppet 
vinnande. Det kan vara ungdomstränarens glädje under ett träningsläger, 
en boll i daggvått gräs, en sliten matchtröja eller ögonblicket då Greta, 75, 
går i mål efter sex timmars slit i Stockholm Maraton.
  Vinnare blir alla som kommer med i utställningen. Alla som får sin bild 
utställd belönas med fri entré på museet under utställningstiden.
  Dessutom kommer 50-100 bilder att väljas ut och ingå i boken 
“Riksidrottsmuseets vinnande bilder”. Fotograferna till samtliga publicerade 
bidrag får ett exemplar av boken.
   En namnkunnig jury kommer att utse tio bilder ur boken, som belönas 
med omnämnandet “juryns val”. Dessa tio vinner en MP3 spelare alternativt 
en digitalkamera till ett värde på upp till 995 kronor. Vinnarna inbjuds också 
till invigningen av museet och får motta sina priser under öppnandet av 
utställningen Vinnande bilder.

TÄVLINGSINFORMATION
Använd vilken kamera du vill - engångs-, mobil- eller proffskamera. Såväl 
digitala som pappersbilder är välkomna. Tävlingen är öppen för alla. Bilderna 
ska vara tagna under 2006 - 2007 och museet tillhanda senast 2 april 
2007. Riksidrottsmuseet förbehåller sig rätten att fritt exponera bilderna i 
utställningen samt i boken. Bilderna kommer därefter att arkiveras i RM:s 
bildbank och bli en del av museets samling.
   Max tre bidrag per tävlande. OBS! Bilderna returneras inte - sänd därför 
inte originalbilder.

Bilder kan levereras på följande sätt:
    1) Via e postadressen
    vinnandebilder@riksidrottsmuseet.rf.se
    2) Per post: Riksidrottsmuseet, Idrottens Hus,
    114 73 Stockholm. Märk kuvertet “Vinnande bilder”.

Glöm inte att uppge ditt namn, adress och telefonnummer oavsett vilket 
sätt du väljer att skicka in din bild. Välkommen med ditt bidrag!



29

Som en variant till korsord försöker vi oss denna gång på att fresta med en ordfläta.

Vilka smeknamn är förknippade med nedanstående idrottsmän?
Fyll i rutorna efter namnet. De skuggade rutorna ger ytterligare ett smeknamn.
Skriv ner smeknamnet och vilken idrottsman det är förknippat med på ett vykort eller i ett brev som märks med ”Ordfläta” och 
skicka svaret till:     Bo Zackrisson
                   Långgatan 5
                   547 93 SKAGERSVIK

Senast den 22 januari vill vi ha svaren.
Vinsterna består av Sverigelotter: 1:a pris 3 st, 2:a pris 2 st och 3:e pris 1 st.
Vinnarna presenteras i nästa nummer av tidningen.

Kjell Johansson, bordtennis

Ove Andersson, rally

Michael Andersson, cykel

Per-Olov Serenius, isracing

Sten Lundin, motorcross

Henry Karlsson, fotboll 

Jonny Nilsson, skridsko

Mikael Appelgren, bordtennis

Tomas Wassberg, skidor

Mats Sundin, ishockey

ORDFLÄTA

IHRF:s årsmöte i Malmö
 



Ale Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Cerry Holmgren
 Hansvägen 4
 446 33 Älvängen
Ordf. Cerry Holmgren
 0303-74 01 96

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Rune Höglund, 0322-165 50

Bjärke Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Herbert Andersson
                Mjölsereds s. Byväg 9
                466 95 Sollebrunn
Ordf.       Herbert Andersson,
                0322-40244

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.        Olof Toftby, 033-26 68 60b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Lennart Carlsson
               Storängen, Essunga
               565 94 Nossebro
Tel:         0512-522 11
Ordf.      Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.      Lennart Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-17 693
 Sekr.  Evert Carlsson, 0515-12 158

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Vakant
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@minpost.nu
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.        Folke Brink, 0510-249 19
 
Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 0703-13 83 40
Epost  Britt-marie.knutsson@mark.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.       Brynolf Antonsson

Mullsjö/Sandhem Idrottshistoriska
Sällskap
Adress:    c/o Bo Karlsson
                Pinnahemmet
                565 92 Mullsjö
Tel:          0392-230 70
                0730-34 22 94

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Carl-Owe Johansson
   Kållegården 1
                534 92 Tråvad
Tel:          0512-14012
E-post.     kallesr-m@swipnet.se
Museum:  Kålles Rekordmagasin
                 Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillgårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         T ommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-672310
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
 
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:      c/o Roland Svensson
                  Fötene Järskagården 1
                  447 91 Vårgårda 
Tel:            0322-62 70 19
Museum:   Idrottshist. Cykelmuseet
                  Tånga Hed
                  447 91 Vårgårda
     0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
     0322-62 70 19
Sekr.      Stig Sjögren
      0322-62 16 66

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                  0521-141 09

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:   Box 554
               503 14 Borås
Tel:         033-35 39 39a, 0706-81 21 16
Ordf.:     Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.       Solveig Sundequist, 
  0500-418 694

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson
Redaktionskommitté:   Tommy Wahlsten, Sven-Åke Mökander, Leif Svensson och 
                                        Olof Toftby,

Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Tommy Wahlsten
       Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0500-48 16 66
              0704-39 84 32         0706-81 21 16                   0705-39 80 42
       E-post: leif@bihs.se E-post: olof.toftby@bihs.se    E-post:    
                        tommy.c.a@telia.com

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson, suppl.
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Sven-Åke Mökander, sekr.
Markgatan 39, 441 51 Alingsås
0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65
sven-ake.mokander@vargarda.se

Ragnar Nilsson
Krongatan 35, 462 31 Vänersborg
0521-153 48 

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58
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Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

ALLSVENSKT GULD TILL IF ELFSBORG! 
Se även sid. 4 och 7

1936
Stående fr. v.: Carl Larsson, Karl-Erik Grahn, Erik Lager, Arvid Emanuelsson, 
Sven Jonasson, Åke Samuelsson, Åke Hallman, Einar Jonasson och Thure 
Claesson.
Knästående: Gillis Andersson, Rickard Borg, Axel Ohlsson, Erik Ohlsson och 
Erik Källström.

1939 och 1940
Stående fr. v.: Karl-Erik Grahn,  Arvid Emanuelsson,  Sture Andersson-
Dahllöf, Ragnar Blixt, Knut Johansson och Sven Jonasson.
Knästående: Gösta Dahl, Erik Källström, Åke Sandberg, Åke Samuelsson och 
Gillis Andersson.  

1961
Stående fr. v.: Jens Söderberg, Henry Larsson, Wigar Bartholdson, Toivo 
Lundell, lagledaren Sture Sundström med von Rosenska pokalen, Leif 
Petersson,Rolf Johansson, Lars Råberg.
Längst fram: Roland sandström, Boris Målberg, Ingemar Haraldsson, Leif 
Olsson och Bengt Lindroth 

2006
Bakre raden fr. v.: Jon Jönsson, Daniel Mobaeck, Mathias Svensson,Daniel 
Alexandersson, Johan Wiland och Joakim Sjöhage.
Främre raden: Samuel Holmén, Stefan Ishizaki, Andreas Augustsson, Johan 
Karlsson och Anders Svensson. 


