
Westgöta
Id,rottshistoriska Sallskap

t

ffi
't t

Jt

t #ä$
.*.*"'

ånssKRIFT rees

ir. -, \

J - {'r'F "

. *[lt **tf

{n I

Bandyplan skottas vid Högaberget i Nossebro på 3O-talet.

wIS' HÅLLnn ÅnsmöTE I NossEBRo
Westgöta ldrottshistoriska Silllslap håller sitt ordinarie årsmöte lOrdagen den 9 mars 1996

kl 12.00 pa restaurang Liljedahl i Nossebro. I anslutning till årsmötet kåserar Roger
Got tfridsson lcring te mat : I drott sj ournoli st i ken /örr och nu.

Alla medlemmmar fuilsas varmt vcilkomru!

Vrird for årsmötet tir Essunga ldrottshistorislca killslup

(Anrndlan om deltagande från resp lokalftrening skcr till ldrottsftrbundet).
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Hösten har varit tungarbetad sedan två av
våra eldsjäl* Mats Segerblom och Arnold
Svensson lämnat vår krets, men livet måste
gå vidare och det gäller nu att ta nya tag ftir
att kanske i första hand hitta ett bra sätt flir
samarbete de olika lokalavdelningarna
emellan.

Lokalavdelningarnas antal har inte ökat under
det gångna verksamhetsåret. Vi saknar fortfarande
verksamhet i de två stora idrottsstliderna Troll-
hättan och Skövde vilket jag tycker är synd ftr där
finns mycket idrottshistoria att ta till vara.
Landsbygden, om man får kalla det så, som
behöver bearbetas är Götaälvdalen, Grästorp,
Kullings härad samt Ulricehamnsbygden. Detta
skulle innebära sex nya lokalavdelningar och hela
vårt stora starka Västergötland skulle vara inmutat
vad det gäller idrottshistoria, något att arbeta
vidare på. Verksamheten i våra lokalavdelningar är
varierande och det är väl inget annat att riikna
med.

Idrottsmuseet i Vänersborg växer nästan dag-
ligen kan man säga. Nu senast har vi frtt in ett par
verkliga dyrgripar i form av Bertil Antonssons och
Gösta Leanderssons stora prissamlingar. Bertil
Antonsson var ju en av världens bästa tungvikts-
brottare på 1950-talet och Gösta Leandersson var
en av världens bästa marathonlöpare bl a med
seger i Boston marathon, som ende wensk hittills.

"ltestgöta-leken" ftck ett fint mottagande och
har nu fått två efterftiljare i Brottarleken och
Sallskapsleken, den senare utgiven av Gamla
tlivlingscyklister. Detta var tydligen en bra id6 som
WIS satsade på ty det verkar finnas intresse ft)r

ltterligare utgivningar av idrottshistoriska kort-
lekar. Det är bara synd att försäljningen av
"14/estgöta-leken" inte går så bra i olika delar av
distriktet, det är ju en lämplig present vid olika
tillfiillen och ett bra idrottspris.

fuets projekt är ett fotohiifte med idrotts-
historiska foton från Västergötland som finns med
denna årsskrift. Det är vår ftirhoppning att ge ut ett
sådant hlir hiifte årligen och priset är överkomliga
25 kr som jag hoppas att Ni sänder in på vårt
postgiro, blankett bilägges.

Harald Jakobsson, tf ordförande WS.

Ett stort tack till Västergötlands Idrottsftirbunds
kansli och SISU fttr allt stöd samt inte minst till
alla som jobbar i de olika lokalavdelningarna.

Det känns som vi har en uppgift att Slla inom
Västgötaidrotten.

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Harald Jakobsson
T F Ordfarande

WS'Årsskrift 1995



Årsmöte med Westgöta Idrottshistoriska Sätlskap på restaurang Litjedahls i
Nossebro lördagen den 9 mars 1996 kl 12.00.

t.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.
12.

13.

14.

Parentation

Årsmötets öppnande och upprop.

Fastställande av foredragningslista.

Val av ordforande och sekreterare frr mötet.

Val av två protokolljusterare att jämte ordforande justera protokollet.

Fråga om stadgeenlig kallelse.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

Revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.

Inkomna motioner och propositioner från styrelsen.

Fastställande av årsavgift er.

Styrelsens örslag till verksamhetsplan och budget for kommande verksamhetsår.

Val av ordforande for en tid av ett år.

Avgående: Mats Segerblom, Borås (avliden).

Val av styrelseledamöter for en tid av två år.

Avgående: Harald Jakobsson, Ålvangen; Carl-Erik Johnsson, Borås; Harry Thiel,
Floby.

Kvarstående : Carl-Martin Biörkkvist, Ytinersborg; Karl-Eric Eckerlid, Ulricehamn

Val av en styrelseledamot flor en tid av ett år, Sllnadsval.

Val av revisorer och revisorsuppleanter for en tid av ett år.

Avgående revisorer: Jan-Olof Oscarsson, Skara och Sven-Göran Bröske,Ulricehamn.

Avgående revisorsuppleanter: Gunnar Gladh, FalkLping och Tommy Andersson,
Goteborg.

Val av valberedning for en tid av ett år.

Avgående: Ulla Ståhlheim, Borås, ordfOrande; Thorwald Elcstrom, Trollhättan;
Gunnar Linde ll, Skovde.

Övriga ärenden.

Avslutning.

15.

16.

t7.

18.

19.
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Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har nu att
lägga det sjunde verksamhetsåret till handling-
arna Ett år som innehållit både glädje och sorg.
Glädje att vi fått ett fortsatt ökat intresse fiir
idrottshistoria, vilket resulterat i fler besök på
museet Det sorgliga är att WIS styrelse under
året vid två tillfällen drabbats av sorg.

WlS-styrelse har under 1995 haft fiiljande
sammansättning:

Ordfarande Mats Segerblom, Borås (tom 5

§pt); ordförande Harald Jakobsson, Ålvängen;
sekreterare Carl-Erik Johnsson, Borås; kossör
Arnold Svensson, Tidaholm (tom 17 aug), Stig
Hjortvall from 2 okt samt ledamöterna Harry
Thiel, Floby; Carl-Martin Biörkkvist, Vänersborg
och Karl-Eric Eckerlid, Ulricehamn. Adjungerade
ledamöter, från SISU Sven-Åke Mökander, Al-
ingsås och från Västergötlands Idrottsftrbund Stig
Wernmo, Mullsjö. Revisorer har varit Jan-Olof
Oscarsson, Skara och Sven-Göran Bröske, Ulrice-
hamn.

Lokalft)reningarna är och forblir den viktiga
basen fiir att dokumentera det idrottshistoriska som
hänt i Västergötland.

Lokalfilreningar är 13 till antalet och dessa är
Alingsås, Bjärke, Borås, Essunga, Fa§gden, Lid-
köping, Mark, Skara, Tibro, Tidaholm, Vadsbo,
Vara och Vänersborg. Vi saknar dock ft)reningar i
idrottsstäder som Skövde, Trollhättan och Ulrice-
hamn. Medlemsantalet i WIS var vid 95-års utgång
1.087 st.

Under året har Wl.S-museet i Vänersborg f;ltt
ytterligare rnaterial till samlingarna. Under året
har vi erhållit hela Bertil Antonssons fina pris-
samling (en av Sveriges främsta brottare genom

tiderna). Vi har också fått maratonlöparen Gösta
Leanderssons samling. Båda två samlingarna åir

omfängsrika och viktiga ftir WIS. Bakom allt detta
arbete står vår museikommittd som består av IIa-
rald Jakobsson och Carl-Martin Biörkkvist. Besö-
karna har under året varit många men vår ftir-
hoppning är att även distrikilets specialfdrbund
skall hitta till våra lokaler for möten och aktivite-
ter.

Under året har WIS producerat Sveriges fiirsta
idrottskortlek, vilket rönte stort intresse och även
fätt efterftrljare; cykel och brottning. Kortleken
innehöll idrottsprofiler från distriktet. WIS Höst-
skrift och Årsskrift har också sett dagens Uus.
Skrifterna har frtt ett fylligare innehåll. Ett foto-
håifte har också framtagits.

WIS avlidne ordfiirande Mats Segerblom repre-
senterade sällskapet vid Västergötlands Idrottsfiir-
bunds årsmöte.

WIS har som vanligt haft ett stort och viktigt
stöd från SISU och V I F som på olika sått givit
bidrag till vår verksamhet.

Slutligen riktar vi ett varmt tack till donatorer
och alla andra som på olika sätt stött vår verksam-
het under 1995. Vår forhoppning är att den nya

styrelsen skall fä goda möjligheter att fortsåtta
arbetet med att dokumentera den långa och ärorika
västgötaidrotten.

WESTGÖTI

Harald Jakobsson
Ordforande

Carl-Martin Biörkkvist
Ledamot

Sven-Åke Mökander
Adj SISU-repr

Borås 1996-01-28

IDROTTSHISTORISKA

Carl-Erik Johnsson
Sekreterare

Harry Thiel
Ledomot

sÄrr,sKAP
Stig Iljortvall
Kassör

Karl-Eric Eckerlid
Ledamot

Stig Wernmo
Adj VIF-repr
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När man fiirsöker få reda på Mats idrottsliga
meriter på löparbanan är det många som pekar
på att Mats var en duktig löpare men utan stör-
re framgångar. Det var den fria idrotten han i
första hand ägnade sig åt och då löpning på
medeldistans där ha visade fina anlag.

Sin främsta prestation utforde han vid Väster-
götlands distriktsmästerskap ftir juniorer i Solle-
brunn 1950, mästare på 3.000 m.

I öwigt var Mats med i Elfsborgs stafettlag un-
der ett antal år där det bl a blev att löpa olika
sträckor på Borås gator i den på 1940- och 1950-
talet populära BT-stafetten.

1952 var Holmenkollenstafetten i Oslo höjd-
punkten fiir det gul-warta Elfsborgsgänget. Mats
löpte tredjesträckan som var 1.500 m uppför vilket
han klarade bra och växlade över till Karl-Axel
"Putte" Persson som hade 2.700 m utftir på sin
lott. Segrade gjorde Örgryte, och Elfsborg hamna-
de på en hedrande 4:de plats.

Frågan är väl om inte Mats lade av som aktiv
idrottsman i alltfiir unga år?

Carl-Erik Johnsson Mots Segerblom

WS'Årsskrift 1995
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Han fyller 86 år den 11 mars IIan är fortfa-
rande still going strong Det handlar om en av
X'alköpingsidrottens största ledarprofiler genom
åren, Kalle Gren. Han bär F'AIK:s klubbnål på
rockslaget antingen han är på vandring i Fal-
köpings gamla stadskvafler eller på väg tilt
något idrottseyenemang på Odenplan eller i
Odenhallen.

Det är få i Falköping som inte vet vem Kalle
Gren iir. I över 70 år har han på olika siitt varit
engagerad inom stadens idrottsliv - han har en rik
kiilla av minnen att ösa ur och den källan filr nu
Falköpings Idrottshistoriska sällskap ta del av. Där,
i styrelsen, har han funnits med sedan starten.

