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Ordföranden har ordet
En lång vinter är till ända och våren/
sommaren är här för att inspirera oss till nya 
initiativ.
    Årsmötet i Vänersborg i mars var en trevlig 
tillställning som arrangerande Vänersborgs 
Idrottshistoriska Sällskap skall ha all heder 
av.
    Glädjande på årsmötet var också att vi 
kunde hälsa ett nytt sällskap välkommet till 
oss - Ale Idrottshistoriska Sällskap –
och vi önskar  lycka till i det nya sällskapets 
uppbyggnad.
   På årsmötet presenterade styrelsens 
arbetsgrupp med Sven-Åke Mökander 
i spetsen en utvecklingsplan som var under utarbetande tillsammans med 
SISU. Denna plan presenterades för de lokala sällskapen/föreningarna 
när Ale Idrottshistoriska Sällskap var värd för ordförandekonferensen i 
Älvängen den 4 maj. Det studiematerial som Kenneth Tidebrink från SISU 
tagit fram, tillsammans med styrelsens arbetsgrupp, kommer att fungera 
som ett ypperligt instrument för de studiecirklar som kommer att starta upp i 
denna månad för att avslutas under hösten
En fin avstämning får vi den 15 augusti då Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap står som värd för sommarens idrottsutflykt, en nyhet på vårt 
program, och vi hoppas att många har möjlighet att deltaga den dagen.
    Västergötlands Idrottsförbund fyller 100 år i januari 2008 och det skall 
firas under temat ”Idrottens roll under 100 år”. Då skall varje idrottshistoriskt 
sällskap/förening spegla idrotten just på jubileumsdagen. Därför vill VIF att 
varje sällskap /förening utser en kontaktman vars namn skall anmälas till VIF 
senast den 15 augusti då VIF medverkar på vår sommarträff i Lidköping.
    Med tillönskan om en trevlig sommar och förhoppningen att denna tidning 
bidrager med trevlig läsning.
 
Tommy Wahlsten
WIS ordförande

Tommy Wahlsten

Rättelse WI nr 1 2006 sidan 9
Under bilden längst ner till höger på sidan 9 har det blivit fel namn.
Personerna på bilden är fr. v. skidåkarbröderna från Mullsjö Bo Carlson, 
Pontus Carlson och Karl Carlson.

                  Leif Svensson
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INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND

Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen, Östra Kyrkogatan 3 (in på 
gården), måndagarna 4 sept, 2 okt och 6 nov kl 15-18.

Välkomna! 

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap 

MARIESTADS AIF 100 ÅR
Mariestads Allmänna Idrottsförening har uppnått den akt-
ningsvärda åldern av 100 år. 
Mariestadsföreningen har framför allt varit framgångsrik i fri-
idrott, men även handbollen och fotbollen har haft framskjutna 
placeringar. I fotbollen var föreningen en av stiftarna när Väster-
götlands Fotbollsförbund bildades.
   Ett utförligt reportage om Mariestads AIF utlovas till kom-
mande nr.
                                                                               Bo Zackrisson 

Utvecklingsförslag för alla lokala sällskap!
Vid WIS årsmöte och nu senast i Älvängen på ordförandemötet presenterades det utvecklingsförslag, som en arbetsgrupp i 
WIS arbetat fram. Här finns en rad nyheter och förslag både för WIS styrelse och för alla IHS.

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Styrelsen skall arbeta för att i högre grad stärka nya och gamla 
lokala sällskap. Tidningen skall utvecklas. Två nya verksamheter 
startas upp: ordförandemöte i Älvängen och sommarmöte i 
Lidköping/Spiken (den 15 augusti). Till december 2006 skall 
fotbollsboken komma ut till försäljning. Under 2008 firar man 
sitt 20-års jubileum och detta skall planeras.

STARTA OCH UTVECKLA LOKALA SÄLLSKAP
Några nya sällskap finns det planer på att starta upp

•	 Mullsjö har haft interimsstyrelse ett tag nu och här 
måste man få en start med stadga och uppstart. Avsikten 
är att starta såväl ett lokalt arkiv samtidigt som man får 
ett idrottshistoriskt sällskap.

•	 I Trollhättan finns Karin Monsén-Karlsson, som 
funderar på att anordna ett lokalt idrottskafé med någon 
”idrottskändis” som dragande namn. Kanske kan detta 
ske i september.

