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Den här inledningen skulle ha skrivits av
Mats Segerblom, men så blev det inte.
I)et var Mats id6 att vi i fortsättningen
skulle satsa på en lite stabilare höstskrift
och sedan låta årsskriften bli lite
enklare. Detta skulle nu bli den fiinta
skriften i denna anda.

Vid vårt sista sammanträde måndagen den
4 september 1995 (dagen fore Mats hastiga

bortgång) då vi gick igenom inkommet
material och tittade över vad som
ytterligare skulle komma med, verkade
Mats vrildigt nojd.

- Det fu)r blir en bra slcri/t som kommer att
belysa något av den tildre idrotten ute i
bygderna. Yidare kon vi ju lå rapporter

trån de olila lokalavdelningarna om deras
verlcsamhed var Mats spontana mening.

Nu är det bara vår forhoppning att vi skall
kunna fä fram Westgöta Idrottshistoriska
Såillskaps sl«rifter i Mats anda. Detta
kommer siikerligen att bli svårt men låt oss

inte fortröttas utan ta nya tag, även om det
kåinns tungt just nu.

HARALD JAKOBSSON /

CARL-ENK JOHNSSON

Redaktionskommitte
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Det var med stor sorg och vemod som vi i
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap mottog
beskedet att Mats Segerblom inte liingre finns i
livet. Mats som vi, .lagen innan, haft ett möte
med fiir att göra klart vad som skulle ingå i
hclstskriften. Tomrurnmet är stort men vi kom-
mer att arbeta vidare enligt de riktlinjer som
Mats drog upp vad gäller vår höstskrift.

Mats var en av grundarna till Westgöta Id-
rottshistoriska Sällskap och han var också från
andra året, 1989, dess ordftirande. Många av
hans ideer har vi hunnit ftlrverkliga, men det
finns mycket kvar. Mats hade redan bOrjat fun-
dera på en storre skrift i samband med Idrotts-
forbundets l0O-årsjubileum och WIS 2A-
arsjubileum ar 2008.

Mats ideer om att WIS skulle vara en paraply-
organisation och att det lokala arbetet i frre-
ningarna på respektive ort var grunden, har lett
till att det finns 13 lokala foreningar runt om i
Viistergötland. Mats var också en flitig gäst på
årsmöten och andra aktiviteter som lokala säll-
skap anordnade.

Vi böjer våra huvuden och tackar Mats ftir fint
samarbete under många år. Samtidigt som vi
sörjer Mats gär vära tankar till Anders och
Maria med familjer. Saknaden efter Mats åir

stor. Vila i frid.

We s t gö ta ldrotts hi s tori s ka &ill s kap
genom Harald Jakobsson och
Carl-Erik Johnsson

PeGe minns vlinnen Mats

Ett tomrum kan vara litet, ett tomrum kan vara
stort. När det gäller Mats Segerblom är det
oändhgt. Vi var manga som blev chockade den
vackra sensommardagen då Mats, sin vana
trogen, iin en gang sagt ja till ett idecllt arran-
gemang. Denna gång var det talangmatchen i
fotboll. Mats sa själv som vanligt "Visst sttil-
ler jag upp, ndr är matchen ? ".

Sån var han idealisten, forfattaren, friidrofiaren,
typografen, tidningsjournalisten, radio- och tv-
joumdliste4 borasambassadören, intressena
och engagemanget var stort. Både i det stora
och det lilla perspektivet.

Jag började min journalistiska bana genom

Mats, som lokal sportredakt<ir på söndagar.
Mats var läraren, mentorn och jag minns hur
han sa "-PeGe, Du l<an inte säga gulingarna
om Elfsborg". Läromästaren hade talat.

Ingen jag kiinner har nagonsin sagt ett ont ord
om Mats. h fanns en stor tryggh* i botten, en

stark tro på alla människor. Bland alla efter-
låimnade minnen, ljudband, videoband finns
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nagra lysande radiostunder allt från åordiga
intervjuer med TEKO-kungen, Algot Johans-

sorL till garnla måinniskor som i Vtistgöta-
Bengtssons anda berättar på dialekt om en

svunnen tid.

Om rrrågra veckor skulle han ha ätt ga i pen-

sion. Vi hade stora planer for framtiden, allt var
klart med en ny radioserie om sjuhiiradsprofiler.
Vi skulle gemensamt ta ansvar frr en intervju-
serie om gamla idrottsprofiler, till gagrr fiir
idrottsmusöet i Borås, for idrottshistoriska siill-
skapet, fiir alla Sveriges Radios lyssnare i sju-
hiiradsbygden.

Nu blir det inte så men det åir viktigt att fortsät-
ta Mats id6er, nu fiir yngre genomfora det pro-
jekt sorn stod Mats Segerblom så näa.

En kiir viin, en trygg våin, en fin måinniska gick
bort, alldeles for tidigt. Minnena finns kvar, nu
kan vi bara leva på minnena. Eller som Mats
gode vriq pråisten Statran Josefsson, sa på be-
gravningen:
"-Tänk att vara så stor fotbollsvän, att dlslca

en sport så och sjdlvJä da på enfotbollsplan."

Låt oss minnas Mats så positivt, trots att tom-
rurnmet kiirms stort och overkligt.

PeGe Jolnnsson
vdn och kanalchefpå Sveriges Radio
Sjuhdrad

Harold minns vlinnen Mats

Den forsta gången jag träffade Mats var vid
Våistergötlands distriktsmåisterskap i friidrott
for juniorer i Sollebrunn 1950. Här minns jag
honom som en tradsmal sympatisk ung medel-

distansare som helt behärskade loppet över
3.000 m, da han också blev juniormåistare for
Våistergötland. Av alla fina idrottsungdomar
fran detta juniormiisterskap var det frtimst den

lille elfsborgarens glada nuna man mindes.

När jag sernre fick erbjudandet om att å ihop

en trupp friidrottare fran Viistsverige till ameri-
kaspel på Bislet i Oslo var det liksom självklart
att Mats skulle ingå i truppen, och under dessa

dagar i Norge stärktes kamratskap et.

Avstandet mellan Sollebrunn och Borås var nog
så långt innan bilen blev mera dhnän. Men vi
träffades ö och ö på olika friidrottsarrange-
mang runt om i bygdema och sedan kom famil-
jebildningarna in i bilden.

Men nåir sedan Westgöta Idrottshistoriska Siill-
skap bildades kom kontakten att bli mer var-
daglig. Det här med idrottshistoria var något
som vi hade ett stort intresse for och där har
samarbetet verkligen varit gott och givande.

Mats ledning av vårt sällskap är ovärdeligt,
hans lugn och säkerhet har smittat av sig till oss

alla i styrelsen.

Niir det sedan blev aktuellt att ge ut små histo-
riska skrifter av såillskapet visade det sig att
detta var något som verkligen var i Mats anda.

FIan tog på sig ansvaret att vara ansvarig utgi-
vare, vilket han visserligen behlirskade båi§t

men som iindock var
arbetstungande ibland.

Efter nagra år frrordade han nu att vi skulle ge

ut en lite större och mera påkostad h<istskrift
och sedan låta årsskriften infor årsmötet bli lite
mera formell. Den frrsta höstskriften i denna

anda var vi nu i f;ird med att slutfrra. Vi hade

det sista sammantrfiet måndagen den 4 sep-

tember och da var Mats glad och optimistisk
som vanligt. Han var också väldigt nöjd med

material tillhostskriften och hans omdöme var
att den kommer att bli bra.

När sedan budet kom om hans hastiga och
ovåintade bortgang, trodde man inte att det var
sant, kunde det verkligen vara möjligt. Det är
tungt, men nu måste vi forska vidare i Våister-
götlands idrottshistoria vilket var ett av Mats
Segerbloms stora intresseområden.

Harald Jakobsson
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Budskapet om Arnold Svenssons bortgang kom
brutalt och oväntat. För bara några ve,ckor

sedan hade vi kontakt med varandra och disku-
terade fragor kring Westgöta Idrottshistoriska
Sällskap.

Arnold kom med i vår styrelse redan 1989. Han
blev året diirefter kassör, en syssla som han haft
sedan dess. Med banlonannens såikerhet skötte
han detjobbet på ett foredömftgt sått. Vi kunde
alltid lita på Arnolds redovisningar och hans

analyser av vår ekonomi.

Arnold hade också ett gediget idrottskunnande
som vi i Westgöta Idrottshistoriska Siillskap
fick ta del av. Orienteringen låg honom när-
mast, men han kunde också en hel del :uman
idrott.

I vår styrelse blir det ett stort tomrum efter
Arnold. Vi kan såikert ersätta honom som kas-
sör, men i kamratkretsen kommer saknaden att
bli stor. Jag menar att idrottshistoria åir inte
bara garnla klipp, bilder, redskap och dråikter.
Det åix också en social gemenskap i lokalfore-
ningar och i Westgöta Idrottshistoriska Säill-
skap. Den delen är inte minst viktig och här
finns int€ Arnold liingre.

Vi tackar Arnold for allt han hann med att ut-
rätta ft)r oss och b<ijer våra huvuden i vördnad
for en fin idrottskamrat. Vi t2inker också på
hans fru Iris och sonen Stefan, som så brutalt
blev låimnade ensanrma.

We s tgöta ldrotts hi s tori sla *illskap
Mats Segerblom
Ordforande

I mitten av augusti drabbades WIS av sorg. Var
kassör sedan flera år, Arnold Svensson, hade
gått bort.

Arnold ägnade en stor del av sin fritid åt idrot-
ten och ö frtimst orienteringsidrotten. Han
började sin bana i Våisterviks OK. Genom arbe-
tet flyttade han till Falun diir Arnold represente-
rade Korsnäs IF och OK Kare. En kort period
representerade han OK Hamrnarkindspojkarna i
Valdemarsvik innan flyttlasset gick till Viister-
götland. Arnold landade i Herrljunga och tiivla-
de forst för OK Kullingshof, Vårgårda, innan
han gick över till Herrljunga SK. Efter flytten
till Tidaholm 1964 var det IF Sisu som han
tiivlade ftir.

Som junior var Arnold en duktig orienterare
med deltagande på SM. Det iir dock som ledare
man minns Arnold mest. Arnold stiillde alltid
upp, både i de forenirigar han representerade
likväl på frrbundsplanet. Han var under åren
196l-?2 sekreterare i Viistergötlands OF och
vid sin bortgång var han revisor i forbundet.

Bland ett flertal andra uppdrag kan nämnas;
ordfiirande i Södra Skaraborgskretsen under 15

år, prtintare i Skogskarlamas Rårl, ordforande i
IF Sisu, ekonomiansvarig for VM i orientering i
Skaraborg 1989 osv osv. En god ledare och
sann orienteringsentusiast har allt fi)r tidigt gått
ur tiden.

Carl-Erik Johnsson
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,HISTORISK KORTLEK ! '
"NU FINNS HJÄLTARNA OCKSÅ PÅ SPELKORT !'

"WESTGÖTA.LEKEN I\tY GTV !"

,NU GÅR DET ATT spELA KoRT MED rDRorrssrrÄnnoRNA !'
"rDRorrsLEKEN r,ösrn pRESENTBET(yMREN !'

"oJ, \[LKA KORTHAJAR !"

,TRrss r lDRorrsulÄlta,n !"

Det var några av de rubriker man kunde
läsa i pressen efter den välbesökta press-
konferensen i Idrottsmusdet i Väners-
borg där enbart lovord fiilldes över Sve-
riges ftirsta idrottskortlek Initiativta-
garna till denna lek är Carl-Martin
Biörkkvist och Ilarald Jakobsson som
fiirt detta unika projekt i hamn.

Hedrande

Ett flertal elitidrottsmän fanns med på
presskonferensen. Bl a Spader 9, gamle

mästerlöparen Arne Andersson som på-

minnde sig om att alltid haft stor tur med

niorna.
- En rolig idö och hedrande att bli ihåg-
kommen, tyckte Arne.

- Det htir rir en dyrgrip. Vdldigt trevligt.
Man uppslrattar dettd mer och mer ju cildre
man blir. Den hdr får man låsa in, var
Mikael "Micke" Arvidssons kommentar.

Eric Carlsson (Carlsson på taket) var inte
närvarande på presskonferensen men med-

delade från England att han kiinde sig hed-
rad att bli uttagen till den allra forsta svens-

ka idrottskortleken.

Gott betyg

Borås Tidning skrev foljande: - En kul idö
som rir vril genomförd.

Kartofilen, språkrör för Sveriges kortleks-
samlare ger också högsta betyg, inte bara
till Westgöta Idrottshistoriska Siillskap,
utan även till tryckaren Jan-Ove Offason
for ett fint arbete. Speciellt den linnepres-
sade kartongen har fätt en högklassig lack-
ering. Betyg från fackmän vågar man påstå.

Försäljningen gick bra till att börja med.

Den har dock stagnerat lite. Förhopp-
ningsvis kommer dock örsiiljningen igårg
igen när vi närmar oss jultider. Detta kan ju
vara en bra present for t ex kommuner som
har ett flertal idrottsprofiler på leken. Det
ekonomiska är i hamn och all forsäljning
ger nu ett överskott. Vi hoppas att köplus-
ten kommer tillbaka.

Får efterfiiljare

Westgöta-leken kommer nu att fii sina ef-
terfloljare. Svenska Brottningsförbundet har
lämnat material lor något av en mästarlek
till tryckeriet och även Gamla tävlingscyk-
lister har material klart for en lek. Våra
grannar i väster blev så imponerade av le-
ken att man beslöt ta fram en minneslek
från Vlv{ i friidrott, material saknas ju inte.
Detta är bevis for en fin idd som kläcktes av
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.

CARL-ERIK JOHNSSON
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Den moderna idrotten är omkring 100
år. Man brukar säga att de fiirsta mo-
derna olympiska spelen i Aten 1896 var
startskottet ftir den moderna idrotten.
Ungefär samtidigt kom också idrotten
till Sverige. Vi kan nu årligen notera att
svenska idrottsklubbar och fiireningar
firar sina 100-årsjubil6er.

Men idrottens historia iir betydlig äldre åin

så. Så långt vittnesbörd finns om något
kulturfolks leverne finner man att idrott i en
eller annan form forekommit. Man kan läg-
ga märke till att idrotten hos dessa folk mer
eller mindre haft en fast anknytning till re-
ligionen och ofta ingått som en rit i religi-
onsutövningen.

Därfor kan man finna kroppsövningar i
forntiden hos kineserna som var ett led i
den allmänna fostran. Under Kinas klassis-
ka tid (1000 - 256 f Kr) örekom brottning
och bågskytte och ett slags fotbollspel. I
Japan, Indien och Egypten finns det också
rikliga tecken på att liknande övningar fo-
rekommit vid ungefär samma tid.

I Sverige har vi våil mest hört talas om den
forngrekiska idrotten. Homeros skildringar
av tävlingsspelen vid Patroklos likbegängel-
se och vid Odysseus besök hos afiakerna
kunde lika väl vara skildringar från den
grekiska idrottens blomstringstid, som från
våra dagars idrottstävlingar. De har kallats
de forsta idrottsreferaten i världen och
skildrar löpning, längdhopp, diskus- och
spjutkastning, kapplopning, brottning,
boxning och vapenövningar.

Friidrott fiirst

De idrotter vari tävlingar forekom vid de
grekiska idrottsfesterna var i främsta rum-
met de vi numera sammanfattar i begreppet

Boxaren; grekisk brons§aty från seklet f Kr

friidrott. Flera av dessa moderna idrotter är
hämtade från det grekiska idrottslivet.
Dessutom forekom det en del kraftsport;
brottning, boxning och tyngdlyftning, ned-
hoppning från stor höjd och ett slags stav-
hopp. Femkampen prisades av filosoferna
som särskilt ägnad att allsidig utbilda
kroppen. Den örekom tidi6 och infordes
708 f Kr som tävlan vid de olympiska spe-
len.
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Det finns de som menar att våra forfiiders
idrott under vikingatiden påverkades från
Grekland. Det iir knappast troligt även om
deras krigiska strövtåg fort dem i beröring
med både greker, romare och kelter. Detta
skedde dock långt efter den grekiska idrot-
tens forfall, när det inte fanns så mycket att
ta efter på detta område.

Redan fore vikingatågens tid kravde den
begynnande överbefolkningen i de nordiska
Itinderna" enligt sägnen, att den manliga
ungdomen var beredd att i händelse av
nödår bege sig bort från hemlandet och slå

sig fram var den kunde.

Uppfostran måste darlor inriktas på htird-
ning och forberedelse for krigiska vtirv.
Detta gällde ännu mer under vikingatiden. I
England och Skottland, i Frankrike och
Ryssland och ända ned i det östromerska
riket drog nordborna in och blev bofasta.

De idrotter som forberedde till stridsuppgif-
ter var helt naturligt de mest övade. Fäkt-
ning med yxa, spjut, sväird och sköld, båg-
skjutning och spjutkastning mot mål övades
flitigt av ungdomen.

Mörk tid fiir idrott

Med det västromerska rikets fall,476 eKr,
inträdde en mörk tid i Europa. För den
grekiska idrottens del hade s§mning inträtt
redan under romersk tid. Men den begyn-
nande medeltiden blev for idrotten lika viil
som for folken en bedrövlig tid. Hygien och
kroppsvård, som stått hogt i kurs under den
romerska tiden, kom alldeles i forfall i de
forna kulturlåinderna.

Det uppstod naturligvis inte några plötsliga
forändringar som betecknade en bestämd
gräns mellan forntid och medeltid inom
idrottens historia, lika lite som inom den
allmänna historiska utvecklingen.

Den moderna idrotten kan spåras till
Frankrike och framfor allt till England. Fitz

Stephen, en munk från Canterbury, född i
London, skriver under Henrik fl:s regering
(1133 - ll89) att ungdomen i London på
öppna platser i närheten av staden övade
hoppning, brottning, stenkastning och boll-
spel.

Diskuskadarm ; Replik från grekisk
brons§dy ca 450f.Kr

Frankrike var utan tvekan ett övergångs-
land ör flera av de från forntiden ärvda
idrotterna. Fotbollspelet nådde England,
över Frankrike, som i sin tur hämtat det
från Rom. På 1300-talet var fransmännen
mycket fortjusta i ett spel, där bollen slogs
med flatsidan av handen. Det utvecklades
till lawn-tennis, det idag över hela världen
forekommande tennisspelet.

9 WIS Höstskrift 1995
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Länge var det lorbud mot alla slag av id-
rottstävlingar i England. Men i slutet av
1600-talet upphavdes detta, men andra
be§mmer kom i stiillet genom de kalvinis-
tiska puritanerna som tog makten i landet.
De blev hårda motståndare till idrotterl
främst därlor att den bedrevs på söndagar.

Pengar redan då

Den engelska idrotten hade redan då över-
gått till att utgöra marknadsnöjen och blev
allt mer professionelt betonad, i synnerhet
sedan formöget folk börjat anställa lOpare

for privat budsändning och sedan anordna-
de tävlingar mellan dessa om penningpris.

Prissumman vid en sådan tävling kunde
vara 1000 pund och tillfrll den segrande
löparens master, den han var anståilld hos
alltså. Professionella tävlingar i löpning och
simning fortsatte i England långt in på
18OO-talet.

Storbritanniens folk var det forsta som
kunde forverkliga de stora tänkarnas re-
formation av ungdomens fostran och htir
foddes den moderna idrotten. Under 1800-
talets forsta häIft inforde engelsmännen
idrott i skolorna och snart hade hela det.

brittiska folket anammat sporten.

Men länge forekom den organiserade idrot-
ten bara inom skolorna och universiteten.
När sedan så småningom de här utbildade
kom ut i arbetslivet började de organisera
den idrott som kunde bedrivas av gemene
man.

Friidrott 1844

De forsta högskoletävlingarna i friidrott
anordnades 1844 vid universitetet i Dublin.
Från 1850 ordnades årligen mästerskap vid
Exeter College i Oxford och sedan foljdes
det av liknande mästerskap i Cambridge
och London. Redan 1829 gick den forsta
kapprodden mellan Oxford och Cambridge,
den som sedan 1856 arrangerats varje år.