IIan var bara grabben när han dök upp i Fal-
köpings Gymnastik och Idrottssällskap @GIS).
Rantens IF och FGIS var när seklet var ungt domi-
nerade fotbollsklubbar i Falköping. I krigets spår,
alldeles i b<irjan av 40-talet, var det kris även inom
idrottens område och de två foreningarna slog sina
påsar samman och bildade Falköpings AIK.

Kalle Gren foredrog ledaöanan framfor aktivi-
teterna ute på idrottsarenan. Visserligen sparkade
han några juniorbollar under pojkåren, men redan
på 2O-talets mitt (!) fick han ansvar ftr paviljong,
omklädningsrum och spelarskor ftir ett honorar av
100 kronor om året.

Civilt hade Kalle Gren nu bdrjat i rörbranschen
och han har varit med om många stora byggen i
Falköping. Det var tuft på 30-talet och under någ-
ra år var han vaktmästare på Odenplan. tlan
handklippte hela fotbollsplanen och ltor vid sidan
om och på vintrarna spolade han is. Han tjänade på

detta 150 kronor i månaden.
Men det var en rolig tid, han triiffade och lärde

känna många Falköpingsbor.

"Bästis med Garvis"
Han blw bästis med Henry "Garvis" Carlsson.

Båda jobbade hos Wibergs som rörkrökare och på

fikarasterna så drillade Kalle "Garvrs". Han fick
springa lite extra upp och ner i backarna som låg i
arbetets grannskap. Kalle såg talangen "Garvis"
och den vänskap som då grundlades består än i
dag. I samband med högtidsdagar triiffas de, men
den mesta kontakten sker i dag på telefon.

Kalle Gren var inte bara hjälpreda inom ftire-
ningslivet. Han var i hög grad engagerad inom
s§relse och sektionsarbete. Var ftir övrigt ordfij-
rande i FGIS i slutet av 30-talet och lagledare i
långa perioder.

Friidrotten
Inom FAlK-idrotten fortsatte del Han fanns

med, han hade många fingrar med i spelet kring
föreningens olika idrotter.

Säkerligen är det många inom västgötaidrotten
som minns Larc "Mixan" Hultgren. Kalle och
"Mixan" blev ett radarpar. Fotbollen var i centrurn,
men de två skötte under friidrottens glansår på 40-
talet alla kastmätningar. De två fick vara med om
några glädjeämnen såsom Gösta Arvidssons 15.72
i kula i danska Viborg - ett resultat som dil fick
herrar tidningsredaktörer att plocka fram triistilen
och OS-kommittdn att kalla in Gösta under fanor-
na.

Genom åren har Kalle Gren blivit allätare av
god idrott. Hans såg sin ftirsta olympiad i Helsing-
fors -52, sin senaste i Moskva 1980.

Han har ftr sina insatser inom HELA idrotten
fätt en rad utmärkelser lokalt, regionalt och cent-
ralt. Hans iflsatser ftir idrotten i Falköping är be-
stående. Han har sett till så att många liitt en
platform att stå på.

I centrum
Kalle Gren bor med sin fru mitt i centrum. Det

centrum som han ser som mitt - nämligen ett sten-
kast från fddelseplatsen Wibergs gfud alldeles vid
stans stora torg.

Han rattar fortfarande den gula Opel-bil som
torde ha veteranstämpel. Vi vinkar till varandra
när vi möts. Då och då träffas vi. Jag är trettio år
yngre, men vi har ett kompisftirMllande som om vi
voro samma tidsålders barn.

Kalle har alltid varit social och engagerat sig i
människor. Så också nu. På ålderns höst ser han
många av sina gamla polare som drabbats av sjuk-
dom - han tittår till dem, kollar hur de mår och i en
del fall uträttar bud-
ärenden. Han gör det
med den värme som
kännetecknar Kalle
Gren. Just nu ågnar
han delar av dagarna
åt att minnesanteckna.

- Jag har minnen
från 4-årsåldern när
jag satt på min mam-
mas armar och militä-
rer tågade genom stan
och över torget...

Båsse Johansson

Kalle Gren

WIS'Årsskrift 1995
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trdealist rrh arbetsmyra

Han såg dagens ljus i Naum, uppe på
Varaslätten, dlir fadern arrenderade ett jordbruk.
Detta kom att medftira en del flyttningar mellan
olika gårdar och i l0-års åldern var hemorten
Ulfstorp i Sparlösa.

Nu hade idrottsintresset börjat mogna, så

tillsammans med några skolkamrater var han med
och bildade Ulfstorps Idrottsftirening. Där kom det
i ftrsta hand att handla om fotboll men även lite fri
idrott.

Här vågar man påstå att det var fotboll mest på
lek och den egentliga debuten giorde Gunnar som
l5-åring och nu med Flakebergs SK som
klubbdress. Där spelade han i tre år innan han som
l7-äring flyttade över till Skårs AIF, som
sedermera blev Skogslunds IF. Där blev det lite
bättre fart på aktiviteten, men lite problem hade
han ändå i och med att han var grovarbetare på
byggen och långa tider hade arbetet forlagt till
Karlsborg. Det blev lite dåligt bestiilt med
träningen och kanske wårt att ta en ordinarie plats
i laget.

Men 1945 kom en stor omställning att ske i
"Jontes" liv. En Skaraborgare kom att starta upp
ett cementgiuteri i Sollebrunn och dit sökte sig
någr4 skaraborgsungdomar. Bland dessa ungdomar
fanns också Gunnar Johnsson. Det är 50 år sedan
och "Jonte" tillhör nu nästan urinvånarna i
Sollebrunn, även om han än i dag gärna tar en tur
upp ör de många småvägarna på Varaslätten.

Nu var det så att det var även 1945 som
Sollebrunns AIK tog upp fotbollen på sitt
program. "Jonte" kom snabbt in i gänget. När det
d:irtill visade sig att han var en duktig centerhalv
blev det spel ftr SAIK från 1946. Han tog på

direkten en plats i laget, visserligen tillhörde han
inte dom snabbaste och rörligaste i gänget, men
han var bra på huvudspelet. När han dädll hade
fiirmågan att nästan alltid placera sig rätt var han
wårpasserad och blev därmed en stabil
ftirwarsklippa. Eftersom han även var
träningwillig och hade fina ledaregenskaper ftill
det sig ganska naturligt att han blev kapten för
laget, och blev en kapten med pondus.

Sollebrunns AIK hade tur med detta nyfiirvärv.
Mycket snart visade det sig att "Jonte" var inte
bara en bra fotbollsspelare utan han var också en

arbetsmlra. När det 1946var dags att bygga en ny

idrottsplats skulle man ha en arbetsledare. Då var
"Jonte" den mer eller mindre sjåilvskrivne
personen ftir detta jobb och diir snart sagt varcnda
ledig stund under tre sommarhalvår ägnades åt
idrottsplatsbygget.

För det ftirsta skulle planen plöjas, hawas,
planeras och sås. Löparbanorna samt kast- och
hoppbanor anlåggas och när det sedan fram på
vårkanten 1949 börjades planeras for invigningen
var det något ljushuwd som ansdde att det ser
dumt ut med en idrottsplats utan omklädningsrum.
Som war på detta kom "Jonte" med en mycket
kort kommentat "Då får vi vdl sött upp ett," oc,h

så fick det bli. Allt var fiirdigt innan
invigningsdagen den 4 september 1949 och då
hade "Jonte" giort drygt 2.500 frivilliga timmar på
idrottsplatsbygget. Utöver detta skolkade han
aldrig från träningen ftir såsom varande lagkapten
var han tvungen att ftiregå med gott exempel.

Efter allt detta slit trodde väl de flesta i
samhället och kanske även "Jonte" sjiilv att det
skulle bli en nertrappning av arbetskirdan. Men så

blev det inte. Nu gällde det att sköta den nya
anläggningen och det fick "Jonte" hålla ett
vakande öga över. Sedan var det så aU
klubbordftiranden flyttade från orten och da var det
liksom givet vem som skulle överta rodret, vilket
han sedan höll på med under två perioder.

Under den andra ordftirandeperioden mellan
1968 - 1972 kom ett nltt stort projekt upp fiir
klubben och det var att anlägga ett elljusspår runt
Erska Lunne. Åven då var det självklart att koppla
in "Jonte" och som vanligt sade han inte nej när
det gällde SAIK.

Något som de flesta siikerligen inte känner till iir
atl "Jonte" under sina ungdomsår upp i Ulfstorp
cyklade någon kväll i veckan in till Grästorp och
tränade brottning. Det var så att i Slädene bodde
Anders Svensson, en broder till Rudolf Svensson
"Starke Rudolf', och när han skulle till triiningen
passerade han Ulfstorp. Då hängde "Jonte" på och
Anders var en stöddig bit att ta i. Men för "Jonte"
handlade det bara om parterbrottning på den gamla
logen som var träningslokal i Grästorp på 1930-
talet.

Makrill

Alla har vi våra favorit lag och "Jonte" är en 2ikta

makrill. Det har han varit ända sedan 1934 och
olika är anledningarna till att man fiister sig fiir ett

IYIS'Årsskrift 1995
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sätt. Hemma i Ulfstorp fanns det ingen radio 1934
men det fanns en granne som hade det.

Dit fick Gunnar gå och lyssna på Farbror Sven
som refererade den historiska landskampen i fri
idrott mellan Sverige och Tyskland.

Men så var det också så att grannen hade
Göteborgs Morgonpost som han lät Gunnar läsa
dagen efter den stora kampen. I denna tidningen
fanns det en bild på Helge Liljebjörn, en GAIS:are
med mittbena. Detta tyckte Gunnar såg så
praktflrllt ut så han blev "Makrill" från den dagen
och tillhör än i dag såväl klubben som
supporterklubben. Olika falla ödets lotter kan man
såga. Heder åt dem som är trofasta.

Dagens idrott är "Jonte" dock lite skeptisk fiir.
Nu för tiden frr man inte säga att det var bättre
ftirr, men faktum är att det var det. Det har kommit
in alldeles fiir mycket pengar i idrotten i dag och
det var bättre kamratanda förr, tycker han.

Kontakten med idrotten kan han inte släppa
och trots att han snafi närmar sig 3 x 25 så är han
idag ännu aktiv i GAMI-A, MIK-are och BIÄRKE
IDROTTSHISTORISKA SILTLSX,IP. DCttA iir CN

kille som gett allt liir idrotten i alla år utan att
förhäva sig själv och visa sig i rampljuset. Heder åt
sådana idrottsledare!

Harald Jakobsson

Gunnar "Jonte" Johnsson

IDROTTSERUET JUBILERåR

Göteborgs Idrottsmuseurns årsbok ldrottsarvets lO:de upplaga har rullat ur tryckpressarna i lika fdr
nämnligt skick som tidigare årgångar.

Stig A Jönsson har många duktiga idrottsskribenter till hjälp vilket resulterat i många fina artiklar
innehållande mycket idrottshistoria.

Artikeln om Löparundret på vallen i vcist- när Gösta Olander räddade bästa Häggrekordet åt Gtite-
borg väckte många minnen. Det var en härlig septembersöndag man inte glömmer i fdrsta taget.