•	 Borås IHS kommer att försöka starta verksamhet i några av Kind-kommunerna.
Vi hoppas även att alla lokala sällskap kommer med i studiecirkelverksamheten och att något IHS även startar egen utvecklingsgrupp. 
Nya verksamheter som vandringsutställningar och damidrott (värvning av nya medlemmar) hoppas vi också på.
Västergötlands IF erbjuder ju nu även alla IHS att spegla västgötaidrotten under 100 år under 2008 med utställningar och 
aktiviteter.
Vi bör kunna använda olika resurser omkring oss som länsmuseerna, läns- och folkrörelsearkiv, andra lokala museer, andra 
organisationer som t.ex. Västergötlands hembygdsförbund och framför allt SISU, som har konsulenter med rik erfarenhet att 
utveckla föreningar.

Cirkeln med Vadsbo-Lidköping-Tibro-Skara har haft sin första träff den 25 april och kommer att ha nästa den 16 maj.
Alingsås- Vårgårda-Herrljunga-Bjärke hoppas kunna ha sin första studicirkelträff i månadsskiftet maj-juni. 
För den andra Skaraborgsgruppen undersöker vi ett gemensamt startdatum.
Varje studiecirkel väljer sin ledare och rapporterar till SISU.

Om vi får bidrag från Mål tre (ESF-kontoret i Borås) kan vi intensifiera arbetet ännu mer och även ge speciella utvecklingsbidrag 
till Er i de lokala sällskapen.
               Sven-Erik Mökander
               Sekreterare i WIS
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Från Ordförandekonferensen i Älvängen.                             FOTO: Tommy Wahlsten
Liz Gunnarsson, Älvsborgs Läns Föreningsarkiv, beskriver sin och ÄLFA:s 
verksamhet.

Försenad tidningsutgivning!
För att minska kostnaderna för distribution av tidningen har WIS 
registrerats som tidningsutgivare. Detta har inneburit en massa 
pappersexercis visavi Posten och Patent- och Registreringsver-
ket vilket försenat tidningsutgivningen c:a 2 veckor.                  
        REDAKTIONEN



I ett och ett halvt år - sedan 1 december 
2004 - har Alingsås IHS haft förmånen 
att få disponera en utställningsmonter 
på Sparbanken Alingsås. Här har vi 
kunnat presentera ett antal individuella 
Alingsås-idrottare och föreningar.
Först ut var bågskyttevärldsmästaren 
från 1952 i Bryssel, Stellan Andersson, 
och boxaren Tage Pagård. Den senare 
är ende alingsåsare som tilldelats 
en KABOM-pokal, en eftertraktad 
utmärkelse som instiftades 1928 av 
direktör Oscar Molander vid på sin tid 
kända Alingsås-företaget Konfektions 
AB Oscar Molander (KABOM). Under 
åren 1928-1963 delades pokalen ut i 115 
exemplar för bästa svenska prestation i 
vissa landskamper och internationella 
tävlingar.
   Nästa par att presenteras i montern var 
Alingsås förste landslagsman i fotboll, 
Rune Jingård, som spelade i GAIS under 
tolv säsonger och vann allsvenskt guld 
1954, och tennisspelaren Börje Eklundh. 
Denne vann bl a junior-SM 1938, veteran-
EM i dubbel tillsammans med Torsten 
Johansson 1966 och EM-guld i klassen 
H55 1973.

   Förra sommaren uppmärksammade vi 
att tennislegendaren Lennart Bergelin 
föddes i Alingsås för 80 år sedan, 10 juni 
1925. Vi visade bl a Svenska Dagbladets 
guldmedalj, som Lennart erhöll 1950.
   Därefter var det hög tid att presentera 
Alingsås två främsta kvinnliga 
idrottsutövare genom åren, simmerskan 
Wivi Strandberg och spjutkasterskan 
Elisabet Wahlander. Wivi Strandberg 
hemförde 1937 första kvinnliga SM-
tecknen till Alingsås, då hon i Stockholm 
vann både 100 och 400 m frisim. Elisabet 
Wahlander – som vunnit 9 senior-SM och 
4 junior-SM i spjut – är fortfarande aktiv 
i Alingsås IF. Hon har medverkat i 22 
Finnkamper i friidrott!
   Under första kvartalet 2006 fick de båda 
äldsta föreningarna i Alingsås visa upp 
sig i montern. Det var Alingsås Frivilliga 
Skarpskytteförening (bildad 1861) och 
Alingsås Segelsällskap (bildat 1878).
   Sedan 3 april visar vi ett par andra 
anrika alingsåsföreningar, Mjörns 
Motorbåtssällskap (bildat 1915) och 
Alingsås Bågskytteklubb (bildad 1948).