Till Sverige kom den moderna idrotten
sällsynt tidigt tack vare en enda mans in-
sats. Det var den senare så berömde mate-
matikern Jöns Svanberg som tillsammans
med några kamrater redan 1796 bildade
Uppsala Simsällskap.

Denna tidiga simklubb gav impulser till att
andra simklubbar startade i Stockholm
1827,Lund 1823, Linköping 1828 osv.

Mest segling och jakt

I öwigt forekom det endast två sportgrenar
i Sverige under forsta hiilften av 1800-talet,
nämligen segling och jakt.

Man kan påstå att idrotten i Sverige forde
en rätt blygsam tillvaro en bra bit in på
1900-talet. I stort sett fanns det bara id-
rottsforeningar i de större städerna.

Vad man säkert vet är att Sverige fick im-
pulser främst från England. Det var dels
genom utlänningar på tillftilligt besök, dels
genom svenskar som sändes ut for idrotts-
studier till andra länder.

De avgörande impulserna kom under sista
kvartsseklet av 1800-talet. Då togs det upp
en rad olika idrottsgrenar och det bildades
också organisationer lor dem. Som exem-
pel kan nämnas, att 1869 stiftades det
forsta frivilliga gymnastikstillskapet i GOte-
borg, 1876 den forsta ftiktklubben i Stock-
holm,, 1879 den forsta skidlöparklubben,
Stockholms skidlöparklubb, 1882 den
lorsta foreningen for friidrott, Gävle G/m-
nasieidrottsforening, srunma år bildades den
lorsta fotbollsklubben, Örebro Bollklubb
och den lorsta cykelklubben, Göteborgs
Velocipedklubb.

Göteborg var väl framme och tidigt ute i
många sporter. En foljd av de alltid så goda
och omfattande lorbindelserna med Eng-
land, naturligtvis.
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Idrottens fader

Inspiratören framfor alla andra i Sverige var
Viktor Balck, som med all rätt blivit kallad
den svenska idrottens fader. Hans bakgrund
var i många avseenden typisk for de svens-

ka idrottsledarna. Han var militåir, han blev
tidigt intresserad av gymnastik, fiiktning
och friluftsliv. Balck var mellan 1872 och
1910 lärare vid Gymnastiska Centralinstitu-
tet i Stockholm.

Impulserna fick Balck i utlandet och han

reste med en gymnastiktrupp till Belgien
redan 1877 och 1880 till England. Från
dessa resor kom Balck och hans gymnaster
hem fyllda av entusiasm över den engelska

idrotten och med många praktiska lärdomar
som den då framviixande idrotten hade oer-
hörd nytta av.

Det var väl eljest så att den moderna idrot-
ten fick sitt internationella genombrott i
samband med de forsta olympiska spelen i
Aten 1896. De foljdes sedan av nya spel i
Paris, i Aten igen och därefter i London.
Spelen holls alltså på strategiska platser i
den gamla världen och bidrog därmed till
idrottens popularisering.

Stockholm tidigt ute

Att Stockholm stod så hogt på listan for
olympiska arrangörer som redan l9l2 kan
man givetvis ta som intäkt for att idrotten i
Sverige tidi$ var välutvecklad. De olym-
piska spelen l9l2 blev också det definitiva
genombrottet for idrotten i landet och i
Norden. Stockholmsspelen kom att betyda
enormt for dem som arbetade med att fil
ungdomen intresserad av idrottsliga aktivi-
teter.

I forhållande till sin storlek har Sverige

därefter blivit en stor idrottsnation. Massor
av framgångar kan noteras for svenska id-
rottsmän och så småningom också kvinnor
under åren.

Rader av stora evenemang har också alTan-

gerats i Sverige från Stockholmsolympia-
den l9l2 till de olympiska ryttarspelen
1956, VM i fotboll och EM i friidrott 1958,

EM i fotboll 1992 och så årets stora
sportsliga begivenhet, VM i friidrott. Det
hittills största idrottsevenemanget i Sverige.

Det kommer att ligga ljusår fran den idrott
de gamla grekerna introducerade och näs-

tan lika långt från de idrottsliga ideal som
Viktor Balck och hans medhjåilpare hade i
slutet av forra seklet. Om detta kan man ha

manga synpunkter - men inte här och nu !

MATS SEGERBLOM

Detta var Mats tal vid invigningen av ut-
stiillningenfr,ån Ljuda OS fiA VM i Göte-
borg på Lödiise Museum.
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På Uplo egendom mellan Alingsås och
Sollebrunn var det välbefolkat på 1910-
och 1920-talet. Vartenda litet torpstäIle
var bebott och barn var det gott om i
alla åldrar och ungdomarna ville natur-
ligtvis ha något att sysselsätta sig med
och speciellt då på lördagskvällarna.
Godsägare Sven Dicander på Uplo var
en fiirutseende man som värnade om
ungdomen i bygden. De var en del av
hans arbetskraft eftensom de flesta job-
bade som dagsverkare på Uplo.

Godsägarn tyckte det var onödig att ung-
domarna skulle flacka och åka runt i byg-
derna på lördags- och söndagskvällarna ör
att roa sig. Det var bättre att de höll sig på
hemmaplan. För att lösa detta på ett till-
fredssttillande sätt erbjöd han mark på
Ångaberget. Dåir kunde de bygga en dans-

bana. Virke fanns det gott om vid sågen.

Det var bara att htimta och det blev snart
fart på bygget. Men det räckte naturligtvis
inte bara med virke for att fil till stånd en

dansbana. Det fodrades spik och mycket
annat som måste inköpas.

Satsade en femma

För att lösa detta satsade man 5 kr var, en

nog så ansenlig penningsumma på 1920-
talet, som säkerligen motsvarade ett par
dagsverken på gården. Vad det hade mot-
svarat idag vågar man våil knappast tänka
på.

Dansbanan blev i alla fall ftirdig och gods-
ägaren fick behålla ungdomarna på hem-
maplan och även locka grannsocknarnas
ungdom till Uplo på lordagskvällarna.

Men pojkarna var inte bara intresserade av
dans. De skaffade sig en fotboll och började
spela boll lite hiir och var där det fanns en

liten glänta. Detta var naturligtvis något
som godsägaren uppmärksammade och det

var väl inte så bra att de sprang och tram-
pade ned betet for korna.

Gå upp och röj upp lite på Riivagåirdesa-
backen och gå ner till sågen och hämta vir-
ke till ett par målsttillningar så kan ni vara
dåir uppe och spela boll, tyckte han.

Inte var det någon jordbruksproduktiv
mark som uppläts. Det var närmast en

ljungbacke och det gick åt många kviillar
for pojkarna att repa ljung. Fåirdigt blev det
i alla fall och målställningarna kom upp och
spelet kunde börja.

Uplo-start L927

1927 bildades sedan Uplo Idrottsklubb med
Erik Gustavsson som klubbens forste ord-
forande och UIK lär har varit Bjärkes forsta
idrottsklubb som blev ansluten till Riks-
idrottsforbundet.

Erik Gu§avsson

Fotboll kom forst på programmet men det
kom aldrig att handla om något seriespel
utan det blev matcher mot lag från grann-
socknarna såsom Magra, Sollebrunrq
Bergstena, Fåglum och Essunga.
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Färdmedlet till de olika matcherna var cykel
och vid en rnatch i Sollebrunn ltir man ha
spelat med 12 man hela forsta halvlek innan
det uppmärksammades.

Gott om folk fanns det i alla åll på Uplo
och efter något år kunde klubben sttilla upp
med två fulla lag. Det gick dock inte så

liinge ty niir grannklubbarna gav sig med i
seriespelet forsvann många spelare dit.
Bandy örsölcte man sig också på. Men det
blev bara som vintertråining på någon liten
damm.

Efrtotbollslag efier match mot Essunga IS 1930

Friidroff i topp

Friidrott var något som grabbarna gillade,
det hoppades och kastades i primitiva an-
laggningar på Rävagärdesbacken och
sprang gjorde man på vägen. Det forsta
klubbmästerskapet awerkades 1930 och
Ture Karlsson blev klubbens forste mästare

och när det forsta Bjärkemästerskapet ar-
rangerades 1935 var Uplo IK representerat.

Med åren fostrades många duktiga friidrot-
tare på Uplo som senare kom att represen-
tera andra klubbar i bygden. Detta till trots
övergav de inte hemmaklubben utan man

arrangerade årligen ett internt klubbmäster-
skap langt in på 1940-talet.

Friidr ottsung domar fr ån I 9 4 0-tald

Skidans dag

fu tq+f skulle man liksom slå på stort.
Man inbjöd klubbar i grannskapet till en

skidsöndag på Uplo. Det blev en stor dag
for lilla Uplo. Det kom deltagare från klub-
barna i bygden. Arvid Svensson, To.p,
Sollebrunn skjutsade sollebrunnsåkarna till
Uplo med hast och släde.

Skidsegraren I n gv u G usw sson,idag
ordförunde i Bituka ldrottshi§oriska Sallskap

De gamla gubbarna på Uplo hade klatt upp
sig i bästa söndagsstassen lor att gä ut och
titta på det hela och kunde glädjas åt att fil
se hemmasonen Ingvar Gustavsson som

segrare.
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Av idrottsutövarna på Uplo så var det i alla
fall cyklisterna som tog priset. De var
många och duktiga. De tränade och tävlade
flitigt, skaffade sig fina klubbtrojor med
klubbmärke på bröstet.

Av de mest framträdande kan nämnas

Gunnar Jansson och John Krall som senare

anslöt sig till en av 1900-talets storklubbar i
Västergötland, Norra Björke
Cykelamatörer, medan Ture Karlsson gick
till Alingsås Cykelklubb.

Att hålla ihop de gamla småklubbarna kom
dock att bli svårare och svårare, så och lor
Uplo-ungdomarna. Representation i större
idrottsklubbar möjliggjorde fl er restillftillen,
också en orsak till att Uplo började
avfolkas.

Men helt slut åir det inte ännu. Några av de
gamla "Uplopojkarna" brukar tråiffas en
gång om året då de brukar besöka något av
de gamla torpställena och sedan samlas

över en kopp kaffe och prata gamla
idrottsminnen och nog är väl även detta
idrottshistoria.

HAMLD JAKOBSSON

Cykli§er från tidigt I 93 0-tal
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Gösta växte upp i ett religiöst hem i stadsde-
len Skoftebyn i Trollhättan. Fadern var en

duktig sångare och musiker i Frälsningsar-
m6n och Gösta var under några år aktiv i
arm6ns scoutkår, men intresset var kanske
inte vad det borde varit. Nej, då var det roli-
gare att cykla. Han hade nämligen en cykel
som han satte på ett krokigt styre, vilket
ledde ti[ lnnu mer cyklande.

l93l anangerade Trollhiittans IF en propagan-

datiivling, som den nittonarige skoftebyyngling-
en stiillde upp i och överraskande tog hem se-

gern. Denna debutseger sporrade till fortsatt-
ning och Mrdtnining ett par kvällar i veckan.

Dock tyckte han att cykeln med det krokiga
s§,ret var fiir tungt så nåir Gösta 1932 skulle
tiivla som C-klassare investerade han i en ny
cykel.

Det blev en Kungs Velociped for den fantastis-
ka summan av 140 kr. Det var niistan en hel
formögenhet men det var en bra cykel, minns
Gösta, och bra gick det. Han vann alla klubb-
tiivlingar och körde även bra på nationella tiiv-
lingar runt om i bygdema och han blev snart B-
klassare.

Betalade själva

Klubbens ekonomi var väl inte den biista så

ibland fick cyklisterna betala startavgiften 2 kr
sjalva. I regel var det också att cykla till de

olika tiivlingarna i bl a Nona Björke, Vara,
Alingsås, Lidköping och Uddevalla.

Grusvägarna slet hårt på materialet. Cyklister-
na körde på heltiickande diick, de halvtiickande

var ftir dyr4 och num var alltid tvungen att ha
ett reserv&tck med sig vid ev punktering. Det
var diirfor bara att sätta igang och laga nåir man
kom hem for man hade inte råd att kasta ett
d&* onr det int€ var alltför Mrt sargat.

Firmacykel av Monark

1934 blev det dock .uuum ordning. Klubben
skrev till Monark och ansökte om en firmacykel
for Gösta Helrn. Detta beviljades så nu kom

Gclsta att köra Monark men av någon anledning
blev det efter något ar byte till Hermes. En
fordel med dessa firmacyklar var att han fick
hjälp med &ickreparationer och lite service på
cykeln.

Gösa Helm, i mi.flten, tilkammans med
en konkurrens och några funhiond.rer

Hermescykeln var dock bara ett lan över som-
maren och den skulle återlåimnas ftire den I
november eller betalas med 180 kr. Cykeln blev
återlåimnad, något som Gösta dock angrade
bittert. Nästa cykelmärke for Göstas del blev
Nordstjärnan och nu var det frågan om ävling-
ar snart sagt varje söndag och bra gick det.
Även om det fattades någon poåing frr att na A-
klassen.

Bara grusvägar

Gösta Helm var den rätte amatören med mottot
"det var roligt att å deltaga, inte tvunget att
segra". Det kan niimnas att Gösta körde aldrig
en tiivling på asfalt, alla cyklar hade träfiilgar
och var utan växel.

Efter den aktiva tiden var han med och bildade
Trollhättans Cykelamatdrer, en klubb som idag
for en tynande tillvaro. Tävlingsinstinkten hade

Gös{a §digen i kroppen 6r han avslutade sin
idrottsliga karriär rred lite varpa, som motion.
Sin dagliga gärning hade Gösta i NOHABS
plåtslageri ör han hade Olle "Skoftebyn"
Bengtsson och Bertil Antonsson som arbets-
kamrater.
HAMLD JAKOBSSON
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Första gången jag såg den här alings-
åsgrabben var inte på någon bågs§tte-
bana utan i samband med rekryttjänst-
göringen på I 15 i Borås 1943 - 44. Men
då visade han inget av sin s§ttetalang.
Ilet han var bäst på då var att koka är-
ter vilket traditionsenligt skedde varje
torsdag.

Intresset for bågskytte infann sig i slutet av
1940-talet, närmare bestämt 1948, även om
han redan i skolåldern liir ha skjutit sönder
en gräddkanna med en hemmagjord pilbå-
ge. 1948 var det alltså som han skaffade sig
sin forsta riktiga båge och fick med sig en
kompis till traning. För att det skulle bli
någon ordning på det hela tog han initiati-
vet till bildandet av Alingsås Bågskytte-
klubb.

Frugan med

Det skedde forresten hemma i Stellans kök
och nu var han forutseende nog att se till
att han fick med f.ugan i klubben också.
Var det kanske frr att fii lite mer tid for
tråining ?

- Nej, det var så att skulle jag funna få
trciffa honom någon gang fr var riven jag
twngen qtt börja skjuta, berättar frugan
Dagny. På det viset kom bågskytte att bli
en familjeangelägenhet for Anderssons i
Alingsås.

Att Stellan hade forutsättningar visade sig
mycket snart och redan 1949 vann han sin
forsta storseger. Detta skedde hemma i
Alingsås dtir han tog hand om slutsegern,
trots att göteborgaren Tage Ljungqvist
satte världsrekord på ett av målen.

Det svenska guldlaget, med vörldsmd§aren SteUan Andersson i mifren,
vid orisutdelninsen vid YM i Bmssel 1952
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Utvecklingen gick nu snabbt och redan
1950 var det dags for landslaget och VM-
debut vilket skedde i Danmark och dar blev
det en l9:e plats. En hel del segrar notera-
des som giorde att han tilldelades Alingsås
Tidnings plakett for stadens bästa idrott-
sprestation.

1952 - höjdpunkten

l95l blev kanske något av ett mellanår for
Stellan. Visserligen gick SM i Alingsås men
dtir blev det stryk med en enda futtig po-
äng. Han blev dock uttagen i landslaget till
Nordiska mästerskapen men någon resa

blev det aldrig. Stellan låg ute på repmöte,
bl a tillsammans med brottningsvärldsmäs-
taren Bertil Antonsson. Bertil fick ledigt
varje eftermiddag för att åka och träna men
Stellan fick inte åka till Nordiska mäster-
skapen. Det var tydligen skillnad i status på

brottning och bågskytte.

Stellan Andersson,
YMergötlands för ste v drldsmMar e

1952 kom att bli höjdpunkten for Stellan
som bågs§rtt. Redan tidigt stod det klart
att han var kvalificerad for det svenska la-
get till VM i Bryssel, vilket blev ett VM
med ett guldregn av såillan skådat slag.
Stellan och hans lagkamrater tog storslam
med Stellan som den store mästaren i
gänget.

10 guldmedaljer

Vid prisutdelningen handlade det bara om
Stellan Andersson från Alingsås och Sveri-
ge. Ja, for Stellans del blev det inte mindre
än 10 guldmedaljer eftersom han tog hem
rubbet. Slutresultatet blev 3151 poäng vil-
ket gäller som världsrekord iin idag.

Efter detta rekord-VM blev det ytterligare
två VM-starter med lagguld i Oslo 1953

och avslutades VM-skjutandet i Belgien
1958. Stellans aktiva tid sträclcte sig över
12 år innan han hiingde upp bågen for gott
och det var efter en nog så framgångsrik
kariar !

HARALD JAKOBSSON
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Den hdr ortikeln stod att lösa i Allsport 1948. Den
handlar om ett antal av de legendariska brottare
som komfram i Borås under 20-, 3U och 40-talet.
Från Harald Pettersson till Kurt Pettersön. Arti-
keln dr skriven qv den minst lika legendariske
sportjournalisten Oswald Rilckert, som arbetade i
Borås vid den tiden. Rilckert skrev i många tid-
ningar, bl a i Borås Tidning, och var en framstå-
ende slcribent. En av hans specialidrotter var
brottning.

"Borås starka män har inte alltid håltit
till i toppen av Sveriges i olympiskt av-
seende starkaste idrottsgren, brottning.
Boråsbrottningen stora epok daterar sig
från åren efter 1925, sedan en special-
klubb bildats och givetvis i sinom tid fått
lokalkonkurrens, då pojkar som Harald
Pettersson, Torsten Bergström, Folke
Ilernström, Gustaf Klar6n och slutligen
Axel Cadier och Kurt Petters6n, härjade
runt om på brottarmattorna.

Men redan tidigare hade det funnits kraft-
sport i Borås, man kan redan omkring 1895

spåra den forsta sammanslutningen. Det var
Borås Atlet & Idrottssällskap, som höll till i
gamla ridhuset på Brodal med sina övning-
ar och tävlingar och for den tidens ungdom
var den stora drömmen, att en gång bli en
riktig "baisare".

Träning i ridhuset

Det var kallt och ruggigt i den stora mane-
gen, där societetens fullblod och borgarnas
mindre anrika "kusar" i vardagslag travade
omkring så att sågspånen yrde. Societeten
det var fabrikörerna, borgarna var de mera
småsnåIa "knallarna" som kommit sig upp
och kallade sig grosshandlare. Här höll
brottare och tyngdlyftare till om kvällarna
och nog skulle man kunna säga att det blev
fart i sågspånen även då. Det var verkligt
stadiga bitar som tumlade om därnere, Ivar
Helin "Skepparn", John Hedlund, den
urstarke lokforaren, Anders Åman, sten-
huggarebas med släggor till nävar, och en
del andra mindre framträdande formågor.

Ungef;ir samtidigt gick ungdomarna uppe
på Norrbygärde och Landala och tittade
snett på idrottsgrejorna nere i ridhuset och
gav sig ingen ro innan de också ått igång
en ordentlig klubb. Nu fick man nöja sig
med s k vedbodklubbar och det tillfreds-
ställde inte forväntningarna.

Atletklubben Aftonstjärnan bildades och
bland dess medlemmar fanns Rudolf Glans,
Ragnar Andersson, Hillerström, bröderna
Granath m fl. Så småningom kom Johan
Larsson "Bisten" med liksom Klas Isaks-
son, vilka här gjorde sina lärospån i den
ädla Srottningskonsten. "Bisten" var en
mycket vetgirig yngling och inköpte efter
ihtirdigt sparande en finsk låirobok i brott-
ning. Det pluggades grepp och trånades for
glatta livet och "Bisten" blev snart mycket
fruktad for sina konstgrepp.