Helt naturligt har de olika artiklarna en klar Göteborgsanknytning, men idrottshistoria innehåller
dom som sagt.

Idrottsarvet 1995 säljes på Göteborgs Idrottsmuseum, tel03l-15 4l 43.
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Skara-djäknen Arthur Anderson textade en
gång i tonåren ARTA i sina galoscher och blev
genast Arta med hela Skara-läroverket, framde-
les också med alla boråsare, landets näringsliv-
stoppar, ja, med många an-dra av det svenska
samhällets toppar också" Aven internationellt
var namnet Arta gångbart. En gång damp det
ner ett rykoft från USA i Boråshemmet. Adres-
sen lydde: Arta, Sverige!

Redan innan den mycket idrottsintresserade
Arta hade långbyxor, bildade han sin fdrsta idrotts-
fi)rening - Vasa IF Skara. Ett visst boxningsintres-
se väcktes under handelsutbildningen i Göteborg

och understöddes av idrottsledare, som i Arta såg

ämnet till en blivande tungviktsmästare. Anlag
finns dokumenterade på bild! Men boxningen blev
- tack och lov!? - bara griller.

VD i Kilsunds-koncernen

Arta hamnade istilllet 2l år gammal som kon-
torist på Rydboholmsbolaget och som ordforande i
strax efter ankomsten nybildade Rydboholms SK.

1919 lockades han över till USA ftir ett prak-
tikjobb, som började med sekreterareuppgift vid
wenska handelskammaren i Chicago. Det hände

§dligen mycket - och snabbt - för Arta redan på

den tiden, När han kom tillbaka till §verige året

diirpå viintade AB Merinos i Borås på honom som

ftirsiiljningschef (och Elfsborg på fin l?irstärkning).

1941 erbjdds den initiativrike och driftige Arta
Anderson vd-stolen i Kilsundskoncernen (Kilsunds
AI!, AB Merinos och AB Borås Klädningstygsfab-
rik) med sammanlagt n?ira 1.000 anställda. Kriget
rasade ute i Europa, och det gällde att hålla igång
fabrikationen av ylle- och siden§ger. Ana och
Bengt Hallin gjorde många resor till England ftir
au skaffa råvaror, och det var många spännande

dagar innan materielen nådde wensk hamn.

Idrottspionjär

Jämsides med den efter hand allt mer krävande

uppgiften som koncernchef - d:irtilI i en så små-

ningom vikande marknad - hann Arta dock också
fortsiittningwis att ägna många timmar åt den

idrottsliga verksamheten i Borås.

Redan vid tillkomsten av Idrottsplatsen nuva-
rande Ramnavallen hade han som medarbetare till
Boråsidrottens "grand old man" översten Uggla
haft mycket att bestyra. 1929 var han projek-
tanwarig fiir Elfsborgs sportstuga i Ekås.

Samma fu offentliggiorde han sina tankar på ett
"idrottens hus" i Borås, innehållande utrymme ftir
tennis och handboll, simhall och bowlingbanor m
m. Han skrev också tillsammans med Alex Eng-
blom, Sture Bergengren, Olof Hallin, Nils Åker-
hielm, Carl Eiserman jr och Nils Davidson en
inlaga till drätselkammaren och begårde en utred-
ning angående lokaler ftir såväl inomhusidrott och
inomhusmotion som ftir konserter och andra sam-
mankomster. Ett badhusprojekt var då redan på
gång och fullföljdes, utan att man politiskt på all-
var tog upp frågan om ett "idrottspalats",

Kungligt på Ryavallen

Ryavallen var i hog grad resultatet av Artas
initiativ och kraftfulla insatser. En augusti$ndag
l94l kunde han stolt - tillsammans med makan
Resi - tåga in på Ryavallens löparbana eskorteran-
de landets dåvarande kronprinspar - sedermera
kung Gustav M Adolf och drottning Louise. Borå-
sungdomen hade fått en modern tummelplats.

Det dröjde till 1956 innan planerna på en id-
rottshall kunde fiirverkligas. fuatals utredningar
föregick det kommunala beslutet. Frågan om dans -
som inkomstlörstiirkning - vållade politisk strid.
Sossarna ville inte ha danskonkurrens med Folkets
park

Då invigningen av Boråshallen förrättades
fanns inte Arta Anderson längre. Blott några må-
nader tidigare avled han hastigt i hjärtinfarkt just
hemkommen från en utlandsresa. På vägen hem till
bostaden hade tjånstbilen tagit en - som det senare

skulle visa sig - sista tur förbi den snart klara
idrottshallen. På idrottshallens fasad finns sedan

många år en porträttrelief av Arta - utfdrd med

verklig känsla av konstnären Torulf Engström.
Reliefen minner inte blott om Artas insatser ftir
Boråshallen utan även om hans mångåriga, hån-
givna arbete för boråsidrotten över hwud taget:

besjälad ledare i skilda idrotter, iddgivare, skicklig
organisatör och fullföljare (t ex ordförande ftirutom
i Elfsborg, i ldrotts-Trusten och Föreningen ftir
Idrottens Främjande i Borås).
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Arta var genom sin utstrålning, sin tyngd och
sin stora pondus qynnerligen övertygande i sin
verbala argumentation - både civilt och idrottsligt.
Han vjg eftertänksamt på sin pipa eller drog hals-
bloss från sin cigarett medan han visade fram siff-
ror och ideer. Om någon inte ville gå på hans linje,
mörknade han märkbart.

Några små parenteser:

Arta tog aldrig körkort, ägde aldrig privat nå-
gon bil.

Arta och Resi hade alltid sitt hus öppet, mottog
med värme såviil industifolk som idrottspampar
och idrottsutövare från hela världen.

Arta avt6jde politiska uppdrag.
Arta blev Stiernsköldsmedaljör 195 I .

Strong 10-kampare

Det vore ofirllstiindigt att inte nämna något om
Artas bedrifter som aktiv idrottsutövare. Vid dist-
riktsmästerskapen ftir Västergötland i l0-kamp
l9l8 vann han samtliga 10 grensegrar! Vem har
gjort en liknande bedrift? Hans bästa gren var
kulstötning. I många år var han påjakt efter Peter
Beischers distriktsrekord på 12.83. Först som old-
boy - 33 år gammal - lyckades han med en stöt på

12.92. Arta forsatte f ö att stöta kula efter fyllda 40

år. Och han hade alltid ett uppmuntrande ord till
oss juniorer, diir han vandrade omkring på id-
rottsplatsernas innerplan.

Ur Profiler och figurer i Borås nya historio av
Olof Franzon

Arta Anderson

Anslutnu medlemmar i WIS oer 1995-12-31
Organisation

WIS, direktanslutna
Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Bjärke Idrottshistoriska Sällskap
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Fa§gdens Idrottshistoriska Sällskap
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Marks Idrottshistoriska Sällskap
Skara Idrottshistoriska Förening
Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Tidahohns Idrottshistoriska Förening
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Vara Idrottshistoriska Sällskap
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Personer Föreningar Företas

43273
633-
37 1-
294 43 2

l9

60 25

59 45

44 20
t7 1-
36

72192
39
5-

t07l-
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Under senare hälften av 50-talet fanns det på
våra breddgrader rejäla och ordentliga vintrar.
Ishockeyn var en idrott på stark frammarch och
på många orter bildades det hockeyföreningar.
På den lilla orten Berghem med drygt 800 invå-
nare bildades Berghems Spoftklubb och inträ-
det i Riksidrottsfiirbundet skedde i november
1959.

Innan man kommit så långt hade man planlagt
var hockeyrinken skulle anläggas. Den plats man
valde var ett område som dels ägdes av Bökman
och dels låg på s k allmänning. På den tiden var

§rkan en stor maktfaktor och tidigare hade man
stoppat anläggandet av en fotbollsplan. Innan man
kommit ftr långt togs alltså kontakt med §rko-
herde Casper Johnsson, som efter att fått löfte om
att triining och spel icke skulle ske då gudtjänst
hölls, lämnade han sitt godkännande.

Anläggandet kunde starta. DIir man hade pla-
nerat det hela fanns en mindre gö1. Omgivningen
måste alltså schaktas ut ftir att erhålla de rätta
måtten. Sargen tiggde man ihop hos bönderna i
trakten som var och en fick släppa till var sitt träd.
Dessa sågades sedan upp och bildade sargen. Sist
men inte minst skulle man fixa elbelysning. Detta
aöete lades dock ut på en firma. Det mesta giordes

alltså på frivillig basis vilket innebar att man fick
en hockeyrink med belysning och allt ftir under
2.000 kronor.

Grabbarna som drog igång det hela kom till
stor del från Berghem och de var i åldern 15-25 är.
Något stöne strid från äldre befolkningen fick man

inte. Fabrikör Kurt Eriksson var dock ett stort stöd
i alla våder. De unga grabbarna bildade också en
styrelse och Sportklutibens ftirsta st5nelse fick föl-
jande sammansättning: Ordftrande Per-Alfon
Götesson; sekreterare Börje Nordiry /rassör Alf
Henningsson.

Ett klubbmärke togs också fram och fick utse-
ende som syns på bilden. Idrottsmässigt höll fTJre-

ningen till i de lägre serierna med viixlande fram-
gång. Konstfryst fanns inte på niira Mll vilket
gjorde att fanns inte naturis fick man väl stlilla in.
Niir is fanns passade man på att spela så ofta som
möjligt. Vid ett tillfiille skulle man spela mot Tos-
taredlFotskäI. Spelarna från Berghem fanns på
plats, domaren hade kommit men inga spelare från
motståndarlaget. Vad hade h:int? Man ringde till
Tostared och det visade sig att kvinnorna på orten
skulle ha symöte vilket gjorde att killarna vackert
fick stanna hemma.

Från början hade Berghem senior-, junior-, och
pojklag. Entusiasmen var stor och påSllning sked-
de hela tiden med nya spelare. Trots att man inte
byggde konstfryst höll hockeyintresset i och ftire-
ningen spelade i serie fram till säsongen 1972:73
då spelarna gick över till Marks Finska Förening. I
samband med denna övergång lades Berghems SK
ner. Rinken fanns dock kvar och har under lämpli-
ga vintrar använts flitigt.

Carl-Erik Johnsson

Klubbmiirke, Berghems SK
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B er g h ems för st a is h o c key g iin g v il k et b e st o d qv en d qst B er g h ems- killar,
Bakre ntden; Börje Nordin, Kjell Evertsson, Arne Blomberg, Jan Karlsson, Olof Johansson, Hasse Johansson,
Bertil Bökman. Friimrc raden: Leif Svensson, Knut Bolander, Charles "Elon" Axelsson, Per-Alfon Götesson,

Alf Henningsson.
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Öxnered var under 20- och 3G'talet en

väIkänd järnvägsknutpunkt, vilket medförde
att många järnvägare förflyttades hit från
andra orter. Det var bland dessa inflyttade
som initiativet togs att bilda en fotbollsklubb
i Öxnered. Två personer skall nämnas som
var pådrivande, nämligen Alfred Andersson
och Knut Lidell. Den senare deltog i ett av de

allra första bandylagen i VIF.