                                         Berndt Jivesten

Alingsås IHS monter i Sparbanken Alingsås

I montern på Sparbanken i Alingsås presente-
ras nu Mjörns Motorbåtssällskap och Alingsås 
Bågskytteklubb.

Alingsås IHS kunde notera 
rekordmånga deltagare vid årsmötet 
den 20 mars – i gästboken fanns inte 
mindre än 46 namn. Mötet inleddes 
med en tyst minut för fyra medlemmar 
som gått ur tiden sedan förra årsmötet: 
Nils Ohlsson, Sven ”Gotthard” Olsson, 
Arne Andersson och Bengt Gustafson.
 Med sedvanlig elegans såg 
mötesordföranden Sven-Åke Mökander 
till att punkterna på dagordningen snabbt 
klarades av. Något så unikt som en 
spontan applåd följde på uppläsningen och 
genomgången av revisionsberättelsen! 
Men så var också föremålet för applåderna 
ingen mindre än Alingsås IHS drygt 103-
årige revisor Rolf ”Sneck” Axelsson, som 
för övrigt varit revisor sedan starten 1992. 
Han ställde också upp för omval. ”Om 
huvet hänger med, annars får suppleanten 
ta över” som den gode ”Sneck” själv 
kommenterade valberedningens förslag.
    Även i övrigt var det omval som gällde.  
Till ordf för 2006 omvaldes Berndt 
Jivesten, och som styrelseledamöter på två 
år omvaldes Kjell Liljedahl och Henrik 
Svensson. Nyvald på två år i styrelsen blev 
Gunnar Ryberg. Som revisorsuppleant 
omvaldes Stanley Kronberg, och även 
valberedningen (Per-Arne Johanson, 

Rune Ramström och Henry Sjögren) fick 
förnyat förtroende.
  Efter årsmötet kåserade mångårige 
medlemmen Henry Sjögren (86 år fyllda) 
om en del episoder från både idrotts- 
och arbetsliv. Henry är en mästare i 
underfundiga ordval och formuleringar. 
Många glada skratt hördes när han 
berättade om hur han år 1937 skulle 
invigas i orienteringssporten av AIF-

Alingsås Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte 2006

legendarerna Harry ”Lättis” Sandstedt 
och Algot ”Sofus” Hansson, liksom när 
han beskrev några händelser från ett långt 
arbetsliv vid Alingsås Bomullsväveri. 
Henry Sjögren tackades med kvällens 
andra uppskattande applåd!
  Årsmötet avslutades med kaffe och 
lotteridragning.
                                         Berndt Jivesten