Blev proffs

Det var tydligen inte så noga med amatör-
reglerna på den tiden, ty rätt som det var
hade någon cirkus en brottningsmatch mel-
lan en inhemsk formåga och någon av cir-
kusens kraftkarlar på programmet. Flitigt i

Axel Cadier, konstbrottare från Borås
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elden i detta avseende var "Skepparn" och
Rudolf Glans.

Den forstnåirnnde var i sin krafts dagar en
mycket fyllig karl och ohyggligt svår att fii
grepp på. Han uppträdde en gång i en kamp
mot en halvblodsindian, som det så vackert
hettet i reklamen, en tidig upplaga av
pampas vilda tjur och vilken skulle vara i
besittning av krafter som en buffel. Femtio
hederliga svenska kronor utlovades till den
som kunde tiimja honom.

"Skepparn" slog till och gjorde det så

ordentligt, att det höll på att inte bli något
kvar av halvblodet. Han fick femtilappen
också, det torde kunna bevisas, ty
idrottsmyndigheterna frantog honom rätten
att brottas som amatör i ettvar både
femtilappen och halvblodet glömda, ty
"Skepparn" blev något senare den forste
svenske mästare i någon sportgren som
Borås haft.

Glans - en friskus

Rudolf Glans var en annan fiskus som hade

något av skådespelare i sin gängliga kropp.
Stadens nöjespalats låg vid den tiden på

söder, på samma plats diir numera en av
nutidens stora idrottsentusiaster och
gynnare, direktor Gunnar Hedelin i
Erlabolaget, regerar. På den tomt dåir detta
bolags komplex är uppfort låS

cirkusplatsen.

Här gasterade en gång i detta sekels borjan
Cirkus Lindberg och då publiken började
tryta, satte direktören igång med brottning.
Han utmanade personligen allt vad Borås
hade av starka karlar till tvekamp, den som
formådde lägga honom, skulle fä den
vedertagna premien av femtio kronor.

Glans beslöt att fresta lyckan och i
braskande annonser reklamerades

evenemanget. Nu iir att miirka, att Lindberg
faktiskt var en god brottare. Den stora
kvällen kom och cirkustältet var fyllt av en

forviintansfull publik och direktören
gnuggade hainderna av fortjusning. Allt vad
Norrbygåirde och Landala hade av manlig
ungdom var dåir och hela Aftonstjåirnans
styrelse var mangrant örsamlad for att se

att det gick rätt till.

Signaturen som lyckats få fribiljett ör flitigt
hiimtande av öl till stallpersonalerq hade
lyckats finna en bra utsiktspunkt vid
musiktribunen och det besviirade inte
niimnviirt, att man hade bastubans mynning
i nåirheten av öronen. Programmet
intresserade inte så att det störde,
andaktsfullt våintade man på kvällens clou.

Slog direktören

De båda kämparna trädde in och det gick
en susning av forväntan runt de fullspikade
åskådarytrymmena, fråga är om inte taket
lyfte sig en aning. Cirkusdirektören var
draperad i en brottardräkt av leopardskinn -
kanske var de imitation - och Glans såg inte
alls glansfull ut i Aftonstjärnans slitna
trikåer.

Men det blev annat av niir man satt igång,
Glans gick på som en furie och direktör
Lindberg åkte på den ena farliga situationen
efter den andra. Publiken tjöt och wålade,
bölade och stampade och cirkuspersonalen
började se allt oroligare ut.

Så klippte Glans till med ett nacksving och
motståndaren gick platt på rygg. Orgierna
som foljde kan inte beskrivas, men de fick
ett brått slut. Ljuset slocknade, någon bland
cirkusbetjäningen var nog slug att släcka,
när det såg så hotande ut for direktören.

Det var droppen som kom landalahumöret
att rinna över, tumultet blev obeskrivligt
och man kravde humbugsmakarna huvud
på ett fat. Signaturen passade på att krypa
under den relativt s§ddade musiktribunen
och när ljuset åter tändes, kunde han

därifrån bevittna Glans' obestridliga triumf
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Direktor Lindberg tog skeden i vacker
hand, överlämnade femtio kronor och
utmaning for revanschmatch dagen efter.
Glans' supporters kunde avlägsna sig fullt
tillfredsställda och direktör Lindberg hade

fullt hus ännu en kväll.

Carl Larssons nacksving

Med tiden blev det dock litet mera ordning
i sporten och nägra marknadsnöjen
befattade sig inte brottarna med. Det blev
ordentliga tävlingar i ridhuset och har fick
man se många av den tidens bästa
göteborgare - Göteborg var då en
brottarstad av rang - i kamp med stadens

bästa.

"Bisten" Larsson fär kanske räknas som
Borås forste amatörbrottare, men han fick
många efterfloljare. Carl Larsson, mannen
som skapade Elfsborgs storlag i fotboll, var
en tid med och stor specialist på nacksving.
Klas Isaksson hette en liten yngling som
började på så smått och en stark hejare
hade man i Hjalmar Nyberg.

Göteborgarna sågo dock knallarna över
axeln ännu så liinge och typiskt for detta är
floljande historia: "Bisten", Isaksson och
Nyberg skulle tävla i Trollhättan och i
Göteborg träffade man vid tåget en
göteborgstrupp med Claes Johansson i
spetsen som var ute i samma ärende.

"Du Johan, sade Claes till "Bisten" klarar
la' din klass, men pöjka, vand fill de
andra, har inget å' hamta. Men de slca' i'
inte va' lessnaför, de' ri' bra å'få kira sej
lite. "

Isaksson, som var truppens Benjamin,
tjänade på den tiden 6 kronor i veckan, så

det var ett stort äventyr han gett sig in på.
1,50 begärde man for nattlogi:

- Man rir vril inte miljonrir, sa' den gode
Isak och med den riktige knallens envishet
fick han fatt i ett ställe där han fick ligga for
50 öre och serverades morgonkaffe med
fem skorpor for samma pris.

Då BoråsJick sinförsta europamdstare i Riga 1926, Harald Pettersson (femmafr. v)

20 WIS Höstsknfi 1995



Kom diirtill, att han kom Claes Johanssons
onda profetior på skanr, han vann niimligen
sin klass, så forstår man att han anträdde
hemresan ganska belåten.

"Bisten" vann också under det att Nyberg
blev trea. En lyckad turne alltså och allt
hade varit bra om inte en klubbfantast blivit
så högfardig, att han gått och satt in den
stora händelsen i Borås Dagblad. Då
Isaksson nästa gång kom till Folkets Park
höll han på att fil stryk ör sitt sportfilneri.

Isaksson forlorade en gång en match på

vågen. Historien iir verkligen viird att
noteras, klubben var nämligen så fattig, att
man inte hade någon våg. Då lade man en

bräda över en bock och brottarna fick sttilla
sig i var sin ända. Det var Bergström och
Isaksson, som skulle väga isär, Bergström
fick Isakssons ända att gå ned, men nu

efteråt tror denne, att det låg inte så litet
båg i forfarandet. Det är inte omöjligt att
han hade rätt.

Två klubbar

Det tog tid och behovdes ett brinnande
intresse for att bygga upp boråsbrottningen,

För de verkliga entusiasterna kom en hård
tid, med triiningen forlagd till en lada uppe i
Byttorp. Dåir var det oftast så kallt under
tråiningskvällarna att andedräkten hotade att
frysa. Borås Atletklubb bildades l9l4 - just
en låimplig tid att bilda en forening det år
den forsta världsbranden bröt ut.

Då man omkring 1920-talet kommit igårg
på allvar, kunde inte brottarna och
tyngdlyftarna samsas och foljden blev, att
brottarna bildade Borås Brottarklubb, vilket
forresten i dagarna har firat 2S-årsjubileum.
Nils Davidson kom till rodret och han var
just den brottningen behovde. Snabbt gick
det uppåt, och redan 1925 fick Borås sin
lorste svenske mästare, Harald Pettersson,
och året därpå blev han europamästare.

Sedan kommo stjärnorna i snabb följd,
Hernström, Bergström, Klar6n m fl. 1928
klev en lång välväxt yngling lor forsta
gången upp på en tävlingsmatta, det var
Axel Cadier. Då kan man faktiskt säga att
brottningen i ordets bemärkelse kom till
Borås".

OSWALD R{]CKERT

En bildfrån den "gamla goda tiden';
Atletklubb en Afionstj örn ans krafikarlar år 1 90 5
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fdrottsungdomarna ute på landsbygden
sysslade sannerligen med sin idrott un-
der primitiva former pä 1920- och 1930-
talet. En sådan yngling var Bertil Eriks-
son i Magra.

I en brödraskara på sex, som alla mer eller
mindre sysslade med någon idrott, blev han
den fråimste. Han var en allroundman med
fotboll, bandy, friidrott, boxning och cykel,
på sitt program. Han var väl inte mer än
tidig junior ntir det hela inleddes. Ja, i alla
fall fore Magra IS bildades 1929.

Magrapojkarna samlade ihop ett fotbollslag
och cyklade ner till Lagmansholm for att
möta deras B-lag vilket slutade med en rejäl
Magraseger med 12 - 0, där samtliga mål
gjordes av Bertil.

Taggtråd som målsnöre

Från friidrotten har han ett bestående minne
iin idag. Det handlar om ett l0O-meterslopp
vid en JUF-fest på Magra gamla idrotts-
plats. Festarrangörerna hade satt upp tagg-
tråd runt festplatsen vilket inte uppmärk-
sammades med foljd att den kom att verka
som målsnöre och Bertil blev hangande
över den. Arrangörerna ville skicka iväg
honom till lasarettet men Bertil tog sig loss,

tog sin cykel och åkte hem till mamma.
Hon rev sönder gamla lakan och band om
och så småningom lakte det hela ihop men
Bertil har kvar iirro4 än idag som minne
från sitt l00-meterslopp på 13,4 sek.

Nåir idrottsöreningen bildades 1929 var det
forsta beslutet som togs att två par hands-
kar skulle inköpas och Bertil provade
handskarn4 liksom bandyklubban men det
var väl mest som lite vinterträning.

Cykel bästa grenen

Men fotboll kom att bli huvudgrenen for
Magra IS där Bertil var ordinarie i ett antal
år och var med om att vinna några serieseg-
rar. Men det kom att bli cykel som blev
Bertils huvudgren under åren. 1931 och
1932 tävlade han for Magra och vann då 6
av 7 tävlingar och det giorde att det blev ett
snabbt avancemang upp i B-klassen. Då
flyttade han över till Norra Björke Cykel-
klubb dåir han dock inte blev kvar mer än
ett år. Han tyckte sig inte vara välkommen.

Bertil plockade mer poäng än någon annan
for uppflyttning till högre klass, men när
han sedan vid ett tillftille dubbelpunlcterade
var det svårt att fä låna ett däck lor att
kunna komma hem. Cykel var det enda
transportmedlet ör att komma till och från
tävlingarna. Då tyckte Bertil inte att han
hade något iNorra Björke att göra.

Men att Bertil Eriksson var något av en
cykelentusiast, det råder nog inget tvivel
om. Speciellt då om man tänker på de run-
dor han gav sig iväg på om söndagsmorg-
narna när det var passande väder.

Med en liten matkasse på pakethållaren gav
han sig iväg från Magra vid tretiden mot
Herrliunga, Falköping, Tidaholm, Hjo,
Skövde, Skara, Lidkoping, Vänersborg,
Trollhättan och åter till Magra. Det var runt
30 mil och tog ca 12 tim. Då måste man väl
ha varit cykelentusiast, eller hur ?

Många grenar

Niir Bjiirkemästerskapen i friidrott startades
1935 var Bertil det forsta årets dominant då
han vann mästerskapet i kula, spjut och på
3.000 m och deltog i Magras segrande sta-
fettlag, Även om det sedan inte blev så
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mycket friidrott så blev det i alla fall en del
Bjtirkemästerskap och någon Bjiirkekombi-
nation samt en del gästframträdande i olika
stafettlag for Nossebro IF.

Vad sysslar Bertil Eriksson, nyss fullda 85

år, med idag då ?

- Ja, det blir gtmnastik i stingen varie
morgon innan jag går upp, berättar han.

Jag lyfter benen upp till huvudet och går
sedan andrq vdgen med huvudet mot benen

minst 50 gånger, det stärker magmuskler-
na. Sedan blir det toalett ochfrukost.

Jq det kanske skall tilläggas att detta sker i
Nossebro diir Bertil är bosatt sedan en del

år tillbaka.

En "liten" cykeltur

Sedan fortsätter dagen kanske med en cy-
keltur om vädret iir liimpligt. I annat fall
står det en motionscykel i källaren som fär
ersätta. Skulle cykelrundan bli av så går den
heller inte av for småpotatis. Eller vad sägs

om en tur från Nossebro mot Fåglum, Vår-
gårda, Kolbäck, Magra, Sollebrunn, Nos-
sebro - en runda på mellan 7 och 8 mil.

Man kan nog våga påstå att Bertil Eriksson
har tagit sin idrott på rätt sätt under åren

och att han haft och har glädje av den än

idag.

HARALD JAKOBSSON

Bertil Eriksson med sin prissamling

från 1930-talet
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När Rydals Gymnastik & Idrottsfiire
ning nämns väcker den "stora" minnen
från tider som gått. Den nu 72-äriga
bruksklubben har mycket att berätta om
entusiasm, kampvilja, sammanhållning
och kamratskap. Ett helt samhälle var
starkt känslomässigt inblandat i klub-
bens öde. Det gräts och gladdes allt ef-
tersom motgångar och framgångar väx-
lade.

Startskottet gick 1923

Rydahls Manufaktur AB bildades år 1853

och bolaget var, likt bruksbolagen i riket i
allmänhet, angeläget om de anställdas hälsa

och välbefinnande i stort. De hade åtskilliga
sociala formåner och idrotten och annan

fritidsverksamhet fick genom åren starkt
stöd, bland annat ekonomiskt.

Olika idrotter hade i årtionden bedrivits i
samhället när verksamheten organiserades
1923 i och med att Rydals Gymnastik &
Idrottsflorening, Rydals GoIF, bildades med
Karl Albertsson som ordforande. Primus
Motor ör klubbens tillkomst var David
Broth6n.

Programmet omfattade sektioner for bandy,
fotboll, friidrott, simning, skidor, bordten-
nis och gymnastik. Klubben kom underhand
att frambringa många framstående idrotta-
re, inte sällan med flera representanter från
samma familj. Här återfinns släkrnamn som
Brothdn, Albertsson, Wååk, Hyss, Malm-
gren, Boo, Kry, Bank och Brodd. Åtskilliga
av de aktuella namnen vittnar om soldat-
härkomst.

Det började med fotboll

Bolaget ställde mark till forfogande och
den nystartade klubben fick efter den tidens
standard en forträfflig idrottsplats. Å.r 1926

ställde Rydal for forsta gången upp med ett

fotbollslag i seriesammanhang. Framgången
lät vänta på sig, men till slut, år 1931, tog
laget hem Västgötaserien. GoIF har ktimpat
tappert på fotbollsplanerna under årens
lopp men framgångarna har varit relativt
begränsade.

Bandyn dominerade

Aven om fotbollen var populär var det
dock bandyn som kom att bli klubbens
s§ltfonster, Denna gren hade nämligen
betydligt lorligare vind än fotbollen. Och
den blev tveklöst Rydals främsta idrotts-
gren genom tiderna. Hela brukssamhället
levde intensivt med i lagets öden. Man höll
bokstavligen andan medan matcherna på-
gick. Glädjen stod högt i tak när en seger

bärgades. Motgångarna var svårsmälta.
Den största bandyframgången torde vara
lagets inmarsch i division II år 1975, där
man kom att hålla till ett flertal år.

Yngve Brodd §artade sk kanidr med bandy.
Som synes kunde han konstfulk "leka" med

bandybollen dven utanJör rinken.
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Bandyn fostrade åtskilliga framstående
spelare, bland andra Torsten Andersson
(som inte missade en enda match under
ären 1926 - 1947), och Kjell Emanuelsson,
båda hemmahörande i klubbens tidiga år.

Senare möter vi namn som Yngve och
Morgan Brodd, Bertil och Gunnar Bank,
Åke Sundin, Sören och Jörgen Brothön och
Arne Knutsson - bland åtskilliga andra.

Under en period på 1950-talet var den
tidigare landslagsspelaren Hilding "Moggli"
Gustavsson lagets tränare - en period som
kan råiknas in bland rydalsbandyns
glansfullaste. Och bandysektionen i Rydal
fortlever. Åren har bjudit både med- och
motgång. Mnnen från ganrla tider s§mtar
forbi. Men att ge upp. Aldrig !

Simning

Denna sektion fortjiinar sina egna rader.

Under 1930-talet var Rydal nåimligen en

klubb att räkna med. Stora simtävlingar
arrangerades i Viskan på dess väg genom
samhallet. En publik på över 500 personer
kunde räknas in. Den stora simmarstjäman
var Tore Kry. Hans markmästerskap var
många, uppskattningsvis över trettio titlar.

Effektiv plantskola - Yngve Brodd
olympisk medaljör

De unga idrottarna i Rydal fick en både
stråing och krävande fostran. Men så var
också deras respekt for de tildres kunskap
stor och sammanhållningen och det goda
kamratskapet hos "Rydalarna" har i olika
sammanhang omvittnats. Att de vältränade
och kämpaglada brukspojkarna blev
eftertraktade av friimst grannofternas
klubbar är rätt givet. Så gick exempelvis
bröderna Bank och Leif Kry över till Kinna
tr'.

I "utvandrargruppen" finner vi också
Yngve Brodd, den utan tvekan främste
bollspelaren Rydal frambringat genom

tiderna. Han spelade en tid for Fritsla.

Dåirefter foljde bandy och fotboll i Örebro
SK. Yngve har senare berättat att hans

övergång till Örebro frtimst berodde på att
han diir fick möjlighet att spela bandy i
större sammanhang.

Yngves tekniska kunnande och även
intresse for fotboll var dock så påfallande
att han i denna gren kom att göra en
ovanligt snabb karriär. Han blev nämligen
på rekordtid allsvensk spelare,
landslagsman och frankrikeproffs samt, inte
minst, olympisk medaljör niir det svenska
fotbollslaget erövrade brons i Helsingfors
tu 19s2.

Yngves karriär, fran spel i Allsvenskan till
proffs i Frankrike, gick pä ätta månader !

Vilket torde vara helt unikt i svensk
fotbollshistoria.

Ledarna - entusiaster som blev
Iiiredömen

Skickliga ledare med stor erfarenhet
utgjorde bakgrunden till GoIF:s
framgångar. Namn som Torsten Andersson
och Kjell Emanuelsson är fast forknippade
med Rydals idrottshistoria. Detsamma
gäller materialforvaltarna och klubbens dlt i
allo - Kalle Källgren och Gote "Enebacken"
Karlsson. Det rör sig i samtliga fall om
osjälviska, frivilliga insatser på det
sportsliga planet.

Yngve Brodd (nu bosatt i Frankrike) minns
med ktinsla och värme de gamla
"entusiasterna". Han säger bland annat att
"de var verkliga foredömen for oss andra".
Han beklagar samtidigt att sådana

idrottsentusiaster och ungdomsledare
dessvärre knappast finns idag. Ingenting var
omöiligt nåir det giillde träning. Yngve
säger exempelvis om "Enebacken" i fråga
om bandyn:
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- Åven om det slormade, regnade eller
snöade sttillde han upp. Ibland var det
bara vi två som höll igång i ovridrel Ingen
av oss ville ge upp. Au få trrina var
viktigare rin allt annat.

Einar Bank - ordfiirande i 44 är

Einar Bank var som l9-åring en av
initiativtagarna till Rydals GoIF:s tillkomst
är 1923. Redan fo§ande år valdes han till
klubbens ordforande, en post som han kom
att inneha i 44 år. Hans insatser for
klubbens bästa gick långt utöver det
genomsnittliga. Borås Tidning betecknade
vid klubbens 40-årsjubileum Einar Bank
som "i mångt och mycket en idealist som
lyckats öra in sin anda i foreningsarbetet".
Det kan i detta sammanhang noteras att
Einar Banks son Bertil var klubbens kassör
l J) ar.

GoIF:s nuvarande ordforande, Margareta
Aspenskog, tillträdde år 1985. Hon avlöste
då Gnger Wååkerås som innehaft posten i
åtta år.