I början på 1920-talet bildades IFK Öxnered,
vars namn av någon anledning inte godkändes,

utan i t$rjan av 1930-talet ändrades till Öxnereds
IF. Matcherna spelades till en början på ett gärde,

beläget närmast Öxneredssjön, sedemera användes

en plan belägen mellan gamla UVHJ och Skarven-
i folkmun kallad "Svinedalen". Diir fanns en ma-
terialbod med friidrottsredskap, såsom kula, dis-
kus, höjdhoppsstilllning mm.

Senare under 40-talet höll en del, huvudsakli-
gen juniorer, på med fotboll i Öxnered. En match
som vi inte glömmer i brådrasket, inte fiir att mat-
chen var märkviirdig i något avseende, men där-
emot hemresan som ftiretogs med tåg. En av oss

skulle slå ihjäl en fluga som var placerad i ett tåg-
fönster. Slaget blw i kraftigaste laget, till följd att
hela rutan gick sönder. En sådan händelse som vi
då tyckte var mycket allvarlig skulle väl i dag av-
frrdas med en axelryckning. Tiderna fiirändras
men de klira minnena från idrottslivet i Öxnered
bestar.

I slutet av 1940-talet bildades en bandyklubb i
Öxnered, vars namn blev Öxnereds Bollklubb.
Möten hölls i Öxnereds Cafd och årsfesterna i
Öxnereds Folkets Hus. Några mötesprotokoll har
jag inte något minne av att vi skrev, men klubbens

ekonomi var god. Vi inköpte 1l st tnijor på Grand
Basar i Göteborg å 6 kr styck. Ordftirande var Erik
Hermansson och kassör var Ebbe Olsson.

A-truppen bestod av målvakten Ingemar Berg,
Ingemar Andersson, Ragnar Nilsson, Börje Nils-
son, Bertil Andersson, Bengt Lindblad, Karl-Erik
Falk, Gunnar Falk, Joelsson, Lennart Segle, Svens-

son, Kihlström (värvad från Viken i Åmål), Bengt
Stahre, Tage Verner, Bengt Kjellman, Lennart
Blomgren, Lennart Grönberg och Gunnar Grön-
berg.

Redan från början var avsikten att verksamhe-
ten skulle begränsas till vänskapsmatcher. Lag från
närliggande orter som Trollhättan, Västra Tun-
hem, Vänersnäs, Brålanda, Väne-Ryr och klubbar
från Vänersborg ansågs vara lämpliga motstånda-
re. Bl a skall nämnas att vi hade nöjet att vara med
om den första bandymatchen som någonsin spelats
i Ryr. Den spelades på Ryrsjön. Resultatet blev
Ryrs AIF - Öxnereds BK 3-4. Publiksiffran var 40
personer. Ett annat lag vi hade glådjen av att möta
var Storegården, som sedemera rönte stora fram-
gångar i seriesystemet. Deras allra första match var
just mot Öxnereds BK.

För att f;i ihop ett lag var man under veckan
tvingad att ringa runt bl a till Göteborg, Trollhåt-
tan och Åmål. Matchen mot Västra Tunhem på

Hullsjön tog mer eller mindre hela söndagen i
anspråk. Först buss från Öxnered, blte i Väners-
borg, vidare mot Hol, sedan en promenad i ca en
kilometer ner till Hullsjön. Just denna dag var det
mycket vatten på isen och hade man då akt på

magen genom vattenpölarna några gånger, var
man ganska blöt innan matchen var över. Ombye
efter matchen skedde ej, så man var ganska ner-

§ld innan man kom hem.

En som med liv och lust deltog i vårat lag, till
ailas glädje, var brottaren Bengt Lindblad. I en
match mot Brålanda glömde han uppenbarligen
bort att han deltog i en bandymatch, ty det påmin-
de mer om en brottningsmatch när han fiillde den
ca 100 kg tunga välväxta centerhalven. Det blev en
rejäl luftftird, men som tur var höll isen, som bara
legat några dagar.

Kampandan inom klubben var det inget fel på.

Vi ville till varje pris fil en spelbar plan. En gång

skulle vi låna en häst av John på Lerdalen och en
snöplog avjärnvägen. John varnade oss- "trampar
hästen genom isen frr ni betala den". Hästen kla-
rade sig och snön blev liggande kvar, alltsa ingen
plan men roligt hade vi.

Vid ett annat tillfiille gick det bättre. Det var
blank is (6-7cm) på Öxneredssjön, målburarna var
på plats, planen uppmätt och målad. Detta hade
"planfixarna" i VIF fått reda på, och eftersom dom
hade wårigheter att få fram en "bärbar plan" så

skulle dom ta vår. Vi kallade till krismöte på Ca-
fdet. Beslut: Tar VIF vår plan så skulle vi sanda
den strax ftire avslag. Allt löste sig till slut. Kylan
fortsatte, VIF spelade på Vassboten utanliir
"Norskens".
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Öxnereds BK:s tid var kort men intensiv under
sista delen av 4O-talet. Vissa resultat och matcher
kommer man ihåg, andra inte. Här är några resul-
tat:
Öxnereds BK - Kassaretorpets BK 7-3
Öxnereds BK - Strömmens IF
Öxnereds BK - IK Stjiirnan
Öxnereds BK - Brålanda
Öxnereds BK - Västra Tunhem 3-3

Öxnereds BK - Trollhättans AIK O-7

Öxnereds BK - Ryrs AIF 4-3
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Hur skriver man en idrottshistorisk redog&
relse om man inte har någon dokumentation att
falla tillbaka på? Det kan inte bli något annat
än några minnesbilder, formulerade av en som
var med under en klubbs hela tillvaro.

Tiarps Idrottsförening var ett kamratgäng mera
än en klubb. Det existerade under 1930- och 40-
talen. Sommaren 1931 började några pojkar ägna
sig åt hojdhopp i Eädgården på Bånggården som
ligger nlira Tiarps §rka. Det var brödraparet på

sället, Hugo och Gösta Leandersson och ett par av
deras kamrater. Gösta var 13 år, de övriga två år
äldre. Men det var Gösta som höll i klubban, "en
knapersten", när föreningen konstituerades. Vi satt
på en stenmur och ftljaktligen blev inget bord
misshandlat när besluten fastställdes. Vi skulle
bilda en klubb, den skulle heta IFK och årsavgiften
skulle var 25 öre. (Vi ändrade senare namnet)

Påftljande år fanns det 2 kronor i kassan. För
dessa köptes en liten pokal som vi hade poängtiiv-
lingar om. Nu ägnade vi oss åt samma grenar som
ingår i tiokampen men även släggkastning och
800-meterslöpning. När resultaten på hösten sam-
manställdes visade det sig att Hugo och Gösta
stannade på samma poäng, klart ftre oss andra.
Men frågan är om inte Gösta höll igen i vissa gre-
nar, i varje fall i stavhopp, for att inte göra store-
bror ledsen.

Med åren så blev vi lite fler i gänget och vi höll
i gång året runt med improviserade tävlingar, ftir-
utom friidrotten bland annat brottning, bandy,
skidor och så småningom orientering. 1936 ansåg

vi oss mogna ftir anslutning till Fa§gdens Idrotts-
fiirbund - senare namnändrat till Fa§gdens Id-
rottsallians. Denna från Riksidrotten fristående
sammanslutning omfattade ett stort antal små
klubbar från socknarna runt Falköping. Fa§gds-
organlsationen arrangerade årligen vid sidan av
sina "stora mästerskap" s k propagandamästerskap

som var öppna blott ftir deltagare som ej i tävling
uppnått vissa tämligen blygsamma resultat. 1937

gick dessa tiivlingar i Grolanda. Vi ställde upp med
en femmannatrupp som givetvis cyklade de 3-4
milen dit. Resultatet: Seger i Sra grenar varav två
dubbelsegrar. Då var det roligt att vara tiarpbo. De
närmaste åren blev det fler framgångar på fal-
bygdsnivån, främst genom Gösta Leandersson som
fram till 1938 mest koncentrerade sig på höjdhopp.

Vi gick in i Riksidrottsförbundet, ville represen-

tera hemorten även i större sammanhang. 1939 for

vi till Lerdala i en lånad bil, en cabriolet med tre
man i fdrarsätet och två i bakluckan. Hiillregnet
generade oss inte, vi slapp ju trampa rykel den
långa vägen. Åndamålet med resan var deltagande
i skaraborgsmästerskapen i terriing. Gösta hade
funnit att han hade bättre fiirutsättningar som ut-
hållighetsltipare än som hoppare. Distansen var
3.500 m och Gösta, som oftirskräckt tog ledningen,
var 500 m från mål minst 100 m fiire hwudklung-
an. Då råkade han springa fel men kom kvickt in
på rätt spår igen. Ett par tväÖranta stigningar tog
hans sista krafter och kort fore mål vek sig benen
under honom och han sjönk ihop. Hans friska
satsning räddade ändå mästerskapstecknet åt Ti-
arp; undertecknad, som någorlunda fuingt med
honom, kunde kröna sin blygsamma karriiir med
en plakett i renaste silver.

Året diirpå gick skaraborgsterriingen i Tibro.
Då revanscherade sig Gösta och vann mästerskapet
på den långa banan, 7.000 m. Även juniormäster-
skapet gick till Tiarp genom Sven Axelsson som
ocksa året löre glort en fin insats i Lerdala.

Efter detta handlar det mest om Gösta Lean-
dersson när Tiarp nämns i idrottsnotiserna. Sven
Axelsson, som sedan under en lång ftiljd av år
tillhörde distriktseliten på långdistans, fly,ttade till
Falköping och representerade i fortsättningen
FAIK och SJ:s IF. 1943 hade Gösta avancerat till
översta Sverige-eliten på sträckor mellan två mil
och maraton. Han blev utnämnd till Fa§gdens
främste idrottsman alla kategorier. Men att utöva
idrott på toppnivå gick i längden inte att ftirena
med det hårda arbetet i jordbruket - vi var alla
bondpojkar - och från 1945 fiirde Gösta andra
ftirger än Tiarps gröna klöverblad på sin tröja, om
det hade varit möjligt ville han helst giort detta.
Som världssdärna glömde han aldrig sitt ursprung.

Medan han ännu var kvar i Tiarp ledde han en
vinter gymnastik i Tiarps Bygdegård. Häpnads-
väckande många både manliga och kvinnliga del-
tagare svettades grundligt i den bristftilligt vårmda
lokalen. Någon dusch existerade inte, några sokte
svalka i snödrivorna utanör, men de flesta nOjde

sig med att torka sig någorlunda torra innan de

drog hemåt - till fots, på skidor eller cykel.
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Tiarps IF levde ännu några år. Mest sysslade vi
med orientering. Vi hade fått ett nytt tillskott i
avdelningen uthållighet, nämligen Nils Gustafsson
som tidigare representerat Dimbo IF. Han är fortfa-
rande vid 77-års ålder, fast nu med Sisu som
klubMress, aktiv i skogen och i skidsparet. Han
stiillde upp i Vasaloppet, maraton-SM och andra
stora tävlingar, givetvis som vi alltid gjorde på

egen bekostand.