Gott om folk på Alingsås IHS årsmöte. T. v. ( med ryggen mot kameran) läser revisorn Rolf ”Sneck” 
Axelsson, 104 år i augusti, revisionsberättelsen.
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 Ur efterlämnade minnesanteckningar 
från 1988 av Harry ”Lättis” Sandstedt, 
född 15/6 1903, död 14/12 1995, 
legendarisk mångsysslare och senare 
ledare i Alingsås IF kan vi läsa bl a 
följande:
”Det blir ingen mera ingående historik, 
utan en som visar hur väl denna sport 
förr hävdade sig bland de nu stora och 
framgångsrika västsvenska lagen. Den 
som skriver dessa rader var med från 
början och spelade sedan A-bandy i 
Alingsås i 25 år, ända upp i 40-årsåldern. 
Alingsås-bandyn kan väl räkna med 70-
åriga anor. Och vilka anor, mätt med 
västsvenska mått!
   Det ”lektes” bandy omkring 1920-talet 
på Mjörn, Gerdsken, Säveån, Köllerna och 
f ö där det fanns en liten isfläck att åka på. 
Jag säger ”lektes”, ity det skedde under 
mycket primitiva former. Skridskorna var 
ju s k remskridskor och oftast av skilda 
modeller. Det fanns s k Lidbergare och det 
fanns skruvskridskor. De var liksom lite 
snabbare att starta med. Och klubborna, 
ja de var egenhändigt tillverkade av 
därtill lämpliga trädgrenar, försedda 
med den nödvändiga krökningen, på rätt 
ställe. Utövarna var mest fotbollsspelare, 
som under vinterhalvåret på detta sätt 
fick utlopp för sin aktivitetslusta och 
så lite träning för sommarens fotboll. 
Bandyn kallades ju också till en början 
för ”vinterns fotboll”. Antalet spelare var 
samma och med samma uppställning från 
mål till vänsterytter.
   Så var vi några fotbollsspelare i Alingsås 
IF som kom överens om att försöka oss på 
bandy under lite mer ordnade förhållanden. 
Vi hade hört att en göteborgsklubb, IK 
Vega, som vi mött i fotboll även idkade 
lite bandy vintertid. Jag blev ombedd att 
tillskriva dem och svaret blev positivt. 
Deras besök här i Alingsås kom att bli 
vår stads allra första riktiga bandymatch. 
Deras skridskoutrustning var ungefärligen 
lik vår, alltså mycket primitiv. Domare 
var inte lätt att få tag på, men vi lyckades 
övertala AIF:s då kände fotbollsspelare 
Harry Brandt att åtaga sig uppdraget. Han 
ansåg sig dock ej behärska skridskoåkandet 
till fullo, utan föredrog att springande 
på det hala underlaget utföra uppdraget. 
Han gjorde det utan anmärkning och när 
matchens 90 minuter var till ända stod vi 
som segrare med siffrorna 9-3. Alingsås 
första bandymatch var ett faktum.
   År 1922 ansåg vi oss mogna för 
en anmälan till Västergötlands 
distriktsmästerskap. Lottningen utföll 
till en bortamatch mot Trollhättans IF, 

Bandyn har gamla anor i Alingsås

som då också tagit upp bandyn på sitt 
program. Senare har ju specialklubben 
Gripens Bandyklubb övertagit TIF:
s bandyverksamhet. För första gången 
möttes vi nu av riktiga bandyskridskor. Vi 
kom i våra enkla remskridskor. Satt inte 
remmarna tillräckligt hårt fast petade man 
emellan en träpinne, som spände dem lite 
bättre. Vi fick också höra en del hånfulla 
tillmälen om att vi åkte på ”spiskrokar”. 
Vi ställdes alltså mot trollhättespelarnas 
både snabbare och säkrare bandyrör. 
Resultatet kunde ju bara bli ett. Med hela 
11-1 i baken fick vi vända hemåt igen.
  Nu hade vi erfarit hur riktig 
bandyutrustning såg ut, så vi beslöt att 
vi också skulle utrusta oss med denna. 
Sporthandlarna i Alingsås hade inga till 
försäljning och var inte intresserade att 
införskaffa några. Så vi fick tillskriva en 
stockholmsfirma, som mot postförskott 
och efter att vi uppgivit våra skonummer 
sände oss en omgång skridskor. Jag vill 
minnas att priset var 15 kronor paret.
   Ja, så var bandyn igång, så att säga 
liksom mera på riktigt. Göteborgslagen 
Fellows, Fässberg m fl beredde oss inget 
större besvär. Surte och Kungälv var här 
ock fick vända hem, ofta med svidande 
baklängessiffror. Elfsborg i Borås hade 
ett bra bandylag som flera gånger varit 
DM-mästare. Vi mötte dem i en semifinal 
och med en 3-2-förlust fick de vända hem 
igen. I finalen fick vi åka till Vänersborg 

Sex bröder Sandstedt förknippas med den tidiga bandyn i Alingsås IF och Alingsås Sportklubb som 
spelare och ledare. 
De var: Harry (född 1903), Gösta (1904), John (1906), Holger (1910), Bertil (1913) och Håkan (1916).
Teckningen av Gösta visar hur det kunde se ut i föräldrahemmets kök en vintersöndag på 30-talet.

för möte med därvarande IF Kamraterna. 
Dessa blev oss dock för svåra och vi fick 
finna oss i en knapp förlust.
   Allt detta hände i slutet av 1920-talet 
och början av 1930-talet. Ett flertal DM-
finaler  förlorades innan det den 25 mars 
1937 blev seger för AIF, som för första 
gången kunde kalla sig DM-mästare efter 
så många försök. Matchen gick även nu i 
Vänersborg mot Kamraterna, och vi vann 
med matchens enda mål, 1-0 alltså.”  
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Några strävar upp mot 
makt och härligheten.
Andra stannar kvar 
längst in i ärligheten