Klubbhus och återväxt

GoIF fick 1979, for en symbolisk summa,

överta Arbetarkommunens gamla
foreningshus. En rymlig byggnad som
upprustats och inrymmer flertalet
aktiviteter. Brukets verksamhet är numera
nedlagt, vilket innebär att arbetstillfiillena i
Rydal reducerats. Detta har i sin tur
inneburit att klubbens möjligheter till
rekrytering begränsats. Infor denna
situation arbetar man målmedvetet med
frågan om klubbens återvåixt.

BERTIL AHLSEN

Rydals bandylag 1951
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Gösta Leandersson var under åren kring
1950 en av Sveriges - och världens - bäs-
ta maratonlöpare.

Han foddes l9l8 och våixte upp i Tiarp
utanfor Falköping. Fram till 1944 represen-
terade han hemortens lilla klubb Tiarps IF
och under 1945 KFUM Borås. Sistnämnda
år blev han knuten till turiststationen i
VåIådalen och Gösta Olanders löparskola
där. Han tävlade under sin fortsatta karriär
for IFK Östersund och Vålådalens IF.

Utmtirkande for Gösta var hans nästan
överdrivna tråiningsflit och hans allmänt
beundrade lätta och eleganta löpsteg.

Suverän i maraton

Som 25-åring besegrade han 1943 hela den
svenska eliten i den tidens Sra stora lång-
distanstävlingar: Halmstad maraton,
Kungsbacka-, Lundby- och Stockholm-
sloppen. Han blev sedan svensk mästare i
maraton fyra ganger och två ganger pä 25
km.

Vid landskampen Norden - USA 1949 seg-

rade han i maratonloppet med 5 minuter
bättre tid än tvåan. Han deltog tre gånger i
det stora maratonloppet i Kosice, dåvaran-
de Tjeckoslovakien, blev tvåa 1946 och
vann 1948 och 1950. Det sistnämnda året
på ny rekordtid och med 4 minuters margi-
nal till tvåan.

I vtirldens tildsta årligen återkommande
maratontävling, Boston maraton, segrade

han överlägset 1949 och blev 1953 trea
efter att ha lett större delen av loppet. Då
noterade han den överlägset bästa tid någon

svensk ditills hade uppnått på distansen,
2.19.36. Kort därefter vann han öppna
amerikanska mästerskapet på maraton 2,5

minut fore tvåan och 7 minuter fore loppets
trea.

Gösta Leandersson på vög mot en klar seger
vi"d Bo§on Marathon 1949

Otur med skador

Under sin karriär råkade han ofta ut for
skador och sjukdomar. Särskilt tragiskt var
detta infor OS 1948 då han på grund av en
svårt sargad stortå besegrades i uttagningen
med några å sekunder. Han visade annars

sin klass genom att både kort fore och efter
den olympiska tävlingen vinna över de
svenska representanterna. Vid maraton-SM
noterade han en tid som med 3,5 minut
understeg den olympiska segertiden.

Från 1960 var Gösta åter västgöte och bo-
satt i Lidköping. Han avled i januari 1995 i
sviterna efter en trafikolycka.

JOHN BLOMSTMND

TT-N
tF S§-Lif
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I den lilla köpingen Vara ute på slätten var
det spänstigt värre på 1930-'talet. Där hade
man Sportklubben som bildats i mitten av
1920-talet. Sedan fick man dit en S/mnas-
tikintresserad redaktör för lokaltidningen,
Sigge Larsson, som tände intresset för rym-
nastik i Lings anda.

Då, liksom i dag, var ungdomarna uppdelade i
olika gting och i ett av dessa kvartersgiing fanns
det tre sptinstiga ungdomar i brederna Karl-
Oskar, Arne och Nils Johansson som kom att
syssla med det mesta som handlade om idrott.

Storebror Karl-Oskar kom även att bli något av
en ledare i gringet och även i Sportklubben &ir
han var med om att introducera bandy, oriente-
ring och friidrott. Trots engagemanget i de olika
idrottsgrenarna kom i alla fall gyrnnastiken att
bli något av huvudgren for brödratrion. I Vara
hade man en kärntrupp på 15 till 20 gymnaster
som tränare regelbundet i Lings anda och reste

runt i bygderna och hade uppvisningar.

OS-deltagande

Hösten 1934 kom att bli lite spiinnande for
brödratrion. Då började det nåimligen glunkas
om att det skulle skickas en svensk masstrupp
till olympiska spelen i Berlin 1936 och ett gym-
nastikprogram siindes ut till samtliga gymnas-

tikftireningar.

I Vara liksom öwigt ute i landet sattes tråining-
en i gang efter det nya programmet. Från Vara
anmäldes fem gymnaster till denna olympi-
atrupp. Uttagningama ägde sedan rum i febru-
ari 1936 ö truppens overledare kapten Carl6n-
Wendels åkte runt och granskade alla anmälda
gymnaster. NaturligWis var gliidjen i brödratri-
on stor när de fick beskedet att de var godkrinda
frr resan till Berlin.

- Ja, det var roligt, men vi var fulltrdnade,
berättar storebror Karl-Oskar som i dag ar
drygt 80 ar.

Bjärkebo

Karl-Oskar blev i miuen av 1930-älet Bjärke-
bo da han tilltrfide en tjainst på Handelsbanken
i Sollebrunn. Där var han med och bildade
Sollebrunns Gymnastikforening och blev den
givne gymnastikledaren.

Utöver gymnastiken utövade han också friidrott
och bandy i Sollebrunns AIK och sin aktiva
karriär avslutade han som duktig skytt.

HAMLD JAKOBSSON

De spdn§iga bröderna fohanssanfrån Yara
vid olympkka spelen i Berlin 1936

Karl-Oskar

Arne
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Birgitte Larsson, fddd (4 oktober f941)
och uppvuxen i Bredared utanför Borås,
framstår med sina fyra YM-medaljer i
orientering (två guld, ett silver och ett
brons) som en av Västergötlands främs-
ta idrottare genom tiderna. Men det
Iinns omständigheter och personliga
kvaliteter som gör prestationen än mer
anmärkningsvärd.

Birgitta Larsson tillhör de som startat sin
aktiva bana relativt sent och iindå lyckats.
Som 2O-aring, 1961, sprang hon sin forsta
orienteringstävling. Bara sex år senare fick
hon for forsta gången ikläda sig den blågula
dressen och det var vid Nordiska Mäster-
skapen i Danmark.

Debut i landslaget

Efter debuten, som gav en individuell l3:e
plats, loljde en rad landslagsuppdrag med
flera internationella medaljer som följd.
Totalt representerade Birgitta Sverige i tre
världsmästerskap och fyra nordiska mäster-

skap åren 1967 - 1974.

Den internationella medaljskörden startade
1969 med guld i budkavle vid Nordiska
Mästerskapen i Finland. Bravaden uppre-
pades året efter vid VM i Östtyskland och
Borås Tidning tilldelade Birgitta BT-
plaketten for årets bästa idrottsprestation i
Sjuhäradsbygden.

Trea på VM

l97l var Birgitta åter med i det lag som

tog silver i budkavlen då Sverige stod som
arrangör for Nordiska Mästerskapen och
1972 var det dags for det definitiva indivi-
duella genombrottet. Tredjeplatsen vid VM
i ljeckoslovakien kom att bli toppen på

kaniären. Det svenska budkavlelaget tog
samma år silver. En lång och framgångsrik

landslagskarriär kröntes med ytterligare ett
VM-guld 1974 i Danmark då Birgitta in-
gick i det segrande svenska laget.

Segrande Saf*laga i W 1970,

"vår' Birsifratillsammans med lllla och Eivor

Till dessa internationella framgångar kan
läggas en enastående svit i de svenska
mästerskapen. Åren 1965 - 1976 gjorde
Birgitta 12 starter i rad på såviil Dag-SM
som Budkavle-SM. På Dag-SM hade hon
åren 1966 - 1975. d v s l0 gånger i följd,
placeringar bland de l0 främsta. Något
individuellt SM-guld blev det dock aldrig.

Hängiven klubbarbetet

Flit och noggrannhet har alltid präglat
Birgitta vare sig det giillt den egna triining-
en, klubbarbetet eller privat. Aven under
hennes mest elitaktiva period stod klubb-
känslan och gemenskapen i centrum.
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Åren 1959 - 1975 var hon styrelseledamot i
Bredareds IF varav de sista tio åren som
sekreterare. Otaliga timmar utöver detta
tillägnades allehanda praktiskt arbete när
foreningen kallade.

1975 var också det år Birgitta flyttade fran
Bredared till Värnamo. Trots avståndet
blev hon moderklubben trogen iinda till
1992 och fortsatte sin stora ideella insats
for klubben med bl a renritning av kartor.
Birgittas oegennyttiga inställning är ett fo-
redöme for och en kontrast till manga av
dagens idrottsstj ärnor.

DM-mästare 56 gånger

Birgittas ihåirdiga träningsflit mattades
emellertid inte efter den elitaktiva tiden.
Det märks bl a genom att hon under 3l år
fram till 1992, som hon tävlade for Breda-
reds IF, tog inte mindre ,in 56 DM-tecken i
Västergötland.

Änfligen VM-guld

Att flit lönar sig fick hon uppleva 1992 vid
veteran-VM då hon tintligen fick ett indivi-
duellt VM-guld på Tasmanien, tävlande i
klassen D 50.

BOSSE HAGLUND

Birgitta Larsson hade driv i steget

30 WS Höstskrift 1995

,Z,fu " 
ry,

*.W



Mycket har skrivits om Henry Carlsson,
Falköping, som med sitt eminenta fot-
bollspel blev en legendar både inom
svensk och internationell fotboll. I spel-
stil låg han närmast Sven Rydell, Gun-
nar Gren och "Nacka" Skoglund men
utövade därtitl det "RAKA SPÅRET'-
fotbollen. Detta blev i sin tur ett beving-
at uttryck under 1940-talet och är så

även idag.

Hur som helst med jämforelser - klart är att
"Garvis" är en av Sveriges genom tiderna
största fotbollspelare. Och givetvis kommer
"Garvis" att vara våil dokumenterad på id-
rottshistoriska musderna i Vänersborg och i
hemstaden Falkoping.

"Gamis" på Odenvallen på 1930-talet

Kompis med Green

Men for att ta det från början... Det började
med fotboll i IK Göta. Sedan lockades han

över till Falkopings Gymnastik och Idrotts-
forening dtir den välkände idrottsledaren

Kalle Green fanns. Dessa båda blev också

arbetskompisar i en firma som jobbade in-
om WS. Det sparkades tidigt boll på

Hästbacker\ som var en marknadsplats, och
det var inte precis någon grön markyta.
Niimnda Kalle tog väl hand om sin kompis
såviil i jobbet som på bollträningarna. Och
än i dag har de god kontakt trots avståndet
Falköping - Solna.

Bra på pingis

Jag minns också "Garvis" som lirare med
en mindre boll. Det var under 3O-talet och
spelet var ping-pong. Floby IF hade en svår
bortamatch mot Blidsberg och behovde
forstiirkning. Så kallades på Henry - namnet
"Garvis" var inte så kannt då - och han
kom, sågs och segrade i sina singlar. Loka-
len var ett magasin och bordet var inte hel-
ler grönt. Bollkänslan hade han även i hän-
derna vilket märktes även när jo-jo trissan
kom. Henry var även här stan's stjiirna.
Han sågs uppträda i s§ltlonster där den så

populära trissan såldes.

Till historien hör också att "Garvis" var en
gudabenådad brottare.Detta bevisas väl av
att han mötte silvermedaljören vid OS i
London 1948, Ivar Sjölin, och besegrade
honom vid en match i Lidköping. "Garvis"
kunde troligen gått långt fram även i denna
sport.

Till Stockholm

Efter fyra års uppmärksammat fotbollspel i
Falkopings GoIS värvades han till AIK,
Stockholm där han som 2l-åring snabbt
gjorde en lysande karriar. Det blev så plats i
A-landslaget och hans insatser där forde
honom till spel i olympialaget i London
1948 där det blev en guldmedalj for lands-
laget och "Garvis". Redan året därpå be-

stämde han sig for proffsspel i spanska

Madrid. Även här blev det succd under fyra
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fantastiska fotbollsår. Så avslutade han sin
proffskarriiir i en match diir han gjorde hat
tric. Han hyllades ovationsartat och hela
arenan lystes upp med vinkande vita näsdu-
kar, detta som tack och avsked.

Stoppad i Sverige

Vid återkomsten till Sverige blev han
proffslorklarad och stoppad. Han hade sä-

kert annars kunnat varit en stor attraktion i
svensk toppfotboll ytterligare några år. Det
blev dock nya bestämmelser och han forkla-
rades åter som amatör. Det blev spel i div
III med Sundbyberg där han slutade som
43-äring. Det blev en fortsättning som trä-
nare bl a i AIK. Som 55-åring lade han av
och foljde sin son i hans karriär, men det är
en annan historia.

När vi gläds åt sagan "Garvis" är det inte
bara patriotism och nostalgi. Vi återger
därflor utdrag ur Gunnar Nordahls bok
"Guld och gröna planer";

"Olympisk semifinal: Vi kom upp i ett an/äll
dtir situationerna vtixlade snabbt och i en så-
dan hamnade jag inne i dansla målet, står dtir
still och ser att Garvis Carlsson just gick upp i
luften Jör att slmlla bollen som oclcså kommer
mitt emot mig. Målvakten var ur spel och jag
tog bollen i famnen. Så sprang jag ut for att
delta t omfamningarna cN Garvis. Slutresultat
4-2 och silveirmedaljerna var våra. "

Garvis glansmatch

Tore Nilsson skriver i sin bok "Olympia
1948" om samma match mot de segervissa

danskarna,

" Den olympisla semifinalen var fi)rst och sist
Garuis Carlssons. Den lille Falkopingsgrab-
ben som under ett decennium spelat in sig i
svenslea folkets hjartan och nu for all framtid
kommer att stanna dtJr och dela rum med en
annan solskensgosse Sven Rydell. Garvis ledde
Sverige till seger. Med två smarta mål giorde
han en avgörande insats. Hans stdndiga slit,
optimism och vilja eldade de tio ksmraterna

nll stordåd Och intill den nittionde minuten
kåmpade han så mycket hans lilla men starka
lekomen orkade. Med ett saligt leende på ldp-
parno segnade han ner i omklddningsrummet
sedan triumfen var fullbordad. NAid över att
stå vid sina drömmars må: olympisk medal-

Jor!

Kanske onödigt att tillägga men det blev ju
sedan 3-1 seger mot Jugoslavien i finalspe-
IEt - OCh GULDMEDAL.IEA SAMt EN dEI i
sagan om Henry "Garvis" Carlsson.

HARRY THIEL

'Gamis" som kon§nören
Erik Hermansson såg honom
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Artikeln Eka Svensson-Sanfridsson ät skrivm av
Erik Sabel och fanns med i tidskrifien LUke
pings-Bygden julen 1991. Yid den tiden vat Elsa
Svensson-Sanfri.dsson lcvar i livel Hon avled en
leorttid darefter.

Elsa Svensson-Sanfridsson yar en av
Sveriges främsta friidrottare mellan
1925 - 1935. Eon härstammar från
Nickeviken, en vik i Kinneviken norr om
Fästa. Elsa kommer från en stor familj
(Nicke-släkten) och från ett ungdoms-
gäng med stort idrottsintresse.

Lidkopings Idrottssällskap (LIS) var klub-
ben hon tävlade for den mesta tiden. Hon
övergick 1932 till idrottsklubben Gota i
Stockholm och detta på grund av lite
oenighet i LIS. Efter några årtionden i hu-
vudstaden återvände hon senare till hem-

bygden.

Hennes meriter är imponerande:

* Över t0 SM-tecken* Vctrldsrekord i kulstötning
* Sexa i kulstötning ochfemma i diskus

vid Prag-OS 1930
* Ortihreliga DM-tecken

Vid ett DM, år l93l vann hon sex grenar

och hon presterade även goda tider i löp-
ning 800 meter.

Jag har plockat fram några glimtar över
Elsas insatser som i stort sammanäler med

LIS bästa år som friidrottsklubb. Damidrot-
ten i Sverige var vid denna tid mycket stark
och konkurrensen hård. Det var vid en

landsdelstävling i Göteborg 1927 långt över
hundra tävlande. Detta visar att Elsa inte
fick några segrar gratis och att hon var
mycket duktig.

fu tq0O fyllde Lidköpings Idrottssällskap
50 år. Då gavs en sammanfattning över

tävlingar och resultat ur vilka jag gör en del

utdrag. Jag har speciellt valt ut de delar
som visar Elsa Svensson-Sanfridssons
härj ningar i resultatlistorna.

Glimtar från LIS 50 år 1926

Ilma Otterström inväljes i styrelsen for
Sveriges Kvinnliga Idrottsörbund. LIS
bildar en kvinnlig avdelning och damidrot-
ten fär redan från början verklig vind i seg-

len, med massor av framgångar. Inte mind-
re än nio svenska rekord noteras av LIS-
flickorna under året, enligt floljande:

100 yards: Märtha Johansson
12,7 sek (1/8)
12,6 sek (2718)

Längdhopp u.a: Märta Johansson
230 cm
232 cm

Kula, bästa hand: Elsa Svensson
10,95 m (1/8)

Kula sammanlagt: Elsa Svensson
19,82 m (l/8)

Diskus, bästa hand: Elsa Svensson
30,12 m (1/8)
31,78 m(2718)

Diskus sammanlagt: Elsa Svensson
52,85 m (1/8)

Åtta nya rekord

På uppdrag av Sveriges Kvinnliga Idrotts-
lorbund anordnar LIS den 118-1926 uttag-
ningstävlingar till II Internationella Kvinnli-
ga Idrottsspelen i Göteborg ( den s k Dam-
olympiaden) där hela svenska eliten deltog
och inte mindre än I nya svenska rekord
noterades. LlS-flickorna Elsa Svensson och
Märta Johansson uttogs efter tävlingarna

(20t6)
(l/8)

I
,
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som representanter till ifrågavarande täv-
lingar, diir Elsa Svensson lyckades båist,

genom att hemfora segern i kulstötning.

1927

Elsa Svensson sätter nytt världsrekord i
kula med 10,84 m. Detta skedde under en

tävlingsturnd till Tyskland och Tjeckoslo-
vakien till vilken de basta av landets fri-
idrottsdamer inbjudits.

Elsa Svensson hemforde flera uppmiirk-
sammade segrar inte bara i kula, utan även i
diskus och lopning 800 m. Den 3ll7 anord-
nade LIS de forsta Svenska mästerskap-
stävlingarna i kvinnlig idrott på Framnäs
och där 3 mästerskap hamnade hos LIS-
flickorna genom Märta Johansson, som
vann 80 meter hack och längdhopp, samt

Elsa Svensson, som segrade i kulstötning.

Elsa SvenssonSanlridsson i landslogsdrölct
i hag år 1930

1928

Elsa Svensson blir 3-faldig svensk mäs-

tarinna vid dam-SM i Gavle, genom att

vinna samtliga kast, nämligen kula, diskus
och spjut.

1929

Elsa Svensson vinner återigen SM i
kulstötning. Vid DM lor damer vinner Da-
ga Bärling 80 och 200 m samt längd u a

och längdhopp, samt Elsa Svensson kula,
diskus, spjut och trekamp.

1930

Elsa Svensson vinner SM i kula och noterar
därvid nytt svenskt rekord med 10,87 m,
ett resultat som hon vid III Damolympiaden
i Prag forbättrade till 10,88 , där hon blev
6:a i grenen och dessutom placerar sig som
5:a i diskus.

1931

Vid SM for damer i Jönköping vinner Elsa
Svensson kula och diskus samt noterar nytt
distriktsrekord i diskus med 36, 06 m.

1932

Ett magert idrottsår for LIS. Elsa Svensson

övergår till IK Göta i Stockholm och vinner
for denna örening två SM, nämligen kula
och trekamp.

Hur Elsa ser på idrotten, dess kamp och
kamratskap, visar en intervju i NLT från 17
juli 1963. Signaturen Arne ger en bra
skildring om hur idrotten skapar den anda
och inre motståndskraft som kan mildra den
svåraste sjukdom:

vÄnr,usuÄsr.Lnrxxn r
KULSTÖTNING KOPPLAR AV MED
SEMESTER PÅ TÄSTA.