Tiarps IF stod två gånger som arrangör av tiiv-
lingar med utombys deltagare. 1941 var det Fal-
bygdsmåsterskap på skidor. Gösta hade året förut
blivit falbygdsmästare och förwarade nu titeln med
god marginal. Sven Axelsson blev tvåa och även
lagsegern stannade i Tiarp. Några år senare slog vi
på stort och inbjöd till Augustiorientering. Det kom
deltagare mest från Falköping, Tidaholm och
Mullsjö men också klubbar i Närke och Östergöt-
land var representerade. Nils Gustafsson warade
ftir banan och alla övriga medlemmar var engage-
rade som funktionärer.

Allt efter som åren gick blev det tydligt att yr-
kes- och familjelivet tog det mesta av medlemmar-
nas tid och krafter och nyrekryteringen var ringa.
Föreningen gick upp i den som fanns i en gmnn-
socken, Karleby JUF:s Gymnastik- och Idrottsfii-
rening hette den visst. Hur som helst, även den är
sedan länge borta. Tidön har gått ifrån de små
byklubbarna, men medan bondstugorna ännu var
rika av ungdomar och samf?lrdsmedlen var primiti-
va Sllde de en uppgift, man vågar nog påstå att det
gäller både folkhälsan och kulturen.

John Blomstrend

Tiarps ungdomar på vdg till Skaraborgsmdsterskopen i terröng 1939.
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Essunga Kommun som i år är värdar för
WIS årsmöte har fotbollen alltid stått högt i
kurs. Kommunen omfattar många pastorat
som giort att det funnits många olika gräns-
dragningar. Kommunsammanslagningar och
kommundelning har nu gett Essunga lite
fastare gränser.

Av föreningarna är Nossebro Idrottsftirening
den äldsta och största, den bildades l9l8 och är än
i dag ftreningen med den största verksamheten.

Tumleberg tillhörde Essunga men tilhör idag
Vara kommun. L924 bildades Tumlebergs Boll-
klubb, en liten förening med kort verksamhet.

Elings Idrottsfiirening bildades 1929 men dom
hade faktiskt haft en ftiregångare redan 1923 men
den upphörde redan efter något år. På grund av
planomläggning ftirwann också Elings IF ur rul-
lorna.

Den nya idrottsplatsen fllttades in i Barne Åsa-
ka ftirsamling som fick till frljd att man ändrade
namn till Idrottsklubben Elmer som efter en del
framgångsrika år fick rekrlteringswårigheter och
nu gått i koalition med Fåglums Idrottsförening
som bildades 1933 och ännu lever kvar som egen
ftirening men seriespelar gör dessa båda föreningar
under namnet Elmer-Fåglum.

Essunga Idrottssållskap bildades 1934, men det
hade sparkats boll tidigare. En ftiretädare i
Essunga Idrottsftirening fanns på mycket tidigt
1920-tal men det var tydligen en fiirening helt utan
handlingar.

Så var det också med Malma diir det hade
funnits en forening i några år innan Malma All-
mäna Idrottsftirening bildades 1940.

Kommunens yngsta fotbollsklubb är Främmestads
Idrottsklubb som bildades I94 L

Ji§
{s s' T\

Nossebro IF 1948
Bakre radentr v: Harry Gustavsson, Kurt Johansson, He@e fohansson, Lars Larsson, Hasse Rydin, Rune
Tidön, Arne Larsson, lagl. Frömre radenfr v: Harald Klosson, Gunnar Sandgren, Bengt Pettersson, Len-

nart lohansson, Ture fohansson.

WIS'Årsskrifi 1995

18

i
,f rffi

,"{*il,

rlW' ,

Ilffi,



Elings IF 1936
Ståendefr v: Gunnar lohansson, Herbert Jonsson, Artur Nilsson, Gunnar Krona, Anders Nilsson, Holger

lohansson, Elving Olsson, Harry Olsson. KnlWfr v: Åke Johansson, Allan lohqnsson, Axel Nilsson

Fåglums IF 1945
Bakre radenfr v: Kurt Karlsson, Eje Eriksson, Harald lohansson, Eive Norin, Allan Johansson, Lennart

Jonson. Friimre radenfr v: Kurt Olsson, Birger Gus'tavsson, Rune Damberg, Bert fansson, Gösta
Fågelfeldt.
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Essunga IS,första serielaget 1936
Bakre radenfr v: Karl Johansson, Lars Westman, Gunnar Larsson, Lars Lqrsson, Gö§a Lind§rand

Mittenradenfr v: Gideon Nyberg, Sven Johansson, Karl Johansson. Frömre radenfr v: Gunnar Johansson,
Arvid Johansson, Allun Johansson.

IK Elmer, seriesegtare 194E
Bakre radenfr v: Gö§a Andersson, Lennart Persson, Roy Berthou, Sven Johansson, Enar Andersson, KjeA

Olsson, Ållan lohansson. Främre radenfr v: Holger Johansson, Rune Edlund, Sture lohansson, Karl-
Albert Lundgren, Hans Olsson, Harry Olsson, Sven Richardsson.
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MalmaAIF 1950-tald
Bakre radenfr v: Axel Johansson, Ingvar Svensson, Göran lohansson, Albert Johansson, Stig En§röng

Rune Karlsson, Anders Andersson ,bgl Frdnre radenfr v: Allan Brolin, Helmer Johansson, Hildkg
Malmvik, Sven Malmvik, Karl-Erik Pettersson.

Frömmestads I K, första serielaget
Bakre radenfr v: Tore Enström, Kurt Axelsson, Elver Johansson, Henry Persson, Gunnar Hermansson, lan

Prytzo Torgny Granlund, lagl Frdmre radenfr v: Lennart Sandelin. Ingvar Nordgten, Hans lvehag, Len-
nart Larsson, Gö§a Persson.

WS'Årsskrift 1995
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Tibro upplevde i mitten av 3O-talet och ett
femtontal år framåt ett stort intresse för
gångsporten. Redan 1928 anordnades en
gångtävling, en lokal sådan med hela 26
deltagare och man gick Hörneborunden som
mätte 9.600 m.

Denna tåvling anordnades för att några som
utövade allmän idrott skulle få kondition och det
var tre gamla idrottskämpar Walter Bogren,
Gunnar Kronlund och Evert Andersson som stod
fiir initiativet. Det var också dessa som nådde de

bästa tiderna allt enl Tibro AIK:s minnesskrifter av
ärgäng 1941.

Intresset walnade dock men några intresserade
fortsatte, det var framftr allt Bogren och Kronlund
som höll intresset upp och de tävlade också med
viss framgång. Det var emellertid en som blev det
stora namnet nämligen Peder Ekberg. Han hade

tidigare sysslat med fotboll men omkring 1935

kom han i kontakt med gångsporten och ett par år
senare började han att återfinnas i prislistorna vid
flera tltvlingar. 1938-39 blev det stora
genombrottet med seger i Varamoronden i Motala,
en dåtida stortävling. Resultat som gjorde att han
fick landslagsuppgifter mot bl a Norge och
Tyskland och 1941, mitt under brinnande krig, flck
han åka till Berlin ftir landskamp. l94l blev han
också svensk mästare och i övrigt deltog han rned
framgång i många tiivlingar och gav dåtidens
storheter inom gångsporten fint motstånd.

Peders framgångar medftirde att intresset ftir
gångsporten ökade i Tibro och många nya
intresserade ungdomar började. Vi kan nåmna
narnn som Lars Ekberg, bror till Peder, Gillis
Åberg, Bertil Larsson, Arthur Persson, Allan
Larsson, Henry Sörman och många flera. De flesta

av dessa var juniorer och de kom nu snabbt fram
och noterade fina resultat bl a Svenska
Mästerskapssegrar och gjorde fin propaganda for
gångsporten särskilt som Tibrogångarna var kända
som stilgångare.

Det var Tibro AIK som hade en gångsektion
med fina ledare och tränare som Valter Bogren och
Sture Andersson vilka även anlitades som ledare
vid träningsläger och kurser. I slutet av 1940-talet
var det slut på storhetstiden även om några
fortsatte att tävla. Glanstiden inföll under andra
världskriget, dil det var på modet med stram
livsfiiring och det fanns f;l bilar vilket giorde att
man fick gå eller åka cykel.

Gösta Wahll

Peder Ekberg,
landslogsgångare på 1930 och 1940-talet.
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Den som introducerade orienteringen i va-
ratrakten var Herbert Kling, boende i Vara.
Årtalet var omkring 1935 och verksamheten var
ganska sporadisk

Någon riktig fart blev det inte ftirrän den ftirsta
fiireningen fiir orientering bildades år 1940. Ini-
tiativtagare var då Herbert Kling. Föreningen bil-
dades den 24 oktober 1940 och namnet på ftre-
ningen beslöts till "Idrottssällskapet Manhem".
Utöver orientering skulle även skidsport och
"friluffsarrangemang i allmänhet" stå på pro-
grammet. Föreningen beslutade om en flygande
start då det bestlimdes att ordna en propagandaori-
entering två dagar senare, söndagen den 26 okto-
ber.

Vid nytt möte i december srmma år meddelades
det att fuksidrottsltirbundet ej godkiint namnet
"Idrottssällskapet Manhem' då en liknande sam-
manslutning med samma namn fanns i G<iteborgs-

trakten. Mötet beslutade dlirftir att byta namn till
"Orienteringsklubben Manhem". Vid samma möte
beslutades att även söka inträde i Svenska Gång-
ftirbundet. Till ordftrande valdes Ernst Walström
och han kvarstod på den fnsten ända tills ftirening-
en upphörde.

Föreningen fick även en flygande start ekono-
miskt. Vid arrangemanget Stora Riksmarschen år
1941 kunde kassciren meddela att överskottet upp-
gick till hela 204 kronor och l0 öre. Tydlingen
ansågs dessa inttikter enormt stora hos vissa av
fiireningens medlemmar, man kan i alla fall få den

uppfattningen om man läser en annan paragraf i
samma protokoll vilken lyder som ftiljer:

"På fdrfrågan från Herbert Kling huruvida
klubben skulle gå med i Svenska Cykelftrbundet
fiiranledde detta en del diskussion. Arne Johansson
ansåg att klubben skulle vara ftrsiktig med att i ftr
stor utstrlickning slå in på sådant som bara går ut
på att tjäna pengar i ftirsta hand, vilket i så fall
snart skulle kunna dra ned klubbens anseende i
allmänhetens ögon, utan ftrst och främst hålla fast
vid de ideella riktlinjerna. På fiirslag av H Kling
bordlades frågan tills vidare".

OK Manhem var mycket livaktig mellan åren

1940-1945 men sen dalade verksamheten. De sista

anteckningarna om verksamheten och då oriente-
ring, daterar sig till 1946. Därefter upphörde före-

ningen att verka och de kvarvarande orienteranur
övergick till att tiivla ftir Vara SK. En orienterings-
sektion fanns hos denna klubb till i brirjan på 1960-
talet dli även denna lades ned. De fil kvarvarande
orienterarna övergick då att tiivla och verka hos

Ryda Skidklubb.