Hämtat ur Bo Tyviks bok ”Förtroligt
Samlade dikter II”



När Alingsås IF firade sitt 100-
årsjubileum den 18 mars var Alingsås 
IHS givetvis på plats. Tre specialförbund 
och många lokala föreningar 
gratulerade vid mottagningen på 
lördagseftermiddagen, och vid 
jubileumsfesten på kvällen var vi 
nästan 200 personer som åt en utsökt 
middag och roades av bl a Leif ”Loket” 
Olsson och toastmastern Pär-Göran 
Björkman (ordf i friidrottssektionen). 
Många förtjänta ledare och aktiva 
mottog utmärkelser av olika rang. 
Den allra förnämsta – Svenska 
Friidrottsförbundets guldmedalj 
-  erhöll Alvar Munter (även kassör 
i Alingsås IHS) för att han sedan 
1944 utan avbrott tillhör AIF:s 
friidrottssektion. 
    Bland många prominenta gäster märktes 
103-årige Rolf ”Sneck” Axelsson och 86-
årige Henry Sjögren (båda gamla AIF-are 
men även medlemmar i Alingsås IHS). 
Den sistnämnde höll ett bejublat kåseri 
om Sällskapet H-G, ”Hyscha-Gänget”,  
en sammanslutning av äldre AIF-are som 
bildades 1940.
  Alingsås IF:s 100-årsjubileum kunde 
faktiskt ha firats för ganska många 
år sedan. Redan 27/9 1882 bildades 
nämligen en första Alingsås IF, men efter 
några år avtog intresset och föreningen 
upplöstes. I mitten av 1890-talet startade 
på nytt en förening med namnet Alingsås 
IF, som även fick en svensk mästare i 
löpning 100 m, Ernst Hellqvist, 1897. 
Hans SM-medalj finns för övrigt till 
beskådande i AIF:s utställning. Intresset 
svalnade dock än en gång och föreningen 
upplöstes år 1900. Men så den 13/3 1906 
blev det ”tredje gången gillt” för Alingsås 
IF. Bland nuvarande fotbollsklubbar i 
Västergötland är det bara Tidaholms 
G&IF och allsvenska IF Elfsborg som är 
äldre.
  Sedan 1915 har AIF sin hemvist på 
idylliska Mjörnvallen och redan 1935 
invigde man den träläktare som ännu finns 
kvar. En rymlig klubbstuga stod färdig 
1993, och 1999 tillkom allvädersbanor.  
Efter att genom åren ha haft de flesta 
idrotter på programmet har dagens 
AIF tre sektioner: fotboll, friidrott och 
gymnastik.
    Fotbollen har haft ett par storhetsperioder, 
1935-1938 och 1966-1968, då det grönvita 
laget spelade i div II (alltså näst högsta 
serien). I friidrott har AIF genom åren 
haft ett antal SM-medaljörer, alltifrån 
stavhopparen Bo Ljungberg (brons 1943) 
till Elisabet Wahlander (Nagy), med inte 

mindre än 9 senior- och 4 junior-SM-guld 
i spjut, och sprintern Peter Karlsson, som 
fortfarande har svenska rekordet på 100 
m med 10,18. För ett par år sedan vann 
duktiga sprintertjejen Frida Claesson 
inomhus-SM på 200 m, och i år tog 
lovande höjdhopparen Oscar Karlsson 
SM-bronset inomhus.

Alingsås IHS uppvaktade Alingsås IF vid 100-årsjubileet.
Fr. v.: AIF:s ordförande Johan Lövrup tar emot blommor av Berndt Jivesten och 
Rune Höglund, Alingsås IHS

          
         

          V i s i o n  2 0 1 0
    
    Alingsås är den trivsamma trästaden med en levande   
         landsbygd.

         Läget i regionen ger småstadens fördelar
         och storstadens möjligheter.

         Kommunen satsar på kunskap och tillväxt i en unik
         miljö samt har 40 000 invånare år 2010.