Ett sprudlande humör, som burit inte enbart
genom egna svårigheter, utan som i lika
hög grad smittar av sig på de människor
hon kommer i beröring med. Glimten i
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ögonvrån, slagfiirdighet i repliken och en
vänlig omtanke om medmiinniskorna. Des-
sa egenskaper präglar forra våirldsmästarin-
nan i kulstötning, fru Elsa Svensson-
Sanfridsson, Solna" på semestervisit i for-
äldrahemmet vid Fästa utanlor Lidköping.

Men det var inte enbart kulstötning som
Elsa Svensson-Sanfridsson sysslade med.

Diskus, spjut och löpning, med 800 m som
specialdistans, stod även på programmet
for denna idrottskvinna, som Lidkopings
Idrottssällskap hade glädjen att ha i sina led
i slutet av l9}O-talet. Sedermera kom hon
att tävla for Lidköpings Kvinnliga GK och
dåirefter for IK Göta i Stockholm.

Flera SM-tecken

Många svenska mästerskap har gått till
flickan från Fästa utanfor Lidköping. Hon
är själv lite lor blygsam for att berätta om
sina bravader, men rekordtabeller och id-
rottsböcker forttiljer sitt tydliga språk om
de bedrifter hon gjort. Orientering och seg-

ling har också stått på programmet for den
ambitiosa idrottsflickan.

Byggde upp konditionen

De forsta ltirospåren inom idrottslig verk-
samhet och en god kondition skaffade sig

Elsa hemma i terrängen vid Fästa. Där
samlades ungdomsgängen och vid de imp-
roviserade tävlingarna ställe naturligtvis
Elsa upp även mot de manliga kamraterna.

Ett gott kamratskap skapades som gav
vänner for livet, betonar Elsa. Många glada

episoder kan hon berätta från tävlingarna.
Men att berätta kan aldrig ge en riktig bild
av allt det underbara som idrotten och sam-
varon med idrottskamraterna skänkt, säger

Elsa.

Önskar LIS goda ledare

Jag önskar att LIS - min "fiidelseklubb" -
även i fortsattningen skall ha formånen av

goda ledare. Ledare sorn inte bara kan leda,
utan även vara kamrater med de tävlande.
Och en viktig sak - det behövs folk utöver
de vanliga ledarna som tar hand om ung-
domarna som kommer och tränar. Vart
kommer en diskuskastare om han eller hon
inte har någon som kontrollerar kastlåingder
eller övertramp ? Nej, inom idrotten kan
ingen gå i vägen. Alla behövs. Finns intres-
se åir det inget som säger att vederbörande
skall ha varit eller bör vara aktiv for att
hjiilpa till med arrangemang kring tråining
eller tävling. Är inte detta en tankesttillare
för alla dem som så giirna skulle vilja hjåilpa

till men liksom inte riktigt kommer sig for
med att erbjuda sina tjänster ?

Viktig ungdomsfostra re

Idrotten iir viktig som ungdomsfostrare.
Man kan forsöka hur mycket som helst med
ungdomsgårdar och dylikt. Men den ung-
dom som fostras i idrottsliga kretsar den far
med sig något av bestående värde, något
som inte kan tas ifrån den då livet ger sina
törnen. Lät vara, de idrottsliga resultaten
kanske inte åir på toppen. Men man har haft
glädje av idrotten, man har filtt en ambition
som kan vara god att ha i livets skiften.

Snabb rehabilitering

fu 1943 drabbades Elsa Sanfridsson av
polio med forlamning i höfter och ben. Med
ofortruten energi och seg vilja har hon
lyckats bemästra sviterna av sjukdomen och
hon driver sedan mitten av 1950-talet en

kioskrörelse i Solna. Kiosken sköter hon
ensam och kör själv sin bil efter att ha kla-
rat körkort med endast 2l timmars trä-
ningskörning.

Kdllor: Lidköpings ldrottssöllskap 50 åt, 1910 -
1960, NLT 1963 07 07

ERIK SABEL

35 wIS Höstskift 1995



iBIffiffi:TNGrc:

Det var många som skakade på sina hu-
vuden och ömsom suckade, ömsom
skrattade, när kontrollingenjören, se-

dermera bensinkungen, Arne Sandberg
avslöjade att han tänkte realisera en av
sina stora drömmar - ett rekreations-
och idrottscentrum på Billingen.

Men då kände de forstås inte Arne Sand-
berg. De visste inte att det var en man med
hjartat på rätta stället, en man med en vilja
som kunde forsätta berg. Hans envishet var
enofrn.

Det hela började när Arne fick sin lorsta
hjärtinfarkt 1967. Det var då han bestämde
sig for att aweckla bensinloretaget Uno X.
Han ville awveckla och använda pengarna

till något vettigt, något som vanliga enkla
måinniskor kunde må bra av. När Arne
Sandberg fyllde 50 år i oktober 1967 över-
liimnade han en fodelsedagscheck på l0
miljoner kronor till Billingehusstiftelsen.
Diirmed var forsta steget taget till en an-
läggning som skulle ge eko långt utanfor
Sveriges gränser.

Två tomma händer

Med två tomma händer hade fore detta
kontrollingenjören vid Saab byggt ut sin

bensinkedja till en omfattning som fick
konkurrenterna att rodna. Afiiirsiden var att
alltid ligga 5 öre lägre på bensinpriset än

konkurrenterna.

Med järnhänder och en okuvlig vilja drev
han Uno X i sju år. Innan planerna på Bil-
lingehus tog form hade han lor övrigt köpt
ihop det som kallades "Sveriges dyraste
korplag", vilket alltså var Skövde AIK:s
fotbollslag.

Första hörnpelaren i bygget var exproffset
Arne "Månstrålen" Selmosson. Sedan kom
allsvenskarna Anti Lundgren och Ya

Skoglund med flera. Det hela ledde till all-
svenslct kval och ett enda futtigt mä från
allsvenskt spel. Året var 1970 och fotbolls-
Skaraborg gick i ett enda rus av kvalfeber.

"Billingehus ska det heta"

För att återknyta till Billingehus och Arne
Sandberg, var inte namnet på anlaggningen
bestämt innan den bödade byggas. Arnes
maka, Maja, hittade på arbetsnamnet Bil-
lingehus. Under en rekreationsvistelse i
Jugoslavien ringde plotsligt telefonen hos
Börje Weiler, sedermera Arnes "kronprins"
och numera verkställande direktor hos Uno
X i Skövde.

- Ring till Hans-Erland och srig att det ska
heta Billingehus, sa Arne. Han hade tydli-
gen funderat en del bland många namnför-
slag, berättar Börje Weiler.

Hans-Erland, med det valklingande efter-
namnet Heineman, var god vän till makarna
Sandberg. Det var självskrivet att Hans-
Erland skulle rita Billingehus.

På den tiden hade Skövde kommun sedan

några år diskuterat konstfryst bandybana,
tennisbanor, skidspår och annat på berget.
Då fanns en värmestuga i en gammal lada
samt Alphyddans kafö. Skidspåren fixade
idrottsforeningarna sjalva. Såväl kommu-
nens starke man Gustav Lake som lands-
hövdingen Karl Frtihiofson hakade på och
iddn var snart starkt forankrad hos politi-
kerna. Byråkrati var dock for Arne Sand-
berg ett okaint och fråimmande begrepp.
Nej, ett handslag och det sagda ordet var
hans rättesnöre.

Sparade inte sig själv

Det var inte många timmars sömn Arne
Sandberg unnade sig under tiden som hans
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skapelse väixte fram. Sjiilv guidade han en-
skilda och grupper runt bland grus, sten
och betong. Med stenar och pinnar visade
han utländska gäster var hotellet skulle
ligga, hur köket skulle se ut, var badet
skulle vara och så vidare. Han såg hela an-
läggningen framfor sig. Det fanns även fär-
diga ritningar till en stor ishall med form
som ett skepp med plats for 4.000 perso-
ner. Till denna sa dock kommunen nej.
Politikerna ville själva styra sina idrottsan-
läggningar på den tiden.

- Vi betalar hellre rin att få den till sl«inks,
sa politikerna.

Något som säkert fick Arne att fundera en

del var att anläggningen blev betydligt dy-
rare än han beråiknat. l0 miljoner blev snart
17 och så vidare. Slutsumman stannade
lorsta vid drygl 30 miljoner kronor. Men
inte ens detta fick den envise bensinkungen
att dra sig ur eller att dra ned på ambi-
tionsnivån.

Större än Uno-X

- Det var en tufl tid. W hade tre barn och
umgcinget med l«indisar, massmedia, poli-
tiker med flera var många gånger hårt,
minns Maja Sandberg.

- Han levde verkligen fOr och med sitt Bil-
lingehus. Han cilskade utmaningar. För
honom blev detto störue cin Uno-X och det
vill sannerligen inte sdga litet, fastslår
Börje Weiler.

Billingehus invigdes i maj 1969 respektive
juni 1970. Arne Sandberg gick ur tiden 12
juni 1974. Hans livsverk Billingehus är ett
monument över en godhjärtad, omtänksam
och enkel människa. Hur ofta tänker vi
egentligen på det i dag när vi lufsar om-
kring i de fina motionsspåren, svettas i
bastun eller tar oss en svängom på dansgol-
vet där uppe på berget ?

ROLF AHLRIK

Sjdlv var Arne Sandberg enJlitig motiondr
som ofta ryntes i skogarna kring det som

skulle bli Billingehus
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En lördagsmorgon i januari, i nådens år
1977, drog den vintriga narvinden isan-
de genom märg och ben, över pingis-
Sverige. Ett passagerarplan, på väg från
Jönköping till Stockholm, störtade ned-
isat, i centrala Bromma. Ilans Alsdr,
strax 35 år och nyutnämnd svensk fiir-
bundskapten i bordtennis, tillhörde de
omkomnas skara. Det fiirsta
"underbarnet" i blågul bordtennis var
abrupt och brutalt ur tiden...

Den fina sannsagan om Hans Alsdr började
hösten 1956. Med sin handflate stora, d v s

lilla, svampgummiracket vann han samtliga
DM-titlar for Västergötland. Men givetvis
kunde han, drygt 14 år gammal, inte segra i
oldboysklassen. Men på vägen till senior-
titeln utklassade han legendaren Gusten
Jonsson, den blivande oldboysvinnaren, då
tävlande for Leksberg i Mariestad. Så även
på den punlten gav han besked.

Nära bomb

Hasses skrällvinster gav snabbt eko och
bara halvannat år senare var det dags for
landslagsdebut. Nämnas bör, att han fick
s k wilde card for spel i Vlv{ (Stockholm)
redan året tidigare, då han emellertid efter
en knallhård match mot flerfaldige världs-
mästaren Madislav Stipek, leckoslovaki-
en, var nära leverera en bomb.

- Den drir unge svensken blir ett vrirlds-
namn, sa Stipek till mig, efter den svettdry-
pande bataljen.

Hans Alsdr kom sedan i landslaget lor att
stanna och det till och med våren 1971, de
Västtyskland lockade med tränarjobb.

Japansk beundrare

Men mycket skulle hända under den blågula
resan. Som nu detta när han 1959 tillsam-

mans med Åke Rakell, Djurgården tog
MVI-brons i dubbel och fick en stor beund-
rare i Ichiro Ogimura, den japanske mång-
faldige världsmästaren, som också strax
efter blev svensk rikstränare.

Eller som niir han 1962 dammade borden
med alla motståndare vid EM i Västberlin,
dåir detta bl a htinde: Han beslöt sig for att
spela 0-0 i forsta set under "ordinarie tid"
med västtyske defensivspelaren Scholer for
att sedan på reglernas "order" slå ut hem-
mafavoriten. När han i finalen mötte en ny
västtysk, orutinerade Erich Arndt, så gick
han fram till denne minuterna fore start och
sa:

- Fy sjutton, Erich, va'det dr nervöst...

Det var en psykning som gick hem och
Hasse vann finalen med 3-0 i set, på unge-
far 25 minuter.

Kunde visst spela mixed

Före samma EM hade han ingen mixpartner
och accepterade att spela tillsammans med
västtyskan Inge Harst. Titeln blev deras,

enkelt.

- De sa i förbundet att jag inte kunde spela
mixed, blev Hasses bitska kommentar.

VM-guld

Vi flyttar fram i almanackan. Hela pingis-
Sverige hade längtat efter ett Mvl-guld och
när turneringen nu gick på "Hovet" i
Stockholm 1967 var forhoppningarna stora.
Hans Alsdr och Kjell Johansson stod pall
for trycket. De låg under med 18-20 i skil-
jeset mot ryssarna Amelin/Gomozkov, då
Kjell ökade trycket i sin forehand.och Has-
se vinklade returerna så snett som bordet
tillät. Det svenska paret tog fyra bollar i rad
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och ett guld, efterlängtat sedan slutet av
2O-talet, blev ett faktum.

fuet 1970 blev om något Hans Alsdrs.
Först slog han ur underläge, tippat sådant,

till i SM och vann sin sjätte singeltitel, f ö
den sista. Det gav honom en kick infor EM
som spelades i Moskva. Av de hundratals
matcher jag såg min boråsfodde och lång-
väga slåikting spela, så fick jag uppleva den
bästa, den fullsttindigt otroligt felfria. Han
mötte den forehandsluggande jugoslaven

Istvan Korpa i finalen och stod dar plötsligt
som europamästare efter ett taktislct spel,

som ditintills sökte sin make.

Stor seger

Hans defensiv var hårt pressad, skuren, och
gick in i Korpas bachandshörna. Jugoslaven
fick liksom gå runt for att slå forehand, men
kom nästan hela tiden for sent. Hasse lade

över frestande returer på Korpas forehand
och då small det i - nät. Korpas slagserier
fiingades genom en glänsande ballongplock,
möjliggiord genom sedan länge känt, värl-
des bästa fotarbete. Hans seger var stor,
3-0 i set, och över 10.000 på laktarna jub-
lade över en uppvisning som var lika taktisk
som teknisk i sitt suveräna utforande.

Jag skulle kunna skriva "en roman" om
Hans Alsdr, men jag har valt de nämnda

avsnitten diirlor att de iinnu ligger kristall-
klara infor mig.

Koncentrerad som en puma

Som person var Hans Alsdr komplicerad.
Han var "gudasnäll" men kunde också då
och då, särskilt när han kande sig missflor-
stådd, bli wesig så det - verkligen - måirk-
tes. Han hade svårt for koncentration i den
vanliga bemärkelsen. Han var sttindigt
igång och fore en viktig landskap (match)
så vandrade han runt i hallen och talade "all
världen språk" med vem som helst. Men
när domaren sa 0-0 i forsta set, då var han

koncentrerad som en puma som ffitt syn på

en ökenråtta. Hans blick liimnade f ö aldrig
bollen under ett set, sedan fick den studsa
vart den ville. Och hans minne var otroligt,
boll for boll, och det efter flera år !

Koncentrationen yar alltid på topp

Som aktiv spelade han for sin moderklubb,
Byttorp, Norrby, Leksberg/Tvlariestad och
Mölndal. Under sina 200 landskamper vann
han 147 uppgörelser och lorlorade 53.

Tennis och fotboll

Nåimnas bör att Hans Alsdr också var en
god tennisspelare och även var på väg att
bli ett ess i fotboll. Han var under ett par år
en framfusig och snabb center (och ytter) i
Norrby i division II (nuvarande div I) och
skulle egentligen ha spelat i presslandslaget

1962.
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Då satte emellertid en skada i en match mot
Kungshamn stopp för det och sedan var det
så att ett allt intensivare pingisspel inte tillät
dubblering. Läderkulan fick vika for celle-
luoidbollen och resultatet, det vet ni.

Han blev under manga år en av de allra
bästa, i Sverige, i Europa och därmed ock-
så i viirlden. Ån idag böjer jag mitt huvud i
tacksamhet och vördnad över att ha ffitt
favören att kalla Hans Alsdr ör en god, en
mycket god vtin.

I lrorthet ser Hans Alsörs titelmeriter ut så
hcir, d v s de vill<a haft extra hög status för
både honom och Sverige:

VM-guld
Dubbel 1967 och 1969 tillsammans med
Kjell Johansson

EM-guld
Lag 1964, 1966, 1968, 1970, singel 1962,
1970 och mixed 1962

SOC-guld
Singel 1963, 1970, dubbel 1963 och mixed
1962

NM-guld
Singel 1951, l97l och dubbel 1959, 1963,
1965,1969,1971

SM-guld
Singel 1960, 1963, 1965, 1967, 1968,
1970, dubbel 1963-1972, ntxed 1967 och
lag 1966, 1968-70, 1970 (de forsta lor
Leksberg och Mariestad, det sista for
Mölndal).

Nämnas bör ocksä att han vann VM-brons
1959 i herrdubbel och VM-brons i lag
1967. I övrigt vanns dussintals turnerings-
segrar i Sverige, Norden och runt om i Eu-
ropa. Hans Alser örärades också såväl
Boråsmedaljen som Borås Tidnings Guld-
plakett for sina prestationer och represente-
rade då Byttorp resp Norrby.

STIG HAGBERG

Hasse Alsör med mlxedpartner
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En skidåkarestilosoti

Att,åka skidor ör at jd*la slit
men medge att nfu snön ligger nyfallen och vit

och man nemös på startlinjen står
och vöntar på att startsignalen går

dit tu det enform av lycka
att stavarna i snön trycka

och i dessalina spår
j akten på framfi)marantu Så,

backe upp och backe ner
man snart en ryggtavla ser

och om seger börjar drömma
men manfår inte glömma

att efterlinns detJler
som kanske en ryggtavla ser

och snart en röst ropar urspår
motvilligt man åt sidan går
och till slut man målet nått
men ingen topplaceing fått

men nör man en stund i duschen stått
och sina krafter återfått
könns det s,å gott så gott

Torsten Nilsson är fiidd i Bottnaryd den
18 augusti 1923 men flyttade med sin
familj till Strängsered i Västergötland
1924 och kan väl därmed betraktas som
västgöte. Att han blev smålänning i sin
yngre karriär som skidåkare berorju på
att han tävlade fiir Bottnaryd som ligger
i Småland.

I Strängsered finns ingen idrottsforening.
Men sin forsta skidtavling åkte han som 16-
åring 1939 i Tokared som ligger i Strängse-
red. Det var SLU som anordnade den täv-
lingen och han vann den så det var en bra
början som sedermera foljdes av flera seg-
far.

Sina lorsta skidor köpte han av en kamrat
Sten Björklund. De var begagnade och hur
han fick pengar till att betala dem minns
han inte. Det var inte så gott om pengar i
familjen som så småningom kom att bestå

av 12 syskon och dlir han var den tredje i
skaran.

Valde skidor när snön kom

Den riktiga debuten kom att bli 1940 i
Bankeryd. Vi hade tråinat bandy men så

kom det mycket snö. Då blev det skidåk-
ning istället for bandy och det var inget
dålig val for mig. Stafett blev, då i Ban-
keryd, den forsta kontakten med skidåkare
från andra klubbar. Gösta Wessberg åkte
forsta sträckan, Alvar Johansson andra och
jag den tredje. Vi var ganska langt efter ntir
jag gick ut men efter en strålande åkning
forde jag upp laget till tredje plats ooh en
överlägsen sträcktid. Ytterligare stafetter
där vi segrade var i Jönköping, Bottnaryd
och Habo och Torsten gjorde ypperliga
körningar och forde klubben till seger i
dessa. Andre man i laget var nu Sten
Björklund.
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Torsten i tövlingsklöder,p,å Boltnaryds IP 1940

I Grönahög vann jag en tävling och likaså i
Marbäck och därifrån har jag ett minne.
Efter min grupp startade en grabb som
hette John i Ängabo. Han sa åt oss:

- Hör ni peika, ntir jag kommer ska ni höp-
pa åt sidon jrikla fort så att ni inte hindrar
mekför jag lrommer med en jciklafart.

Men någon John kom inte ikapp mig.

l94l frck jagoch Inge Nyberg åka till DM i
Vimmerby och så långt hemifrån hade vi
inte varit tidigare. Vi åkte tåg dit på lorda-
gen. Helt otippad vann jag den yngre juni-
orklassen med drygt tre min. Ja, då var han
då upptäckt "Fantomen från Bottnaryd"
och framgångarna blev många. 1942 börja-
de med att vi med vårt juniorlag blev sexa i
Smålands DM-stafett for seniorer och där
jag slog alla seniorer i sträcktid.