Två som varit med hela tiden ända sedan
Manhemsepoken och fram till idag i Ryda SK är
det iikta paret Erik och Anna-Lisa Karlsson, som
då hette Svensson. Erik Karlsson nu tävlande i
klass H75 och flerfaldig veteranvärldsmästare i
orientering och även känd som en av Västweriges
mesta och kunnigaste kartritare.

Bror Jonsson

Herbert Kling,
O K M a n h ems iniativtag ar e.
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För 64 år sedan fanns en liten yngling vid
Riskberg, utanfiir Töreboda som gillade bandy.
Vid 13 års ålder fick han med sig kamrater ut
på den - många gånger - svaga kanalisen fiir att
spela Året vur 1932, då Karl Eriksson och någ-
ra likasinnade tog mod till sig och staftade Haj'
storps SK, ett bandygäng som under åren ska-
pat många duktiga lirare, vilket inte minst nor-
ra länsdelens bandystoltheter - idag Elless och
Otterbäcken tackat fdr.

-Vi höll i b<irjan på 3O-talet till med vårt ban-
dlutövande på Göta Kanal vid tuskbergsbron be-
rättar Karl Eriksson, idag 79 år och allt jämt en
trogen gäst på Hajstorps hemmamatcher.

Karl, var 15 år gammal då han och kamraterna
utmanade ett gäng från Hajstorp på match. Det
blev seger och iddn föddes då att starta en ftirening.
Den 13 september 1932 vid smedjan ftill avgöran-
det. Det bestiimdes att HSK skulle bildas och Karl
Eriksson, blev naturliglvis en av dem som fick dra
ett tungt lass.

Tre år efter bildandet deltog Hajstorp ftir ftirsta
gången i seriespel och "Kalle" som vi kallade
honom var en av spelarna. Han höll ftr övrigt på
som aktiv spelare ända fram till 1955.

- Ett av problemen - ja, rent av det största -
problemet, det var att vår ekonomi inte tillät inköp
av mer än en boll. Ofta intriiffade diirftir att mat-
cher fick avbrytas, da bollen slogs ned bland de

stora isflak som bildats utmed kanalbanken berät-
lar "Kalle", som kom på en lösning av ett mycket
annorlunda siitt.

- Titt som Uitt sågs bönder köra ftirbi
"bandyplanen" med sina vagnar lastade med göd-

sel. Då föddes iddn skrattar "Kalle". När hästen
lyfte på svansen ftr att släppa en hög, tog spelarna
i Hajstorps SK chansen. Fort som bara den plock-
ades hästspillningen upp och när den fruset, var
bollfiirrådet $llt.

Inte nog med att man skapade tillf?illen att
triiffas och umgås i sportsammanhang. Efter mat-
cherna anordnades ofta isdans. Ett uppskattat in-
slag i vardagen bland pojkarna och tjejerna på

landsbygden.

"Mister Hajstorp" Karl Eriksson.
Alaiv i bandylaget på 1930-talet

Några större inkomster inbringade inte själva
spelandet. Någon entrd upptogs inte, men den som
ville, - och det fanns de som ville - de lade gärna
en slant i insamlingsbössorna. Domaren fick en
femma för sin insats,

- Men ska sanningen fram, så var det inte alltid
att vi hade pengar till domare. Jag vet att en rätt-
skipare vid något tillfiille fick en kaffehalva isället
ft)r fem kronor, fortsätter "Mister Hajstorp", som
också berättar att man i b<irjan av bandytiden bytte
om i vasskanten, bakom en kullvriikt båt och i
bästa fall i en materialbod.

- Idag är det annorlunda. Vit slavhandel skäm-
tar "Kalle" som ftir kort tid sedan gav bort en av
sina sista trofedr från banfitiden till ett barnbarn.
Den "Tirfing"-klubba som han väl ftirvarat i ett av
sina utryrnmen. Men även om han gjort sig av med
det mesta - i prylväg - släpper 79-åringen inte
kontakten med bandyn, som varit en stor del av
hans liv. Han ftljer sitt kära Hajstorp, nåir tillliille
bjuds och läser om dem i lokalpressen.

- En härlig känsla just nu avslutar "Kalle", jag
slipper vända på tidningen för att se hur laget skö-
ter sig. Kanske är vi på väg tillbaka till division
två. Låt mig hoppas det blir så. Material finns for
spel i högre serie.

WS'Årsskrift 1995
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Risbergsungdomar 1930, ett par år innan Hajstorps SK bildades.

Hajstorps SK vid en mstch mot Ytra SK som spelades på torget i Yara 1937.
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Alingsås Idrottshistoriska Sällskap har ge-

nomlört sitt 6:e verksamhetsår, då träffar i
form av välbesökta idrottscaf6er har avhållits

Vårmötet blev det mest hsökta då handbollen
var i centrum. Hedersgäst var gamle idrottshabui-
teen och världsmiistaren P0 Larsson. Bland övri-
ga rnårktes allwenska spelarna Rune Jingård och
Anders Tell. Ordföranden Eric Skoglund bidrog
med historia och beskrev hur det gick till när de

ftirsta målen och målnäten tillverkades.

Den I I nurs var Siillskapet värd för Westgrita
Idrottshistoriska Sällskaps årsmötet, som avhölls
på Hjo(gården.

I mars var det dags ftir nästa idrottscafd denna
gång med tema simning. Sporten iir gammal i
staden. Redan vid OS i Antwerpen 1920 deltog
Olle Dickson och belade två sjätteplaceringar i 100

och 400 m fritt. Kallbadhuset i Gerdsken byggdes
år 1933 och från den tiden minns man wenska
miistarinnan på 100 och 400 m fritt, Wivi Strand-
berg. G-A Nilsson som också var med på mötet,
var den stora manliga stjärnan. I och med tillkoms-
ten av Nolhagabadets inomhusbassäng tog sim-
ningen ny fart och många ungdomar märks i da-
gens resultatlistor.

Dåtid och nutid möttes vid höstmötet då fri id-
rott yar temat. Från att ha följt idrotten från dåti-
den via en video från seklets början, framtagen av
U& bjtid nutidens stjåirna på dagens sätt att utöva
stjiirnidrott. Det var "Sveriges snabbaste man" i
år, Peter Karlsson från Alingsås IF, som berättade
hur det började. Han beskrev även hur dagens

träningsmetodik ser ut. Ett annorlunda löpäventyr
bjiid Börje Eklundh på via ett minne från ett blåsigt
I0O-meterslopp i Lysekil på 40-talet.

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap räknar 72
medlemmar och styrelsen har under året bestått av
ordft;rande Eric Skoglund, sekrelerare Lennart
Gregner, kassör Alvar Munter, samt Bengt Gus-
tavsson och Bjarne Eriksson

Styrelsen fiir Bjärke Idrottshistoriska Säll-
skap avger härmed verksamhetsberättelse Iör
verksamhetsåret 1994-1995.

På initativ av Harald Jakobsson bildades Bjärke
Idrottshistoriska Sällskap måndagen den 31 okto-
ber 1994 i Blå huset Sollebrunn. EU 25-tal intres-
serade hade hörsammat inbjudan. Inbjudna var
även de kanda idrousprofilerna Arne Andersson
och Beril Antonsson som berrätade om sina idrott-
skarriärer. En styrelse valdes som bestod av 6
personer med Ingvar Gustavsson som ordförande.

Under året 1995 har två idrottscafd anordnats.
Det ftirsta i Långared 3 april då ordftirande i Villa
Lidköping, Lars Bring och MvI spelarna i bandy
Christer Kjellqvist och Anders Carlsson medver-
kade. Ett 25-tal intresserade hade mött upp.

Idrottscafd två hölls i Stora Mellby lördagen 26
augusti. Temat var friidrotten i Bjärke under 60 år.

Samling skedde vid den gamla väderkvarnen i
Borg dlir de örsta Bjärkemästerskapen avgiordes
fiir 60 år sedan. Flera av deltagarna då var närva-
rande. Efter besöket vid den gamla idrottsplatsen
fortsatte samvaron i Församlingshemmet där Mats
Segerblom medverkade. Harald Jakobsson interju-
vade några av de gamla friidrottarna med sina
rötter i Bjärkebygden. Blommor och minnessaker
överlämnades till några av deltagarna. Samman-
komsten avslutades med kaffe och landgång.

Under den tid som verksamhetsberättelsen om-
fattar har 5 styrelsemöten hållits Medlemsantalet
varvid årets slut 40 st.

Styrelsen fiir Borås Idrottshistoriska Säll-
skap (BIS) får härmed avlämna verksamhetsbe-
rättelse ftlr 1995, fiireningens sjätte verksam-
hetsår.

S§relsen har under året haft ftljande saillman-
sättning: ordförande Olof Toftby, vice ordförande
Ulla Stålheim, kassör Arne Lagessan, sekreterare
Anders Pettersson, ledamöter Karl Karlsson, Kers-
tin Rutberg och Göran Ryddn, suppleanter Karl-
Erik Minell och Auslag Asp, adjungerade ledamö-
ter Lars Johansson, §ell Jansson och Tommy
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Olsson. Styrelsen har under året hållil tio proto-
kolllörda samrnanträden. Antalet medlemmar
uppgick vid årets början till 3ll och vid årets slut
till 349, varav 4l är föreningar. Till detta kommer
12 stiindiga medlemmar. Den 9 mars 1995 hölls
BIS årsmöte i Boråshallens rotunda med ca 100

deltagande medlemmar. Förutom sedvanliga års-
mötesfrågor arrangerades ett temamöte med s§rttet
som programpunkt. Olle Franzon intervjuade kän-
da s§tteprofiler inom gevärs-, pistol- och bågskyt-
te.

Verksamheten inom BIS har under året varit
mycket intensiv. Förutom insamlingsverksamhe-
ten, som pågår i oförminskad tald, har arbetet med
bildbeaöetning och dokumentation i ftireningarna,
dess verksamhet och profiler bedrivits. BIS har
fortsatt haft AlU-anställd personal i arbete på sitt
kansli. AlU-personalen, tillsammans med Karl
Karlsson och Olof Toftby, har inneburit att kansliet
är bemannat mellan klockan 8 och 16 på vardagar.

Temamöte utöver årsmötet har genomft)rts den
11 oktober i samarbete med SISU Västergötland
och Humanistiska Fööundet i Borås. Program:
Föredrag av arkivchefen Bode Jansson om idrot-
tens framväxt i Värmland och Griteborg samt om
damfriidrottens och damhandbollens historia i
Borås. Sporterna åskådliggiordes genom skärmut-
sällning och samtal mellan Håkan Säwemark och
Boråssportens fixstjärnor inom respektive gren.

Under året har intresset ftir Idrottsmusdet varit
stort och 28 gruppvisningar har genomförts. Totalt
har det varit 862 besdkande.

Museiinvigningen lördagen den 8 oktober 1994

iir en milstolpe i vårt sällskaps historia ! Artastif-
tels ens gåva, vid detta tillfiille i form av en check
på 25.000 kronor, möjliggiorde musdets fortsatta
verksamhet de närmaste åren. Vår dåvarande
ordftirande Olof Franzon ft)rärades vid samma
tillf?ille Artamedaljen. Vem kunde vid detta tillfiille
ana att de två idrottsvännerna, Mats Segerblom och
Olle Franzon i fortsatt full verksamhet, innan år
1995 fömrnnit skulle ha lämnat kamratkretsen.
Bestörtningen och tomrummet känns dubbelt stort
då vi tillsammans med de båda idrottskamraterna
planerat så mycket ftir de närmaste åren. Tack
kamrater !

Under hösten 1994 påbörjades en ftirenings-
och anläggningsinventering i Fristads kommundel.
Inventeringen har genomförts av BIS i samarbete
med SISU och Fristads Hembygdsförening. Verk-
samheten har bedrivits i studiecirkelform där mål-
sättningen har varit att dels undersöka hur idrotts-
rörelsen korn till bygden och dels utforska perso-

nerna och idrottsplatserna. Inventeringen, som nu
iir avslutad, har resulterat i en mängd insamlat

material och en filmdokumentär. Filmen skall
premiåirvisas på Folkhögskolan i Fristad den l7
mars 1996.

Slutligen riktar styrelsen ett varmt tack till gi-
vare som på olika §itt stött vår verksamhet under
1995. Vi hoppas att den nya styrelsen skall få goda
möjligheter att fortsätta a6etet med insamling av
ftiremål och dokumentering så att vi i Id-
rottsmuseet kan visa upp intressanta delar av Borås
Idrottshistoria.

Efter missfiirståndet som uppstod efter bil-
dandet 1994 giordes en nystart 1995.

Under året har man fortsatt insamlingen av
material från Idrottsftreningar inom kommunen
fiir att få underlag till en bok om Essunga ldrotts-
historia.

I dagsläget finns det 15 föreningar i verksamhet
vilka kontaktas men det har också funnits ytterliga-
re ett l0-tal fiireningar som nu skall efterforskas,
Under hösten deltog medlemmar från sällskapet i
det idrottsseminarium som arangerades av Skara
Museum.

Styrelsen har under året haft ftiljande samman-
sättning: Ordfarande Oscar Lekandet, sekreterare
Lennart Carlsson, kassör Uno Löfman samt Kurt
Johansson, Albert Johansson, Yngve Andersson
och Sören Johnsson.

Falbygdens Idrottshistoriska börjar komma
igång. Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
bildades 1991 med syfte att dokumentera, främ-
ja och samordna Falbygdsidrottens historia.

Under de örsta åren av verksamheten har arbe-
te f;itt koncentreras på au ffl tag i en llimplig lokal
fiir verksamheten. Detta har giort, att den invente-
ring av Falbygdsidrotten, som varit ett huvudrnåI,
fått stå tillbaka ft)r den mer praktiska lokalfrågan.

Under 1995 har dock lokalfrågan äntligen kun-
nat lösas! Efter sammanträde med Kultur och Fri-
tidsnämnden och Tekniska nåmnden i kommunen,
har Sällskapet fått möjlighet att disponera den
tomma vaktmästarelägenheten i tiitortens idrotts-
hall - Odenhallen.

tixl#''*cnBN§;:ilpHotrE§§HI§fr oBr§K# j
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Under somrnaren och hösten kunde den ftlrsta
utstiillningen - en dokumentation av Gösta Lean-
dersson, Sveriges och kanske världens främste
maratonlöpare, genomftiras! Denna utstiillning
blev möjlig genom att Göstas maka stiillde hela
Göstas prissamling till Siillskapets fiirfogande.
Gösta, som växte upp i Tiarp i Falköpings kom-
mun, var en känd profil inom Falbygdsidrotten och
under den korta tid som utsällningen kunde pågå i
Falköping var det många gamla Falköpingsbor som
passade på att bese densamma. T1värr ändrade sig
Göstas maka och beslöt, i samråd med distriktet,
att hela samlingen skulle överftiras till Vänersborg.
Det blev en missräkning ftr det lokala Sällskapet
men man har inte tappat sugen, utan hoppas att
man någon gång i framtiden skall få tillbaka en del
av samlingen till sin rätta plats.

Sällskapet kommer nu att t6{a arbeta med den
övriga rika idrottshistorian, som finns på Fa§g-
den. Under 1995 har verksamheten tdrjat komma
igång och nu gäller det attjobba vidare!

Redan i början av året anordnades ett informa-
tionsmöte &ir Mats Segerblom och Kultur och
Fritidsnämnden medverkade. En speciell arbets-
grupp, med representanter ftir från nämnden och
Sällskapet tillsattes, med uppgifter att arbeta fiir
Sällskapet vidare utveckling.

Vid årsmötet, som hölls den 14 mars 1995 kå-
serade en av Falbygdens äldsta idrottsprofiler,
Helge Ahlberg, om sitt rika idrottsliv inom fotboll,
friidrott, skidor och orientering.

För 1996 är målsättningen, att tillsammans
med idrottsledare och äldre idrottsprofiler, via
regelbundna sk idrottscafder, äntligen få fram en
permanent utstiillning. Samarbete i denna fråga
kommer att etableras med arbetslöshetsprojektet
"Detfinns brukför allo", för att få ett så bra resul-
tat som möjligt.

Sällskapet kan se tillbaka på ett år med ett
flertal aktiviteter fiir de dryga 100-talet med-
lemmar.

Under året har med utgångspunkt från de tidi-
gare arrangerade idrottscafderna en utstiillning
anordnats i Stadshuset. Årets idrottscafd var ftrlagt
till WS:s museum i Vänersborg. Studiecirklar har
sällskapet haft vid 15 sammankomster vilket om-
fattat forskning i olika verksamheter.

Sällskapet fortsåtter också arbetet med möjlig-
heten att hitta lämplig lokal för den forsatta verk-
samheten.

Sällskapet har haft fdljande styrelse under
1995: OrdJbrande Karl Fasth, sekreterare Arne
Palm, ftassör Agne Källström samt Gunnar Freij,
Rune Carlsson, Arne Friman och Sven Friman.

Sällskapet bildades i april 1993. Det gångna
året har inneburit arbete med en utstältning
samt många diskussioner med kommun om lo-
kalfrågan.

I samband med årsmötet triiffades ett 30-tal
bandykämpar ftir att berätta idrottsminnen från den
tid dll bandyn var stor i Mark. En mycket lyckad
tråiff.

Under året återinvigdes Rydals textila museum.
I anslutning till denna invigning hade Sällskapet
en visning av idrottshistoria. Det var basketen som
genom Sätila SK, Marbo och M7 visade hur fram-
gångsrik man varit. Med var också Skene AK och
Skene BK som visade hur framgångsrika dessa
ftireningar varit under årets lopp. En Mvl-hörna
hade ocksa sin plats under utställningen. Diir visa-
des Stig Thysells båge samt Bernt Frildns och
Marita Skogums gulddresser från MvI 1974 re-
spektive 1993.

Sällskapet har haft fdljande styrelse under
199 5 : O rdfarande Carl-Erik Johnsson, se kre te rare
Ingvar Nordin, kassör Erik Gustavsson samt Tage
Riedal och Margareta Rönnqvist.

Under våren 1995 efter ett antal träffar med
kommunens ftireningar beslutades, vid ett möte i
Skara IF:s klubblokal, att bilda Skara Idrotts-
historiska fiirening.

En styrelse valdes som fick ftiljande sammansått-
ning: Ordfc;rande Curt "Laxå" Andersson, 5156;
sekreterare Gösta Johansson, SI; kassör Sjunne
Jönsson, Simsällskapet; ledamöter Bengt Nord-
ström , IFK och Bertil Påhlman, Istrum

Styrelsen har gjort ett antal studiebesök. I Ti-
daholm &ir vi också hade kommunalrådet Leif
Nord och turistchef Elisabeth Stålarm med i vårt
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sällskap. Vi var mycket inponerade av vad dessa

Tidaholmare åstadkommit. Besök har gjorts hos
Vänersborgs IHS och Västergötlands ldrottsmuse-
um. Åven hfu ett mycket tålmodigt och bra jobb. I
Borås, diir vi fick en lektion hur uppläggning och
dokumentationer görs. Besök på deras museum
gjordes åven mycket sevärt. Gemensamt ft)r alla
våra studiebesök har varit ett gott omhändertagan-
de och trivsamma guider.

MH:s ordf lvlats Segeölom hade vänligheten
att komma och informera vid ett av oss arr ftire-
ningsmöte. Föreningsfolk, privata, kommunfolk
samt bibliotekspersonal deltog.Vi bjöd på katre å

kaka samt hade en trivsam samvaro med många

trevliga idrottsminnen.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap som nu kan
se tillbaka på fem års verksamhet, har under
året haft 39 medlemmar.

Årsmöte hölls den 20 april i Rankåsstugan och
bevistades av ett tjugotal medlemmar. Ordf har
varit Thore Martinsson, sekr Gösta Wahll och
kassör Bertil Andersson, övriga styrelsemedlem-
mar Rune Strende, Seve Johansson, Tage Engel-
brektsson och Yngve Johansson den senare nyvald.
Styrelsen har haft Sra sammanträden under året.

Verksamheten i övrigt har bestått av två träffar
den första den 31 maj da man samlades till gökotta
på bågslq/ttebanan belägen i Rankåsområdet. Där
blev det korvgrillning mm men tyvärr lyste göken

med sin frånvaro denna morgon, men vår medlem
Pär Kihlberg berättade om göken på ett mycket
fångslande sätt. Deltagarna som var ett trettiotal
fick också en liten inblick i hur bågs§rtte går till.

Nästa gång var det hösttriiff med Luciakaffe i
Rankåsstugan den 18 dec och diir hade vi ännu en
av våra medlemmar nämligen Ove Emanuelsson

som berättade och visade fina fiirgbilder från sin
uppmärksammade kanotftird Sverige runt i somras.

Han paddlade från Svinesund till Haparanda en tur
som tog drygt 40 dagar att genomftira. Hans anft)-
rande blev mycket uppskattat av de över frtio
deltagarna i träffen.

Vi har under året fortsatt sonderingarna angå-

ende en liten lokal för ett idrottsmuseum, men
ännu inte kommit på någon liimplig &ir vi kan
samla ihop lite idrottshistoria från Tibro idrottsfti-
reningar.

Det bedrivs ett aktivt arbete inom s§relsen,
där olika arbetsgmpper sköter otika uppgifter.
Dessutom mycket goda insatser av olika ALU-
anställda under året

Förhoppningarna att kunna inviga den lokala verk-
samheten under 1995 har på grund av det omfat-
tande aftetet md "Tidaholmsmodellenfrån 1945"
dock inte kunnat ske.

Isället har vi fått göra en delinvigning av bl a
Erik Fredrikssons enorma domarklirriär. Vi är
mycket tacksamma att kunna visa alla de unika
ftiremål som han stiillt till vårt fdrfogande.

S§relsen har deltagit i UWecklingsseminariet i
Skara den 2 okt, samt vid SISU:s årsmöte i Vara
den 28 okt, där vi hade förmånen att tacksamt
emottaga ett Kulturstipendium på 5.000 kr. Där
hade vi även möjlighet att visa upp prover på en
del av vårt arbete.

Verksamheten och lokalerna har flitigt utnytt-
jats vid olika möten och sammankomster, dil vi
även informerat om vår verksamhet. Sedan starten
har vi haft ett 60-tal besök av grupper i olika stor-
lekar (5-35 deltagare).