Utan långkalsonger

Så blev det tävling i Vaggeryd, 35 grader
och blåst och jag åkte utan långkalsonger
och forfros båda knäna. Niir jag kom i mä
som segrare blev jag omhåindertagen av en

sjukvårdare som hette Jarnergren och som
var med i skidförbundet. Han arbetade med
mina kniin i en timma och sa att i morgon
ska du smörja in kniina med draglim så

varmt som går och inte arbeta på en vecka.
Jag gjorde så och hade aldrig ont av det
sedan, men langkalsongerna kom sedan att
folja mig hela min tävlingstid. Söndagen
därpå åkte jag DM 15 km i Tranås och blev
tvåa 13 sek efter Erik Cassel.

Lånad skida

Så kom det stora genombrottet vid Göta-
landsmästerskapen i Borås. Efter halva lop-
pet ledde jag men då gick det lite lor fort i
en sväng. Skidan gick mot ett träd och gick
av. Jag hade min bror Olle en km bakåt
som vätskekontroll och jag våinde om ftir
att han skulle komma efter. Men jag hann
bara ett par hundra meter så kommer en

turist och frågar:

- Vill du låna min skida ?

Han hade en skida som var 'A fot längre åin

mina men bindningen passade. Jag fortsatte
i olorminskad fart och vann med I minut
och 35 sek. Jag fick inte tacka min hjiilpare
då han tog min brutna skida och sin och
frrsvann. Ca 15 år senare, vid ett Västgöta-
lopp, kom det fram en person och sa:

- Dufick låna en skida av mig 1942. Åntti-
gen fick jag tacka honom for att han hjälpte
mig att bli Gotalandsmästare.

Rådd att vila

Sixtus Jansson, Svenska Skidftirbundets
ordforande, övervarade tävlingen och han
kom fram till mig och pratade en lång
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stund. Han sa att nu skall du vila och inte
åka någon tävling nästa sondag och så in-
bjuder jag dig till ett träningsläger i Bydalen
öre jul. Jag var ju jätteglad. Åven Små-
lands tråinare Gunnar Söderman sa att nu
ska du vila på söndag. Jag lydde deras råd

men så kom det att gå en stafett i Bott-
naryd. Jag talade om vad jag blivit rekom-
menderad men det foll inte i god jord och
jag blev betraktad som en svikare. Niir jag
sedan ville anm:tla mig till en tävling sönda-
gen dtirpå fick jag till svar:

- Du /år inte åla någon mer ttivling i år
ntir du inte åkte stafetten. Det ktindes bit-
tert att bli behandlad så.

Under 1943 var det endast två tävlingar.
Det blev en andra plats i DM-stafetten på

sista sträckan och seger i Hovslätt. Sedan

lorsvann snön.

1944 bara en tävling i DM 15 km och jag
hade inte tränat så mycket man skulle. Ha-
de inte heller tävlat så mycket som örsta-
års-senior och min placering blev 34:a. Nu
var Torsten slut som skidåkare, var den

allmänna uppfattningen. 1945 blev det hel-
ler inget tävlande. Jag giorde då min mili-
tiirtjtinst, vinterutbildning, i Dalarna och
åkte då mycket skidor, bl a 30 km for
skidloparmäket. Jag årkte på 1,57 tim som

var en mycket fin tid. Men jag fick stryk i
regementsmästerskapen som gick i toväder
och jag hade inget klister utan åkte på kall-
valla. Annars var jag i mycket fin form.

Resor betalda

1946 blev ett mycket gott år men kunde
gått så illa att det inte blivit något tävlande
alls. Jag var utan pengar och ville att klub-
ben skulle betala resa till Nässjö och hotell-
rum åt mig. Jag fick till svar att:

- Detfår du betala sjeilv.

- Då blir det inget ttivlande för min del, sa

jag men på lordag morgon ringde sekrete-

raren Bengt Sterner och sa att det kommer

pengar till dig idag så att du kan åka. Han
trodde på mig. Efter tävlingen sa de andra i
styrelsen att de inte trodde att jag var så

bra, jag blev nttmligen sexa och bäste små-
lfinning. Sedan fick jag mina resor betalda.

Flyttade norrut

En mycket bra säsong blev det med andra
plats i GM och DM 30 km och fyra på 15

km. Segrar i Vaggerydsloppet och Ulva-
dalsloppet, wåa i Stråken Runt och sjua i
Edsbyterrängen. Det var ett utmtirkt lopp
och då eöjöds jag att komma dit och prova
mina krafter mot norrlänningarna.

1947 flyttade jag dit och tävlade for Eds-
byn. Det gick vål inte så där bra de forsta
åren. Men så småningom blev jag i alla fall
DM-mästare på 15 km, visserligen bara
med en sekund, och jag var tvåa på DM tre
eller fyra ganger.

Jag vaqn också en del tävlingar och lyck-
ades även besegra sådana storheter som
Anders Törnqvist, Gunnar Eriksson, Nisse
Täpp, Artur Herdin, Olle Wiklund, Holger
Hägglöfl, Selm Stenvall, Curt Löfgren,
Martin Karlsson, Inge Limberg och Gunnar
Samuelsson. Men Mora Nisse Karlsson
lyckades jag aldrig besegra. I stort sett åir

jag belåten med mina insatser i norr.

1953 var jag mycket bra forberedd och jag
åkte fantastikt bra på traningarna fore jul.
Men när tävlingarna kom knöt det sig, jag

vet inte hur det kom sig, men jag fick kan-
ske forklaringen när jag en gång talade med
Lars-Åke Thor. Han hade varit i samma sits

en gång och han gick då till en lakare. Han
fick då reda på att det var fel på blodvärdet
och det kanske var sarnma for mig.

En gentleman

Ett lopp som jag aldrig kommer att glömma

var stafetten i Bergsjö. David Johansson,

Delsbo och jag gick ut på sista sträckan

tillsammans och i en skarp utforsbacke tap-
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par David sin stav. Som den gentleman jag
åir tar jag hans stav och han fick den nåir vi
kom ner. Det hade varit en enkel sak for
mig och vinna om han fätt åka med en stav.
När en km återstod hade jag fätt ett litet
forsprång men då var oturen framme. Min
ena skida skar ut i den djupa snön och jag
hade stora svårigheter att komma upp.

David kommer ikapp mig och saktar in men
då står hans ledare lite langre fram. Då ro-
par de åt Dalle att åk for fullt. David skäm-
des när jag kom i mål som tvåa men jag fick
en vän for livet. Var gång vi traffats sedan
dess säger han:

- Vet du vad jag tcinker på ?

- Ja, Bergsjö, svarar jag.

En poäng i det hela var att jag bodde hos
en riktig Hif-entusiast och när han fick höra
att jagtagit upp Dalles stav, sa han:

- Torsten skulle kastat staven så långt åt
helsike som han kunnst.

Jag åkte då ör Hudiksvall och de hade två
inteckningar i vandringspriset liksom Dels-
bo som nu tog hem det for alltid.

Jag flyttade hem till Strängsered 1953 och
jobbade som lorman åt Domänverket och
samma år gifte jag mig med min tjej Maj
1954 gick jag till skogs och sågverksskolan
i Falun och tävlade även då for Hudiksvall.

Valde Mullsjö

1955 började jag tävla i Västergötland.
Herbert Fredriksson skrev ett brev och frå-
gade om jag hade lust att tävla for den ny-
bildade Skid- och Orienteringsklubben i
Mullsjö. Jag hade träffat Pontus Carlsson
och Ingemar Gran på SM i Umeå och
tyckte att de var trevliga killar. Jag bestäm-
de mig for att tävla for klubben där även
mina bröder Allert och Mats fanns. Ett val
som jag inte behövde ångra.

Bästa år

Jag hade nog nu mina bästa år. Det började
med seger for oss i Norrahammarsstafetten
och seger i DM-stafetten. DM på 30 km i
Mullsjö blev ett bottennapp for mig då det
var töfore och lite snö. Pontus gjorde ett
storlopp och vann och jag blev bara fyra.

På götalandsmästerskapen i Dalsjöfors gick
det bättre då jag vann med 3,5 minut fore
Pontus. I Västgötaloppet, som jag var
storfavorit i, gick inte som jag tänkt mig.
Jag ledde till 500 meter fore mål då jag gick
in i den så omtalade väggen och även nu
var det Pontus som lyckades pressa sig
lore.

Jag vann sedan DM S-milen och några täv-
lingar till. Jag fick även titeln
"Västergötlands skidkung". 1956 var kan-
ske mitt allra bästa år. Jag vann då alla lopp
som jag ställde upp i, DM 15 km, 30 km,
50 km, Götalandsmästerskapen, Västgöta-
loppetosv- ll segrar.

1957 var det dåligt med snö. Första täv-
lingen i Mullsjö den 15 februari var det
stafett i tolore och vi blev bara trea. På
natten frös det till och jag vann 15 km med
fyra minuter fore Stig Johansson.

Söndagen därpå gick DM tremilen i Sköv-
de i strålande skidlore och en bana som var
den hårdaste som jag åkt i Götaland nå-
gonsin. Jag startade i sista gruppen om tre
namn'med nr 57 och var forst i måI. Jag
vann med 12 minuter och 26 sekunder fore
Kalle-Fritsla Johansson. Det var nog det
basta skidlopp somjag glort. Jag vann även
Götalandsmästerskapet i Dals-Ed.

Tillsammans med mina bröder Mats och
Allert vann vi DM-stafetten 1959. Hur
många bröder har gjort det ?
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Utdrag ur Torsten Nilssons meriter som
skidlöpare 1940 - 1982 (egna uppgifter)

Junior
I DM (distriktsmästerskap)
I GM (götalandsmästerskap)

Senior
l5 DM individuellt
20 DM lag

3 GM ind 1955, 1956, tgi7
2 GM ind andraplatser

SM S-milen l5:e
SM l5 km24:e

Västgötaloppet 1956 I :a

Som 40-åring (1963):
l:a DM stafett 3 x l0 km, l:a på str 3
Rankåsloppet, Tibro I :a
Brännebrona l:a
DM 15 kmZ:a efter Bernt Sjögren, Trane-
mo

Veteran 1982
VM i Sverige både 15 och 30 km 4:a efter
Viktor Hakutinen, Finland, och två norr-
män
Skinnarloppet, klass H 50 5:a

TORSTEN NILSSON
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å

ä

r,fi

4
w

45 ws Höstskift 199§

;%

"e

{

/

I

'!'r1z I

BW



I)et var i Ryfors i Mullsjö kommun det
började i Sverige. Golf - den gången
fiirbehållet några få, idag en populär
folksport.

En gang var Ryfors i Ny§rke socken i
Vartofta härad i Skaraborgs län en ttimligen
enkel bondgård. På 1740-talet fann man
järnmalm i området. Ett konsortium bilda-
des och eftersom det fanns både skog och
vattenkraft - Tidan - kunde en industriell
verksamhet starta. 1827 köpte Gudmund
Magnus Sager egendomen for 43.333 riks-
daler 16 skilling banco.

Med hjälp av pengar från andra industrirö-
relser - tändstickor, textilier och trävaror -
kunde ägoma så småningom utvidgas till
6000 ha. Sönerna - Robert, som blev dip-
lomat, och Edvard, som med tiden blev
Gustav V:s hovstallmästare - byggde upp
ett helt samhälle kring gården med mejeri,
smedja, såg, kraftverk, avelsbesättning,
kurbad och mycket annat.

Tennis och golf

Kring bostaden lät de anlägga en park som
var Sveriges största, 375 hektar. Uppdraget
att anlägga parken gick till två engelska
arkitekter, Edward Milner och hans son
Henry Ernest Milner. En gräsbelagd tennis-
bana var ftirdig 1879, också den Sveriges
forsta. Edvard Sager hade fätt smak lor
golf under sin studietid i England och lat far
och son Milner anlagga en golfbana i par-
ken. Från början en 6-hålsbana som senare

utvidgades till t håI.

Med dagens mått var det forstås en be-
skedlig bana. Det handlade om korta håI.

Det längsta var knappt 200 m. Det fanns
heller inga hinder eller bunkrar . Det hela

var ju i forsta hand ett inslag i en vacker
park. Men man spelade på banan. Edvard
Sagers hustru Ida, fodd Fock, en mångsidig

kvinna men speciellt handarbetskurrig,
skrev i ett brev 1904: "Om sporten gör
litet intrång på våra handarbeten, gmtur
den i gengtild oss sjrilva. Ntir jag kommer
in efter ett parti go$ eller tennis, som har
satt mitt blod i omlopp, återtar jag med
nöje mitt arbete".

Ida Soger

Från England importerades speciella häst-
dragna gräsklippare lor att hålla banan i
trim. Gårdens många barn anlitades som
caddies och fick lara sig att "med tumme,
pekfinggr och långfinger forma en sandhög
att lägga bollen på".

Förfall

1919 delade bröderna godset mellan sig.
Edvards son, John Henry Sager, som
övertog Ryfors Övre med park och golfba-
na, hade inget golfintresse. Successivt fick
banan lorfalla och blev så småningom be-
tesmark for korna. Överhuvudtaget inled-
des en period av ökat förfall genom brist på

underhåll av byggnader och anläggningar.
Inte forrän Skogssällskapet fick ansvaret
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for forvaltningen av den gamla egendomen
började ett långsiktigt arbete med att rädda

den unika miljön. Byggnader renoveras och
olika verksamheter har knutits till området.

Kuskar år sin träning på Ryforsområdet,
smedjan tir öppen vissa tider for kurser och
turister, konstnärer kan fr inspirerande
ateljeutrymme och plats for utställningar
och den gamla stangiärnhammaren håller på

att renoveras och filr battre tak över hurnr-
det. En restaurang och hotell - och konfe-
rensanläggning - Engelska Villan - ger liv åt

området året om.

Ryfors som dd ser ut i nutid

Återinvigning

Golfen då ? Till hundaårsjubil6et återinvig-
des den restaurerade korthålsbanan med

sina fyrkantiga greener - Att de var just

furkantiga framgår av originalkartor efter
vilka banan rekonstruerats. Men en kort-
hålsbana, dar det längsta hålet är knappt
200 meter, räcker naturligtvis bara som
övningsbana idag när golfen blivit något av

en folksport i Sverige.

Banarkitekten Peter Nordvall har ritat en

l8-hålsbana, diir de forsta t hålen invigdes
1991. De sista t hålen åir nu sådda, och om
allt går enligt planerna ska man kunna spela
på hela banan 1996. Ett par av de nya hålen
har byggts över den gamla korthålsbanan,
som dåirmed inte längre kan spelas utan
särskilda arrangemang. Klubben menar
emellertid att det är bästa sättet att bevara
området på lang sikt - både for de 700
medlemmarna och for besökare antingen de
har golfen som huvudintresse eller åir histo-
riskt intresserade.

STIG WERNMO

Källor:
Ryfors - en kavalkad Allwood och Samu-
elsson
Golfklubbens informationsbroschyrer
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Ryfors parkbana
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Storsimmaren och tandläkaren OIIe Jo-
hansson avled den 9 augusti 1994, nära
67 är gammal, efter flera års kamp mot
folksjukdomen cancer.

Olle var på 40- och 50-talet en av Sveriges
allra främsta simmare och vattenpolospela-
re. Sin bana inledde han i IF Elfsborg, Bo-
rås som 1972 blev Simklubben Elfsborg.
Redan 1946 blev Olle Johansson "stor
grabb" i simning sedan han erövrat tre in-
dividuella SM-segrar pä 200 och 400 m
frisim.

Det blev Olle Johansson förunnat att på
allvar placera Borås och Elfsborg på den
internationella simkartan. Hans kampvilja
och koncentration på uppgiften var allmänt
känd i simmarkretsar.

Kamp mot fransk "Goliat"

En som inte ägde den vetskapen 1947 var
världens då främste frisimmare, nämligen
den franske jattebabyn och divan Alex Jany
från Toulouse. Han hade bollat med våirlds-
rekorden i frisim i mitten av 1940-talet med
en bästatid på 200 m fritt pä2.04 mot Olles
personbästapä2.14.

Olle Johansson var självskriven medlem i
det svenska lag som simmade om EM-
medaljer i Monte Carlo 1947. Han fick gå

slutsträckan mot Jany, som hade att hämta
in ett klart underläge. 20 meter från målet
såg Jany ut som segrare for det franska 4 x
200Jaget, men så kom plotsligt den explo-
siva forvandlingen. Olle låg metern efter
Jany 6 - 7 meter fore måI, fem meter fore
mål var han jamsides och piskade vattnet
med sina karakteristiska korta armtag och
gick forbi på sluttampen. Ordnade EM-
guldet till Sverige med en armlängd - och
David hade besegrat Goliat.

Dåirmed hade ännu en svensk simbragd
skrivits in i historieböckerna. Roligt att det
blev Olle Johansson - en stor man i manga
avseenden. Självfallet blev han genom den
bravaden utsedd som boråsidrottens
friimste utövare det året genom att tilldelas
Idrottsfriimjandets s.k boråsmedalj. Det åir

den äldsta och värdefullaste fortjänstmedalj
en boråsakliv kan ffi.

Repris i Wien

För att riktigt lämna ett kvitto på Olle Jo-
hanssons internationellt höga nivå reprise-
rades EM-guldet pä 4 x 200 m fritt även
vid EM i Wien 1950. Den simningen gav
inte riktigt sarnma eko som bragden i
Monte Carlo hade gjort tre år tidigare. Än-
då vill jag gärna hävda att kvartetten Olle J,

Per-Olof Olsson, P-O Östrand och Tore
Synnerholm giorde en heroisk insats.

Monte Carlo-kvartetten såg Martin Lund6n
som färde man, i Wien utbytt mot Tore
Synnerholm. Tre simmare gjorde alltså da
capo på Monte Carlo i Wien.

Olle Johansson simmade slutsträckan i alla
de viktiga lagkapperna från Monte Carlo,
Wien, OS i London 1948 och fram till OS i
Helsingfors 1952 - och som han simmade.

Även vattenpolo

Han var de stora tävlingarnas man. Ingen
kunde som han höja sin prestationsnivå
långt över det vardagliga. Hans snabbhet
och goda skottformåga giorde honom ut-
omordentligt attraktiv även i polospelet,
där han awerkade 4O-talet landskamper.
Detta under perioder då det endast spelades

tre-fyra landskamper per år. Olle J satt även
nägra är i Svenska Simforbundets styrelse.
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Skrivaren av de här raderna kan intyga Olle
Johanssons storhet som simmare och polo-
spelare. Vi konkurrerade i bassängen som
simmare och polospelare och gjorde åtskil-
liga landskamper tillsammans. Men Olles
storhet uppdagades egentligen på allvar
mot slutet av hans levnad, då våra täta
samtal forde oss ännu närmare varandra.
Mitt i den sista striden gav han prov på sin
kampvilja, blandad med självironiska och
deltagande inpass. Minnet av Olle Johans-
son bleknar aldrig !

HANS HELLBMND
Hedersordförande i SK Elfsborg

Olle Johansson - vffinets md§are
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En av Västergötlands och Sveriges stil-
fullaste friidrottare under 1940-talet var
IFK Borås häcklöpare Sixten Larsson.
Det var en fröjd att se honom i aktion på
löparbanan.

Den forsta halvan av decenniet var han lik-
som i särklass i landet, trots att han hade
hård konkurens av då i forsta hand Rune
Larsson, M P. Det resulterade i att han blev
svensk mästare på 400 m hack fem år i rad

diir han noterade 52,4 som sitt personliga
rekord.

Specialist på 400

Men Sixten inledde egentligen sin idrott-
skarritir som medeldistansare och lopte
1.500 med viss framgång innan han fann sin

rätta gren 400 m häck.

Landlagstrojan fick han dra på sig 15 gång-
er och en av sina bästa prestationer gjorde
han 1941 i en landskamp mot Ungern.

tt It
.\;§

Då vann han såviil 400 m häck som 400 m
slätt och genom en fin lopning även i stafet-
ten medverkade till svensk seger även där.