Populäre löparlegenden Arne Andersson var
gäst vid vårt årsmöte som var mycket trwligt och
välbesökt.

Föreningen har även behandlat och skall försö-
ka ordna de s k Idrottscafeer som fiirekommer $
andra platser.

Medlemsantalet är f n 73 st, fiireningar 2l st
samt 1 st fÖretag.

Vi kommer närmast bl a att bearbeta diverse
material kring en av våra stora annC-gevärsslsyttar,
niimligen Gustav Andersson. Genom ett omfattan-
de arbete har vi lyckats fil tag i ett av de gevär han
använt i sin skytekarriär. Detta finns nu i våra
samlingar.

Vi tror på ett intressant 1996 och ytterligare ut-
veckling av verksamheten.
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Vi gör så gott vi kan. Men arbetar tyvärr en
hel del i motvind. Ekonomin är inte vad den
egentligen borde vara och därfiir har vi tvingats
till att - ligga lägre - än vad målsättningen
egentligen är.

Men vi hoppas naturligtvis det kommer nya ti-
der och att de tentaklar vi har ute, ska ge oss mer
råg i ryggen, fiir att kunna genomltira det vi ftrut-
satt oss att göra.

Så kan man enkelt uttrycka Vadsbo Idrotts
Sällskaps situation.

Trots problemen med ekonomin, har Sällskapet
under innevarande verksamhetsår arbetat med
olika saker. Vi har bl a tagit hand om och bevarar
ftir eftervärlden det historiska material vi lyckats få
tag i fran Mariestads äldsta förening. Mariestads
S§ttegille, från vilka vi ffitt jubileumsskrifter och
annat smått och gott. Även Krontorps IF - en
gammal anrik - fotbollsklubb har vi lyckats
"ragga" upp material från. Från 1931 har vi er-
hållit årsmötesprotokoll och andra viktiga hand-
lingar.

Vi har dessutom haft Sra styrelsemöten, där
massor funnits att ventilera. Vi har också lyckats
arrangera ett bandycafe.

Eldsjälen och vår egen "Ingemar Bergman"
Martin Möller har med den äran lyckats få Haj-
storps SK att stiilla upp och i klubbens, klubbhus i
Töreboda samlades vid arrangemanget närmare
50-talet "gamla" bandylirare från norra Vadsbo.

En härlig kväll som dokumenterades med Mar-
tin Möllers videoinspelningar, som vågar vi säga

blev hellyckade.

Tillsammans med Skaraborgs länsmuseum,
Skara, har en inventering av festplatser, i bruk
varande och nedlagda, inletts. Denna har utförts
som ett AlU-projekt med länsmuseet som hu-
vudman. Lokal medverkan har skett.

I övrigt har ej verksamhet bedrivits sen intro-
duktionsmötet.

Vår huvuduppgift är ju att dokumentera id-
rottslivet i vår stad och i vårt landskap. Den
rent museala veksamheten har vi lyckats med
och vi kan alla räta på ryggen åt det arbete som
utfiirts under året. De många besökarnas, som i
skrivande stund just passerat tusentalet, omdG
men ger oss råg i ryggen och uppmuntran till
fortsatt strävan att utveckla och göra våra mu-
seum ännu intressantare.

Vfu lokala avdelning har under året berikats
genom att vi av Majken Malmberg fått disponera
maken Bertils finfina prissamling och hans triv-
samma och idrottsliga dokumentation från 1930-
talets början - intill 1980-talets slut.

Många ftireningar och sammanslutningar har
under året utnlttjat våra lokaler ft)r sammanträden
och trivseltriiffar och har dlirvid fätt möjlighet att
ta del av den rika dokumentation och idrottshisto-
ria, som vår mångkunnige ordftirande Carl-Martin
Biörkkvist till fullo behärskar och på sitt jovialiska
och kunskapsmåttande framställningssätt delger
sitt anditorium.

Under tiden I april - 31 maj anordnades i vår
ftirenings regi en specialutstiillning - "Kortleken
som kulturbcirare". En synnerligen intressant och
uppskattad utställning som gav oss en värdefull
insikt i kortlekens fantastiska betydelse genom
olika tidsepoker.

Det senaste "IdrottscaJöel" bar temat "Vart tir
idrotten på vdg" med sportchefen Roger Gottfrids-
son som huludtalare. Ett synnerligen aktuellt
grepp, som borde fijljas upp med en landsomfat-
tande diskussion.

Som sagt, året som gått har varit berikande ftir
alla som deltagit i vårt gemensamma intresse och
vi vill gärna ta tillfällit i akt och rikta ett vällör-
tjänt tack till alla som på olika sätt medverkat till
ett fint bokslut.

Till alla och envar sönder vi ett hjartligt val-
kommen till våra museer i Vdnersborg!
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Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
OrdJörande: Harald Jakobsson, Göteborgwägen 47 A,
446 35 ÅLVÄNCSN. Tel: 0303 - 469 79.
Sekreterare: Carl-Eric Johnsson, Gigagatan 9,502 47
BORÅS. Tel:033 - 10 30 30.

Kassör: Stig Hjorwall, Västergårdwägen 3, 513 35

FRISTAD. Tel: 033 -2605 28.

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Ordfi;rande: Eric Skoglund, Box 55,44122
ALINGSÅS. Tel0322 - I13 70.

Sekreterare: Lennart Gregner, Vitalistgatan l0 B, 441

43 ALINGSÅS. TCI: 0322.
Kassör: Alvar Munter, Timmermanwägen 13,441 40
ALTNGSÅS. Tel:0322 - 129 3r.

Bjärke Idrottshistoriska Sällskap
Ordft;rande: Ingvar Gustavsson, Furulund 200, 466 92
SOLLEBRUNN.TeI:0322 -
Sekreterare: Gunnar Frisk, Strömslund, St. Mel§, 466
94 SOLLEBUNN. Tel 0322-41324.
Kassör: Torsten Andersson, Blinneberg 2424, 446 92

SKEPPLANDA. Tel: 0303 - 338 184.

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Ordfi;rande: Olof Toftby, Öresjövägen 26,513 35

FRISTAD. Tel: 033 - 26 68 60.
Sekreterare: Anders Pettersson, Saltemadsgatan 13, 502
34 BORÅS. Tel:033 - 13l 383.
Kassör: Arne Lagesson, Liljegången2,502 49 BOMS.
Tel: 033 - 158 155.

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Ordförande: Oscar Lekander, Pl 5950, 534 95 VARA.
Tel:0512 - 800 23.
Sekreterare: Lennart Carlsson, Storängen, Essunga, 465
94 NOSSEBRO. Tel: 0512 - 522ll.
Kassör: Uno Löfman, Björkhesgatan 15, 465 3l
NOSSEBRO. Tel: 0512 - 507 29.

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Ordförande: Beng! Setterberg, Danska vägen 126, 521
3I FALKÖPING. TEI:0515 - IO7 34

Sekre terare : Evert Carlsson, Bergsångwä gen 43, 52 I 30

FALKÖPING. TCI:0515. I21 58.

Kassör: Anders Wetterskoog, Backvägen 15,520 40
FLOBY. Tel:0515 - 413 41.

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Ordforande: Karl Fasth, Stenportsgatan 7, 531 30

LIDKÖPING. TEI:0510 .229 51,
Sekreterare: Vakant.
Kassör: Agne Källström, Södergatan 46, 531 35

LIDKÖPING. TCI: 05IO .233 OI,

Marks Idrottshistoiiska Sältskap
Ordft;rande: Carl-Erik Johnsson, Gigagatan 9,502 47
BORÅS. Tel:033 - l0 30 30
Sekreterare: Ingvar Nordin, Ravingatan 4, 5ll 61

SKENE. Tel: 0320 - 474 60.
Kassör: Erik Gustafsson, Fältvägen 5 A, 5l I 3l ÖPAY.
Tel: 0320 - 488 53.

Skara Idrottshistoriska Förening
Ordförande : Curt Andersson, Spejaregatan 23, 532 36
SKARA. Tel:0511 - 120 95

Sekreterare: Gösta Johansson, Mariebergsgatan 4 A,
53235 SKARA. Tel:0511 -12265.
Kassör: Sjunne Jönsson, Sven Dahlgrensgatan 9,53233
SKARA. Tel: 0511 - 123 06.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
OrdJörande: Thore Martinsson, Ådalwägen 35, 543 33
TIBRO. Tel: 0504 - 612 17

Sekreterare: Gösta Wahll, Björkåsen, Pl 1463, 543 9l
TIBRO. Tel: 0504 - 615 83.

Kassör: Bertil Andersson, Brittgården 209, 543 37
TIBRO. Tel: 0504 - 613 48.

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Ordfarande: Brynolf Antonsson, S:a Ringvägen 12 A,
522 34 TIDAHOLM. Tel: 0502 - 153 33.
Sekreterare: Stig Tidqvist, Wingqvistgatan 10, 522 35

TIDAHOLM. Tel:0502 - 127 50.
Kassör : Karl-Henry Gustavsson, Ö Drottningv ägen 25,
52233 TIDAHOLM. Tel: 0502 - 134 61.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Ordforande : Harry Johansson, Pl 4441, 542 93

MARIESTAD. Tel:0501 - 320 11.

Sekreterare: Björn Jansson, Tallstigen 8, 542 33
MARIESTAD. Tel: 0501 - 687 4'1.

Kassör : Börje Carlsson, Brohemwägen 9, 542 7 3

MARIESTAD. Tel: 0501 - 354 61.

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Ord/orande: Bror Jonsson, Siggesgården, 534 96
VARA. Tel: 0512 - 150 05.

Vänersborg Idrottshistoriska Förening
Ordförande: Carl-Martin Biörkkvist, Östra vägen 6 C,
46231 VÄNERSBORG. Tel: 0521- 16225
Sekreterare: Gunnar § Peterson, Parkgatan 4,46231
VÄNERSBoRG. Tel: oszt - 141 09.
Kassör : Halvard Thomelius, Drottninggatan 30 A, 462
3l VÄNERSBORG. Tel:0521 -

AIDRES§EB
WE§TCöTA IIDROTTSHI§TORI§KA SÄT.T.§KAP



Essunga kommun har ca 6.100 invånare och ligger i syd-
västra Skaraborg, i utkanten av den bördiga Varaslätten.

Kommunen har ett gynnsamt läge i forhållande till de

omkringliggande större orterna. E 20 löper genom syd-
östra delen av kommunen och ger bra och snabba förbin-
delser till bl a Göteborg, dit avståndet är B mil.

Hälften av invånarna bor på landsbygden och hälften i
små trevliga tätorter. Nossebro är centralort med ca 2.000

invånare.

Av de yrkesverksamma återfinns en fjärdedel inom till-
verkningsindustrin, en tiondel inom jordbruket och en
tredjedel inom den offentliga sektorn.

Till arbetsplatser i Essunga kommun pendlar ca 400 perso-
ner. Samtidigt pendlar ca 1.000 essungabor till arbetsplat-
ser utanför kommunen. Störst utpendling sker till Vara,

därefter kommer Trollhättan och Göteborg.