Efter en sådan landslagsinsats kanske man
kan fråga sig av vilken anledning han inte
tilldelades "Kabompokalen" som pä den
tiden alltid delades ut for bästa prestation i
landskamperna. Kunde det ha gjorts någon
bättre prestation ?

Silver på EM

Vid Europamästerskapet i friidrott i Oslo
1946 löpte Sixten till sig en silvermedalj
efter en hård dust med Bebbe Storskrubb,
Finland och sin kronprins Rune Larsson.
Antalet västgötamästerskap som han
plockade hem är väl nästan oräknerliga.
Sixten Larsson var en prydnad for Väster-
götlands och Sveriges starka friidrottsgarde
på 1940-talet.

HAMLD JAKOBSSON

&
*{ /-

Klippa över hllckarna var pedeW
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Sven l)avidson fiiddes 1928 i en kultive
rad idrottsmiljö. Fader Nils, sedemera
vaktmästare i Borås tennishall, yar en

stor brottningsledare i Borås. Mamman
Magnhild skötte, ftirutom familjen med
bröderna Kurt och numera framlidne
Per-Yve (båda fina spelare) också hallen.

Främst i Borås

För skrivaren av de här raderna framstår
Sven Davidson som Borås främste idrotts-
man genom tiderna - alla kategorier. Han
har faktiskt dokumenterat sig som en av
svensk idrotts allra största.

Han var på 1950+alet Sveriges internatio-
nellt mest omskrivne idrottsman (trots Gre-
No-Li i fotbollsitalien). Höjdpunkten på

den davidsonska karriåiren blev forstås, i
singel, hans franska mästerskap i Paris 1957
(VM på grus) sedan han dessforinnan varit
uppe i två finaler. 1957 gick även Sven till
semifinal i Wimbledons knallhårda singel-
klass.

Kronan på verket satte Sven Davidson
1958, då han, om han ville, lornde trycka
titeln Vtirldsmästare på visitkortet. Att vin-
na Wimbledon åir varje tennisspelares dröm.
Sven gjorde det tillsammans med LJlf
Schmidt i herrdubbeln.

Senkommen medalj

Litet längre fram i karri:iren initierade Sven
Davidson succ6n med Stockholm Open, en
händelse som 1994 avtecknade sig i form
av en medalj från HM Kung Carl Gustaf vid
audiens i Stockholm. Sven lyfte från sitt
hem Arcadia, Californieq USA for att på

svensk botten låta sig medaljeras.

Sven Davidson lämnade Borås 1949 for att
lorkowa sig i kungliga huwdstaden. Efter
studentexamen i Borås, ägnade sig Sven åt
studier i teknik och ekonomi. Sven visade
sig (mang)begåvad och hade många stråing-

ar på sin lyra. En visade sig vara hans

skickliga och engagerande kommentators-
skap for Sveriges Television.

Sven Dovidsson vid Tyska Md§erskapet 1951
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Varken lorr eller senare, tror jag mig kunna
påstå, har det svenska TV-monopolet
frambringat en kunnigare, elegantare och
till alla delar skickligare TV-kommentator
än Sven Davidson,

Veteranspelare

På "ålderns höst" har Sven Davidson också
hunnit med veterancirkusen, Grand Old
Masters, där han firade triumfer. Men efter
operationer på grund av kärlfortriingningar
i hjiirttrakten slutade Sven spela. Han är så

håir i mitten av 1990-talet dock så pigg igen
att han håller sig igång.

Han var pä väg att lyfta upp svensk
damtennis i mitten av 1980-talet. Sven
tillhör den gamla skolan. Han ställer krav.
Det orkade inte damerna. Sven ledsnade
och hoppade av. Därfror står svensk
damtennis dar den är i internationell
jämforelse.

SAXAT UR EN ARTIEL SOM HASSE
HELLBRAND SKRTWT I IF ELFSBORGS
9O-ÅRSSKRIFT

Haglunds har sattförg på idrottsnusöerna
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Bollen har ju fiirekommit i alla tidsske-
den och hos alla folk Den har .kallats
t'konungen bland leksaker'och haft en
nästan hemlighetsfull dragningskraft på
alla åldrar. Detta fenomen gäller allt-
jämt och kanske i ökad takt. En
"släkting" till bollen är klotet, som också
omhuldats sedan urminnes tider i bl a

olika spel och lekar.

Det är främst i kägelspelet som klotet
kommit allra mest till användning. Det har
hävdats att spelet genom att slå kaglor med
ett klot forekommit redan under forntiden.
Det har sannolikt uppkommit i Tyskland
och forekorrmer i litteraturen redan under
medeltiden. Det har klarlagts att kägelspe-
let har forekommit i Sverige åtminstone
från 1500-talet och utövats inom alla sam-
hällsklasser.

Allmogen spelade

Spelet hade stor spridning bland allmogen
inom så gott som hela vårt land tills långt in
på 1800-talet. Professorn i folklivsforsk-
ning vid Stockholms Universitet Sigurd
Erixon (1888-1968) har år 1929 i skriften
"Svenska kulturbilder" beskrivit ett gam-
malt kagelspel från en by i Västergötland.
Det bestod av nio käglor uppställda i en

kvadrat med en särskild kägla kallad
"kung" i mitten. Klotet var forsett med en

läderrem och kastades emot kaglorna for
att ftilla dem.

Regler

Om kungen foll inom kägelområdet utan att
taga någon annan kägla med sig, räknades
det som 9 poiing. Slogs kungen utanlor
kägelkvadraten och utan såillskap av andra
käglor blev det 12 poang. Hörnkäglorna
gällde for 6 poäng och mellankäglorna for I
poäng. Föll mer än en kägla vid ett kast

räknades blott I poäng for vardera även om
kungen befann sig bland dem.

Potingberäkningen var något varierande for
ett spel men vid andra spelet fick po-
ängsumman inte översknda 24 poäng. Om
så skedde blev det nedflyttning till 15 po-
äng etc. Klotet kastas 5 gånger per spel
från ett avstånd av l0 meter fran
kungskäglan.

Spelas på nytt

Ett flertal hembygdsforeningar i Västergöt-
land har återupptagit kagelspelet på sitt
program och detta gäller framforallt fore-
ningarna i Mariestadstrakten. Man använ-
der här i stort sett ovanstående gamla regler
med västgötaanknytning och genomfor
tävlingsturneringar hembygdsforeningar
emellan.

Denns spelplan med kögelupp§dllnkg
anvdndes nu bl a i Vdnetsborg

IIornk:igl:r
o

Mittkägla
a

o

a

. l.-5 meter

o

o

Kung

o
o

,I
=1
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Vassända-Naglums Hembygdslorening i
Båberg inom Viinersborg har också tagit
upp det gamla kägelspelet på sitt program
och sedan tre år tillbaka ordnas spel under
somrarna på sitt torp Solliden.

Dagens moderna bowling har ut-
vecklats från det gamla kiigelspelet

Redan under 1600-talet hade kägelspelet
med europeiska invandrare förts till USA.
Under den långa perioden fram till modern
tid foriindrades kagelspelet och fick den
form bowlingen har idag (engelska;

bowl:klot).

Från sekelskiftet och fortårande har bow-
lingen en enorn utbredning i USA och i
stora delar av den övriga världen.

Kom från USA

Bowlingen kom till Sverige genom den
kande idrottsmannen och idrottsledaren
Bruno Söderström, som 1909 gjorde en

studieresa i USA och darvid kom i kontakl
med det nya kägelspelet - bowlingen. Han
var även tills§ndare av bowlingbanor vid
denna tid i Stockholm. Som alla väl känner
till är bowlingen idag i vårt land en stor
sport med många tusen utövare.

Det kan noteras att Bruno Söderström var
en mycket god gymnast och stavhoppare.
Han tog silvermedalj i stavhopp vid OS i
Aten 1906 med 340 cm. 1908 satte han

svenskt rekord i stavhopp med 353 cm.

CARL-MARTIN BTÖRKKWST

Bowling i dag - det moderna högelspelet
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Skara ldrottsliirening (SI) är Västergöt-
lands äldsta idrottsfiirening. Föreningen
bildades ll november 1900 och blir fiilj-
aktligen 95 år i höst. Det skulle emeller-
tid dröja 12 är innan Sl-namnet antogs.
Dessfiirinnan yar det Skara Hantverka-
res Gymnastik- o Atletklubb som gällde,
men det gällde endast fiirsta året. Däref-
ter blev det Skara Atlet- o Idrottssäll-
skap fram till 1912, då SAIS och Skara
Sportklubb slogs samman till Skara IF.

En f d slaktarbod på Oxbacken blev fore-
ningens forsta triiningslokal. 1901 hyrdes
Klings vagnbod på Skolgatan fram till
1904. Dåirefter användes Surbrunnssalong-
en som tråinings- och klubblokal fram till
1908 (låg mellan nuvarande Biskogsgården
och Dofsan).

1903 hyrdes av Skara stad ett stycke mark
vid det s k Königska gåirdet (nuvarande

korsningen Tulegatan / S:t Annegatan).
Detta blev foreningens forsta "idrottsplats".
Ett år senare flyttade man till S:t Anneäng i
andra ändan av S:t Annegatan.

1908 tvingades öreningen låimna denna och
fick därefter hålla till på Läroverkets id-
rottsplats vid Botan (nuvarande Teglasko-
lans område) till september 1910. Då invig-
des "Trekantstadion (låg ca 200-300 meter
öster om Skaravallen som i sin tur stod klar
te32).

Det var på Skaravallen det fantastiska pub-
likrekordet på drygt 12.000 personer sattes
vid matchen mot ÖtS Zf september 1956.

1970 flyttades all senior- och juniorfotboll
till Skarahov.

1908 bildades, med foreningens medverkan,
Västergötlands Idrottsforbund. 26 novem-
ber året därpå var foreningen med om att
bilda Skaraborgs Läns Fotbollforbund.

Många idrotter fiirr

Sedan manga år tillbaka har Skara IF en-
dast fotboll på programmet. Men det fanns
en tid då foreningen hade organiserad verk-
samhet i bandy, brottning, bordtennis, cy-
kel, fotboll, friidrott, gång, gymnastilq
handboll, ishockey, simsport, tandatletik
och orientering.

1927 Walade foreningen till allsvenskan.
De forlorade mot Stattena med l-2 borta
och det blev 2-2 på Trekantstadion.

Intresse fiir friidrott

Den 24 augusti 1902 var det friidrottspre-
miär på Godtemplarnas festplats vid Björ-
kelund. 1904 var det dags ör nästa.tävling
och då inbjöds grannfloreningarna. Att id-
rotten var ny och primitivt ordnad visar
resultaten:

Skara ldrottsplals
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RESULTAT

100 meter: 1) W Takman,Lidkopings GK
13,2 sek

Höjd: l) E Lundberg, Skara 145 cm

kingd: Edv Johanson, SAI 460 cm

Landsvägslöpning skedde den 2 juli 1905.

Loppet var på 13.000 meter och gick från
starten vid Botaniska trädgården över
Brunsbo, Ranåker, Marskabyn och till
målet i Botan.

1909 hade intresset for friidrott blivit så

stort att Skaramästerskap anordnades den 3

oktober. Det tryckta programbladet från
dessa mästerskap finns bevarat.

PR.OGR.AM
ötu.r

Mästerskapstäflingarne för Skara stad
Söndagen den A.Oktober 1909.

T öll i ngsf u n h t i o ndr e r :
1fuerdomare: Baikljäns€m,n N, Nrlander. (tsIåil och guli band).

Ledare: Ht Dxv\Å B.rsnan. {Blält band).

Prisdotuarc: lh Åxd Lidai, O. Aur.ll och O tsergrndn (H\nl band).

Sehretera.e: Hii Hr.diandc C. Zntrurll od V, Valltn (Rödt baid).
Iidragal€; Siuderaitdetra R. E$cn odr K- Boehius. (Guli band)-

§/rrif:i Sr,raFidil Eirsr B.cftna, (GröflI binC).

,d/oldr Sruderanden E. Lindcbo(: (Skäil band)

frt. 0 f. m.:

Slenskt rekord

1- F. Dahlgren
3. E Cu$afson
8. C. Johåusson
9. C. O. Nord

,.18. s. Ådfund
4rg. rn. oat'c
7 20. H. Monris

Försökståfling I loo.metcrs löpf,ing.
l0:,i sek. Srcnsk måsare 1900 K. Uidberg l0'r sck.

s. L I tt. tl. södcrstöilr s. L. I.
s. s. K. 25. F. Pryiz s. A. t. s.
S. L I 

" 17. ('. It .mb",r S. s. X.
s. s. K. 1 "8 P FPr[and c. S. K.
S I L 12 E'..41 S.s.K
S. L t. J33 E ldecnburs S. L. I

S. L. L 3i. E. Johånson S. 
^ 

l S

Disku§k.stning.
s.ersir rc<ord L Lcrrirr".odFbo_g, /1. h.

S(ensk rnäs€re 1109 O. Iilson, 68 m.

E. Cu$ahon S. S. K. ,1. G. Lidäbers S. L ).

H. Mödins S. L. l. 32. E. Pe6on S. S- K.
G. Cailson S. . 1 .,33. E. Jaeenb,rg S L. '.
O. holnLere S s. K. qrs. e.:onr,,son s. A. l. S.

R. Bersstan-d s s. K. ', ,9. E. Almrn S. L l
N. Idl;er S. s. K / s0. M. Kd lson S. A. L S

t-,3;
ri?,

28.
30.

h ogramb ladd från S kar amöderskap
ifriidrofr 1909

Olympiaåret l9l2 hade foreningen en stor
nationell friidrottstävling. 14 foreningar var
representerade och bland deltagarna fanns
landets bäste spjutkastare Eric Lemming
(olympiamästare 1906). Bror Foch
Viinersborg löpte 10.000 meter mot ett 5-
mannalag från SI och vann.

Tidigaste serietabellerna

Sist i denna artikel foljer de tidigaste
serietabellerna samt tabellerna frän 1926127

då SI kvalade till allsvenskan, N.
Västsvenskan 1938/39 då SI kvalade mot
IF Skogen och gick till 2:an efter 3

matcher., Div 2-epoken 1939 till l94ll42
och slutligen div 3-tabellen 1955/56 då SI
fick en gratis chans till tvåan och ål<te ur
omgående med samma poiing som Fässberg
men med -ll måI.

Skara IF:s representationslag har sedan år
1922, dä Skaraborgsserien tog sin början,
deltagit i s k organiserat fotbollspel. För år
l9l I finns en anteckning om att Rantens IF
tog inteckning i den samtidigt uppsatta
Lazarolpokalen, och är l9l2 var det
Tidaholmskamraterna som höll sig framme.
Några resultat eller anteckningar över detta
finns ej.

fu tqtf segrade Skara IF enligt tabellen,
krigsutbrottets år 1914 kunde inte serien
slutforas och år 1915 var ånyo Skara IF i
topp. För år 1916 slutligen meddelas att SI,
genom seriesegern, definitivt lade beslag på
Lazarolpokalen.

Idrottsmuseum i Skara

Det är nu klart att Idrottshistoriska musdet
i Skara fiir lokaler i kommunens fastighet,
Skolgatan 3, som iir grenne rned
Turistbyrån.

I klubblokalen på Skarahovsområdet har SI
en imponerande prismonter rned många
äldre priser,bl aLazarolpokalen från 1906.

Det borde vara i Sl-ledningens intresse att
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överflytta ett antal priser till det mer
centralt belagna musdet och genom detta
Iåta flera tin foreningsmedlemmarna fil
tillgång till dessa fina och välbevarade
idrottsminnen från seklets början.

AXEL ST]NDEN

TABELLER OCH SERIER

Skaroborgsserien
(Lrzarolpokalen)

I9ll
Rantens IF sericsegrare

l9t2
IFK Tidahoim seriesegrare

V6.l.v.nskon lAlU-lYn

t913
Skara IF
IFK Tidaholm
Rantens IF
IF Heimer
IFK Skövde
Tidaholms GIF

I911

(sericn icke slutförd)

Skara IF 8 poäng
IFK Tidaholm 5 ,
IF Heimer 4 ,,

t9t5
(Skera IF seriesegirre) (halv omg.)

16 poäng
15

10 ,,
9,,
8»
2,,

ot6-7 6

012-5 6

1 9-11 3

1 7-12 3

2 8-77 2

12 poäng
5,,
4,,
3,,

11 poäag
7,,
4,,
4,,

7 poäng
5rr.
0,

Krokslitt 18

Joosered 18

Uddcvalla 18

Hcimer 18

Trollhättan t8
Väncrsborg 18

Ymer 18

N, Värtsvcnrkon 1938-1939

Skara 18 11 3 .{ 57-24 25
IFIi Troflh. tS tt 2 i 32-26 2t
Trollh. IF 18 10 o S 30-29 20
Uddcvalla 18 9 I 836-2219
Kungshamn lS 8 I 744-4119
Ålingsis 18 7 3 S31-34 17
lVlunkedrl 13 7 2 927-3916
VineriSorg lS 7 1 1O 34-38 15

Heimer l§ 5 3 lO 26-37 t3
Smögen lS 5 2 11 19-39 f2

Div. ll Västro 1939-1940

Degeriors 1S 16

Karlskogr t! 1C

GÄIS 13 9

Skarr l8 lO
Vrrb. BOIS 1S

Tidaholm 1§

Deje l3
Billingsforr l3
Jonsered 13

Urncn l8

Div. ll Värtro 1940-194I

GÅIS 18 14 2 2 {3-16 JO

Tidah, GIF r8 $ 4 + 37-32 21

Ortryte l8 9 5 436-1023
Krrlskoga t8 9 3 619-32.2t
Skara 18 9 2 741-382t
Lundbv 13 8 1 936-.+520
Deje 13 7 1 la l1-.1.{ 17

Billingsforr 18 6 1 ll ii-15 1i
varb. BOIS 18 I I l: 2S-i2 9

Arvika BIi 18 I 2 li 26-61 3

Div. ll Vörlro '1941-It42

Lundby
Tidaholm
Orgryce
Karlskoga
Billiogsfors
Skogen 

'

Waggcryd
Deje
Karlstrd
Skara

Skrra 18 13

larsDcrg lö lu
Mrjornr 18 l0

18 13

18 12

, 2 53-21 29

3 s 6r-37 2J

3 5 18-34 23

5 5 11-t3 21

1 6 5t-54 20

5 7 37-41 17

1 10 43-53 15

3 10 33-48 13

2 12 34-67 lO
1 f 16-66 9

o 2 69-14 32
2 6 5r-26 22
l 6 43-31 21
1 7 1t-29 2t
1 § 44-33 19
J 7 J3-37 19

1 10 28-39 15

5 9 34-51 13

l 16 15-98 3

t1

60-20 29

5C-35 26

)6-23 2l
33-24 t9
.{0-36 19

40-50 1Z

ll-50 11

50-30 26

43-30 25

43-30 22

17-29 2t
13-31 19

t6-34 16

34-35 16

41-55 13

t3-3r 12

28-50 10

3 72-26 36

! 52-24 31

6 51-31 29

7 47-34 26
9 45-12 25

8 41-14 2t
11 .t5-39 l8

SkaraIF 4 2 2

IFKTidaholm4 2 2

IFHeimer 4 7 2

TGIF 412
Ranten 4 O 2

l916

Skara IF
IFK Tidaholm
TGIF
Heimer

Skara IF
IFK Skövde

Mariestads AIF
Heimer

r9t9-rt20
Heimer
Skara IF
IFK Skövde

18

r8
18

r8
r8
18

l8
:q

Div. lll ,rloll.r.to 1955-1956

Ar l9l7 spcladcs iag. serier.

"Folbollrserien ov år 1918"
r918-t919

IFK Trollh. 18 11 4 3

Skrra 18 r1 3

Trollh. IF 18 8 6

TGIF 18 8 5

IFK'Iid.h. 18 8 3

Husqvrrnå 18 6 4

V:nersborg 18 5 5
Felköping 18 5 310
Tibro 18 4 {10
LBK 18 2 610

Orgrytc 22 17

Elfsborg 22 15
'§0aggcryd 22 1,
Norrby 22 ll
Jönköping 22 12

Div. ll Våslrd'1956-195l

Halmir 22

Hsqvtn. 22

Oddevold 22

Kinne 22

F&sb*g 22

Skere 22

Trollhättan 22

6 10 4l-19 18

t t2 32-48 17

t tt 26-58 15

, 13 24-67 15

2 17 25-58 E
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Bjärke Idrottshistoriska Sällskap hade
valt bandy som tema vid sitt fiirsta id-
rottskaf6 som arrangerades i Långareds
BOIS:s klubbhus med ett 30-tal gäster.

Kvällens gäster var från Västergötlands
bandymetropol Lidkoping, eller om man så

vill Villa-Lidköpings Bandyklubb, och be-
stod av Villabossen Lars Bring. Han är
bördig från Långared, där han som 1l-åring
var med och matchade fram klubbens forsta
knattelag. Fran Villa hade han också med
sig de båda världsmästarna Christer
Kjellqvist och Anders Karlsson.

Inledningsvis, innan bandysnacket kom
igång, informerade Harald Jakobsson om
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap och
vad det sysslar med. Dtirefter övergick han
till att intervjua gästerna.

Mest ekonomi

Lars Bring berättade om hur en storklubb
som Villa arbetar varvid det framkom att en

klubbordforande faktiskt inte har så mycket
tid att ägna sig åt bandy.

Det är andra som fiir ägna sig åt den delen
av verksamheten medan ordft)randen och
hans styrelseledamöter fär ägna sig åt eko-
nomi och marknadsforing av klubben, Nog
så betungande for en storklubb idag.

Christer och Anders berättade om hur trä-
ningen var upplagd med olika triiningspass,
varvid det framkom att de hade ffitt ledigt
denna kväll, den 3 mars, då Villa inledde
tråiningen infor säsongen 1995 - 96.

- Ja, berrittade Christer, vi har två veckors
semester i juli eljest tir det trdning två eller
tre la,rillar i veckan året runt.

Det var tre trevliga idrottskillar, som utan
divalater, berättade om sitt idrottsutövande
och vid kaffeborden fortsatte sedan snack-
et. Den trevliga kvällen avslutades med att
de båda bandyklubbarna, storebror Villa
och lillebror Långareds BoIS utbytte
klubbvimplar.

HAMLD JAKOBSSON

Wabossen Lars Bring och bandyvdrldsmd§arna Chri.§er Kjellqvi§
och Anders Karlsson intemjuades av Harald fakobsson
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Utan att ta till i överord vågar man på-
stå att Bjärketräffen, till minne av det
fiinsta Bjärkemästerskapet i friidrott
1935, blev en fullträff. I ett strålande
höstväder samlades ett femtiotal gamla
friidrottare vid den gamla kvarnen i
Borg där det fiirsta mästerskapet awer-
kades.

Deltagarna kom från alla väderstreck och
från norr kom 1935 års mästerskapsdomi-
nant Bertil Eriksson från Nossebro per cy-
kel, nog så spänstigt av en 85-åring.

Tidiga mästare

Inte mindre iin tio som var med från starten

fanns på plats. Där fanns två av initiativta-
garna i Stora Mellby Sportklubb Anders
Andersson och Elmar Holmsten. Av de

aktiva från debutåret fanns Magratrion
Bertil Eriksson som tog hem tre mäster-

skap; kula, spjut och 3.000 m. Nisse Mls-
son som blev juniormästare i höjd samt Olle
Andersson som sedan kom att bli något av

en rekordman genom att deltaga i inte
mindre än 15 Bjiirkemästerskap i svit med

ett antal mästerskap i olika grenar.

Nils Olof Lundgren, Gräfsnäs IF blev juni-
ormästare på 100 m och utvecklade sig

sedan snabbt och blev Bjärkes snabbaste

man. Från Solltibrunns AIK fanns Stig
Backlund, juniormästare i ltingdhopp 1935,

och som sedan blev en stabil stöttepelare i
Bjiirkeidrotten. Från SAIK var också Sven

Valter Johnsson på plats, juniormästare på

800 m som sedan blev något av en medel-

distansdominat med bl a åtta terrängmäster-
skap i svit.

Arrangörsklubben Stora Mellby SK repre-
senterades bl a av Georg Påvelsson och
Evert Ander. Georg Påvelsson blev den

forste Bjärkemästaren då han vann 100 m i
ett par lånade spikskor. Det var så att

Sportklubben hade inköpt ett par spikskor
av medelstorlek så att flera av klubbmed-
lemmarna skulle kunna anvålnda dom och
det var forsta gangen som 100-
metersmästaren hade spikskor på fotterna.
Evert Ander blev utan mästerskap de-
butåret men kom sedan att bli en av de sto-
ra kanonerna i mästerskapens historia då
han vann inte mindre tin 28 individuella
mästerskap plus några stafettmåsterskap
innan Bjärkemästerskapens tid var forbi.

Den trevliga dagen, dar det berättades mas-
sor av gamla idrottsminnerq avslutades i
Församlingshemmet med kaffe och land-
gång och dåir Harald Jakobsson höll i trå-
darna.

Veteraner berättade

Veteranema intervjuades och berättade om
hur det var när "farfar var ung". Anders
Andersson berättade hur id6n till detta
Bjärkemästerskap hade vuxit fram. Lite
mtirkligt att man vågade sig på detta, ett
vågspel. Sportklubben var ju i alla fall inte
mer än nägra månader i och med att klub-
ben bildades på våren 1935. Debutmäster-
skapet fick 42 deltagare som gjorde 127

starter och vid avslutningstävlingarna son-
dagen den 8 september 1935 hade en publik
på over 200 personer infunnit sig. Då for-
står man att det måste ha varit trångt uppe
kring den gamla väderkvarnen i Borg. Men
allt gick bra !

Bertil Eriksson berättade bl a hur det var
när han vid ett tillfiille av misstag fick en

taggtråd till målsnöre vid ett 100-

meterslopp. Dessa båda veteraner bloms-
terhyllades och de öwiga veteranerna från
1935 hade också en del kuriosa att berätta.

Tråiffens äldste deltagare var Erik Gustavs-
son som blev ordforande niir Uplo IK bil-
dades 1927. E;lik, idag 87 äLr, uppvaktades
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med "Stora friidrottsgrabbars skrönof'.
Dessa veteraner applåderades kraft igt.

Westgöta Idrottshistoriska Siillskap repre-
senterades av sin ordforande Mats Seger-
blom som berättade om såillskapets verk-
samhet och hur han kom i kontakt med
idrotten i Bjärke. Detta skedde redan 1950
då Vastergötlands distriktsmästerskap ar-
rangerades på Bjärkevi i Sollebrunn dä
Mats blev juniormästare på 3.000 m.

Många tack

Bjärke Idrottshistoriska Sällskaps ordflo-
rande Ingvar Gustavsson och vice ordfo-
rande Gunnar "Jonte" Johnsson överläm-
nade minnesgåvor till Mats Segerblom och
Harald Jakobsson som tack for deras med-
verkan vid den lyckade träffen då Bjåirke
Idrottshistoriska Sällskap också fick 14 nya
medlemmar.

Om träffcleltagarna hade det gemytligt un-
der några timmar så hade trion Gunnar
"Jonte" Johnsson, Gunnar Frisk och Tors-
ten Andersson det så mycket stressigare.
De fick jobba hårt for att vi andra skulle
trivas och det skall de ha tack ör.

Gunnar Danielsson, Magra forde deltagar-
nas talan med ett tack till Bjärke Idrottshis-
toriska Siillskap for en trevlig träff innan
man skiljdes åt och kanske redan nu vän-
tande på nästa Bjärketråiff.

II{RALD JAKOBSSON

70 veteraner som vor med 1935
Bakre radenfr.v: Anders Andersson, Stora Mellby, Georg Påvelsson, do, Stig Backlund,, Sollcbrunn,

Elmar Holmsen, Stora Mellby, Olle Andersson, Magra, Nils Olof Lundgren, Grdfsnd*
Frdmre radenfr.v: Evert Ander, Stora Mellby, Nisse Nilssar, Mogra,

Bertil Erikson, Magrq Sven Vslter fohnsson, Sollebrunn
Foto: Inga Lill Bretoi
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Under dette teme samlades medlemmerna i
Vänersborgs ldrottshistoriska Förening vid
sitt traditionelle höstkaf6 den 27 september
1995. Ett 40-tal medlemmar var bnnkade
kring kaffeborden i idrottsmus6et nnr dagens
gästföreläsare Roger Gottfridsson tog till
orda över rubricerande ämne.

Roger är en mycket erfaren journalist och chef
for sportavdelningen i tidningen Arbetet. FIan

har också lang tid bakom sig som ordlorande i
idrottsforening och som ungdomstråinare. F n åir

han ledamot av styrelsen for Svenska Bordten-
nisforbundet.

I sitt mycket intressanta inledningsanforande
berörde Roger niistan alla problem inom dagens

idrott i vårt land. Det gåillde bl a de turbulenta
ekonomiska problem som emellanåt leder fram
till konkursens brant fiir klubbar och ftireningar
inom skiftande idrottsgrenar. Bristande ansvar
och otillräckligt kunnande hos de ledande är
ofta en av orsakerna till den ekonomiska oredan
inom idrottsforeningar.

Många inlägg

Efter Gottfridssons mycket stimulerande an&
rande låirnnades ordet fritt ftlr frågor och egna

synpunkter bland de forsarnlade.

Det blev härvid en mycket livlig och givande
debatt. Inte mindre än l8 av de nårvarande
garnla idrottserfama medlemmarna gjorde in-
liigg av skiftande slag. Man berörde bl a id-
rottsrörelsens betydelse som våigledare och
fostrare fiir ungdomen och om ftireningars sam-

a$et€ med fiiräldrarna till idrottsut<ivande ung-
domar. Me,n även anabola steroider, knark,
sprit och doping ftirdes fram i debatten.

Roger sälldes manga gånger emot väggen och
fick ge sina synpunkter i de olika frågorna. FIan
giorde detta på ett elegant sätt utifran egna
erfarenheter och sin uppfrljning av dagens fore-
teelser inom vår skirsta folkrörelse IDT\OTTEN.
Rogers anfiirande och den tiinkvärda debatlen
pågrck i niirmare 3 timmar - allt under ett fint
och gott gemyt.

fuets vAbesökta höstkafe inom VIIIF med det
något foriindrade programinslaget gav onekli-
gen mersmak.

CARL-MARTIN B I Ö RKKVI ST

Doping dr den tnoderna idrofrens gissel Inom vMgötaidroten bedrtvs d ahivt antidopkgarbde.
På bilden syns Vd§ergötlands ldrofrsJbrbunds ansvarige konsulent lan Obv Carlsson.
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Idrottsmus6erna i Vänersborg växer
undan fiir undan och under det gångna
året har vi haft drygt 1.000 besökare.
Bland dem kan nämnas 1940-talets lö-
parlegender Gunder Hägg och Arne
Andersson samt 1960-talets svenske cy-
kelkung Gösta "Fåglum" Pettersson.

Större gupper från olika sammanslutningar
har också besökt musderna och bland dessa
kan nämnas en gupp på ett 35-tal resebyrå-
folk från olika delar av landet som impone-
rades av samlingarna. Detta var ett besök
som vi hoppas få glädje av framöver då de

ofta arrangerar resor. Deras rundtur i
Västsverige var en rekognosering for att fä
en inblick av vad som fanns av värde att se

for reslystna.

Styrelsen for Göteborgs idrottsmuseum har
varit på ett studiebesök och att döma av
deras reaktioner blev de överraskade av
våra samlingar.

Samlingarna utökas

Samlingarna, ja de utökas. Det senaste till-
skottet kommer från en av Västergötlands
största idrottsmän, Bertil Antonsson, som
donerat hela sin prissamling.

Många dr de prher Bertil Antonsson samlot på sig.
Nulinns de afr beshfulq i en egen monter på Vll.§ergötlands ldrofrsmuseum i Vdnershorg.

Det är ett vackert bord dar medaljer och
plaketter fran olympiskt spel, världsmäster-
skap, europamästerskap och inte minst
Svenska mästerskap och landskamper
kommer att bli ett blickfilng.

Tennislegenden Sven Davidsson har bi-
dragit med några originella tennisprylar, bl
a från Paris.

Gösta Fåglum har bidragit med en kostym
från OS i Rom 1960 och av Dag Wennlund
har vi 6tt ett spjut samt en kostym från OS
i Barcelona.
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Material har också kommit ftån
bågskyttevtirldsmästaren Stellan Andersson
och fran kanotvåirldsmästaren Lasse
Helsvik.

Från idrottsledarhåll har vi ftitt en fin
samling efter en av Västergötlands "stora"
boxningsledare Harry Wennersten,
Trollhattan.

Specialutställning

Av lite udda insatser i verksamheten under
året kan ntimnas specialutställningen
"Spelkort som kulturbärare" som
kortleksamlaren och museientusiasten Carl-
Martin Biörkkvist svarade for. Där fanns
det kortlekar från sagt hela världen med
såvtil politisk som religiös och idrottslig
anknytning, och där hade "Westgötaleken"
en framträdande roll. Det kan även nämnas

att det finns planer på att arrangera, som vi
hoppas, intressanta specialutställningar
även under kommande år.

I samband med pressläggningen av
hOstskriften kan niimnas att Gösta
Leandersson forniima prissamling också
involverats i mus6et och kommer att
monteras upp under de niirmaste veckorna.

Fint initiativ

Ett fint initiativ har tagits av Västergötlands
Bandyforbund. De har i anslutning till sitt
60-årsjubileum inköpt montrar till sina
tillhörigheter i musdet - en idd som
museiledningen hoppas att flera av
distriktets specialforbund skall nappa på.

Detta innebär att museibesökare och inte
bara kanslipersonal kan å en liten inblick i
respektive forbunds verksamhet. Alla tir
välkomna !

HAMLD JAKOBSSON

Gunder Hdgg och Arne Anderssontlankerar Carl-Martin Biörkkvi§
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När Essunga Idrottshistoriska Sällskap
bildades i april månad fiirra året blev
det lite missuppfattningar om hur verk-
samheten bör läggas upp. Det blev lite
skralt med sammankomsterna, Helt stilt-
je har det inte varit, men nu skall det bli
bättre fart.

Den 25 september var det kallat till htist-
mönstring på Brovallen i Nossebro, vilket
samlade ett 20-tal deltagare. Harald Ja-
kobsson representerade WIS och berättade
om sällskapets verksamhet och hur viktigt
det åir med kontakten med SISU lor att nå

bra resultat med verksamheten.

Dokumentation

Kvåillens huvudfråga blev Essunga Idrotts-
historia. Man var helt eniga om att doku-
mentera bygdens idrott i bokform, frågan
var bara hur man skall lägga upp arbetet.

Det kommer siikert att bli en studiecirkel
däir man kommer att arbeta med att fii fram
uppgifter om idrotten i iildre dar inom
kommunen samt att leta foton.

Sedan giiller det att fä tag på ltimplig per-
son att sammanstiilla det hel4 men det ord-
nar sig nåir materialet kommer på plats. Det
tror signaturen i alla fall efter den entusiasm
som mötesdeltagarna visade.

Styrelse

Till styrelse ft)r det kommande verksam-
hetsåret valdes; Oscar Lekander, Tumle-
berg, Yngve Andersson, Båireberg, Lennart
Carlson, Essunga, Sören fonsson, Essunga,
Uno Löfman, Nossebro, Kurt Johansson,
Nossebro och Albert Johansson, Malma.

HAMLD JAKOBSSON

Harald Jakobsson, WS och Essungaavdelningens ordförande Oscar Le*snder.
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45 deltagare från 11 lokala idrottshistoriska
sällskap deltog den 2 oktober 1995 i ett
lyckat utvecklingsseminarium i Skara 'Vad
innebär framtiden ?', 'Hur skall vi bygga
upp våra mus6er?','Samverkan med andra
intressenter ?','Hur kan SISU hjälpa till ?'
Detta var några av de frågor som man

tillsammans försökte lösa, dels via besök på
Skara länsmuseum, dels via
erfarenhetsutbyte från de olika säIlskapen
samt slutligen med samarbetsförslag från
SISU: Starta studiecirklar !

Sätt framtiden på dagordningen

WIS styrelse hade själv börjat med

studiecirkeltimnet "Sätt framtiden på

dagordningen". Som ett led i detta
framtidsinspirerande arbete ville man även

bjuda in de lokala sällskapen. Skara
liinsmuseum har samlat sina arkiv, foton,
musik, tidningsklipp m m i en stor databank:

"Backspegeln". Med datoms hjälp blir historien
och kulturarvet tillgtingligt - vare sig det gäller
att se foton eller söka efter foremåI.

Åven Boras Idrottsmuseum lagrar all
information i dator och CD-liisare. Alla
idrottsplatser och de ca 1.000

idrottsföreningarna som är eller har varit
verksamma i kommunen skall dokumenteras.

Ett lättarbetat windows-program och rutiner for
fi)remålsinskrivning i samlingarna är något som

övriga sällskap"nu kan ta efter.

Stor lokal verksamhet

Flera sällskap beskrev sin verksamhet. I
Alingsas har nun varje torsdag-formiddag
"dagtråiffar" d'år man utan större pretentioner

samlas och byter idrottsminnen. Ånnu har man

inte börjat med dokumentation och

studiecirklar.

I Tidahokn har satsningen på museet varit
huvudmålet. Först lokalupprustning, sedan

fiireningsbesök och nu senast modellen av
Tidaholm, diir alla idrottsplatser och
kvartersplaner skall märkas ut.

I Våinersborg kom idrottsmus6et med i
sonunarens turisttidning och *illskapet satsade
på utökat öppethållande med en vardagskvåill
och lördag frrmiddag. Sistniimnda slog ej så våil

ut denna siisong"

Västergötlands Hembygdsfiirbund

Ordforanden i Viistergötlands
Hembygdsforbund Gustav Karlsson beskrev
hembygdsfiirbundets verksamhet med 2AA

klubbar i landskapet och ca 40.000
medlemmar. 1996 firar man 90-årsjubileum
med Nils Holgersson och en rad arrangemang
kommer med Selma Lagerlöfs resande pojke
under sommaren 1996.

Kursverksamhet och foremålsvård är två delar
som distriktet sysslar med. Trots att WIS bara
åir på viig att uppnå sin tusende medlem
uttryckte Hembygdsfdrbundet sin uppskattning
över vår snabba verksamhetsökning.

SISU ger oss nya möjligheter

Målsättningen är nu att alla lokala
idrottssällskap skall starta studiecirklar och
utnyttja denna gruppmetodik såvåil nåir man
bygger upp samlingar och dokumenterar
idrottshistoria. Olika ftireningsjubileer åir även

liimpliga att driva i cirkelform. Har num

studieverksamhet kan foreningen även ordna
kulturkvtillar eller utvecklingsseminarium med

SISU:s hjälp.

SVEN-ÅKE MÖKANDER
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WIS initiativ med en idrottshistorisk kort-
lek fick snabbt två efterfoljare. Det är
Svenska Brottningsforbundet som gett ut
en lek med brottningens samtliga interna-
tionella mästare samt Sällskapet Gamla
Tävlingscyklister som i sin lek har en upp-
sjo av cykellegender.

I båda lekarna iir Västetgötland väIrepre-
senterat med åtta brottare och sju cyklister.
Båda kortlekarna innehåller också massor
av idrottshistoria.

HAMLD JAKOBSSON
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vÄsrencöruruo

En handledning för
att dokumentera id-
rottshistoria...

FÖR VEM?

Studiematerialet är skrivet Iör att kunna
utgöra ett stöd för jubileumskommitt6er
som arbetar med att dokumentera klub

bens historia.

KONTAKTA

SISU Västergötland

Kungsgatan 19

54r 31 SKÖVDE

0500 - 4E 10 35

,.I FäDRENS SPåR,,

"I Fädreru Spff'är ett studiematerial som
underlättar arbetet med att dokumentera
klubbens historia, ta fram en jubileums-

skift. Förutom en omfattande handledning
om idrottshistoria tar boken upp hur man

praktiskt arbetar med:

a Yar man hittar kållmaterlal...

. Inventering av arkivmaterial...

. Förcmål om foton...

a Hur en dokumentation ska se uL..

a Hur man disponerar en sMft...

. Illustrationerochbildtexter...

. Orginalochtryckerikontakter...
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