                    A L I N G S Å S
               V i s i o n  2 0 1 0

 Själva ”födelsedagen”, måndagen 
den 13 mars, firade Alingsås IF internt 
i klubbstugan vid Mjörnvallen. En 
utställning om AIF:s 100 år visas på 
Alingsås Museum fram till 2 augusti, 
och i början av december utkommer 
jubileumsboken. 
                                          Berndt Jivesten    

Alingsås IF:s 100-årsjubileum
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I mars 2005 fick Alingsås IHS 
erbjudande om en källarlokal 
mitt i sta´n. Styrelsen behövde 
ingen betänketid utan svarade 
”ja” direkt. Äntligen fick vi ett 
eget utrymme, där vi kan hålla 
våra sammanträden och där 
vi har möjlighet att ta emot 
material. Lokalen är inte stor 
(knappt 20 kvm) men efter 
målning av golv, väggar och 
tak har vi nu placerat in sex 
välfyllda montrar.

Ett par av montrarna har vi fått låna 
av kommunen, några har vi fått från 
nedlagda korpidrottsföreningar 
(Televerkets IF och Tekaverkens 
Kamratförening) och en fick vi av  

Interiör från Alingsås IHS lokal på Östra Kyrkogatan 3 i Alingsås

Alingsås Frivilliga Skarpskytteförening. 
Prissamlingar, böcker och foton har 

skänkts av både privatpersoner och 
föreningar. Särskilt stolta är vi över 
att ha fått ta hand om de första SM-
tecknen för damer, som hemförts 
till Alingsås. Detta skedde så tidigt 
som 1937, då Wivi Strandberg från 
Alingsås Sim & Liv vann både 100 
m och 400 m frisim i Stockholm.
  Redan under 2005 hade vi 
”Öppet hus” några gånger och 
vi medverkade i kommunens 
arrangemang ”Arkivens Dag”. 
Under 2006 har vi beslutat om 
”Öppet hus” första måndagen 
i februari-april och september-
november, alltså sex gånger.
                                     
                                     Berndt 

Jivesten

Alingsås IHS nya lokal

Alingsås Boxningsklubb bildades for-
mellt 24.1 1935 men startade sin verk-
samhet redan 1932.
1935 arrangerades den första boxningsga-
lan på biografen Palladium då man mötte 
en av den tidens storklubbar BK Pugilist 
från Göteborg. Klubben utökade senare 
sin verksamhet med både tyngdlyftning 
och motionsgymnastik. 
   Det finns inte särskilt mycket dokumen-
tation bevarad men två av initiativtagarna 
var Folke Jakobsson och nyligen avlidne 
Bengt Gustafsson. Bengts båda bröder, 
Stig och Alf, fanns troligen också med. 
Alla tre bröderna var aktiva boxare och 
Bengt blev tvåa i junior-SM 1932 och 
trea 1934 och han blev såväl västsvensk 
som distriktsmästare. Brodern Stig deltog 
i flera svenska mästerskap. Det får anses 
som en stor prestation på den tiden då 
boxningen var en stor sport i Sverige med 

många utövare. 
  Tävlingarna hölls i början utomhus i 
Alingsåsparken och Mjörnvallen. Seder-
mera flyttade man inomhus till Tennishal-
len och slutligen Nolhagahallen. 1974 ar-
rangerade klubben SM tillsammans med 
Lidköping och Vänersborg och 1982 med 
Borås, Skene och Tidaholm. 
   Den Alingsåsboxare som nådde de störs-
ta framgångarna var flugviktaren Tage 
Persson (Pagård). Han vann både junior- 
och senior SM 1943. Han tävlade sedan 
för Skövde och vann SM ytterligare två 
gånger -1944 och 1947. Tage gjorde 10 
landskamper. Han återvände efter några 
år till Alingsås. Han omkom i en arbets-
platsolycka 1954 endast 30 år gammal. 
En annan framgångsrik boxare var Max 
Scott. Han växte upp i Skene där pappa 
Tage var en entusiastisk ledare. Max blev 
kretsmästare i flugvikt 1949 och senare 
juniordistriktsmästare nu i fjädervikt. 
1954 flyttade Max till Hälsingborg och 
tävlade då för BK Björnen och blev Syd-
svensk mästare och blev 1956 tvåa både 
i junior och senior-SM. Samma år fick 
Max sin första lärartjänst i Jonsered och 
valde då att tävla för Alingsås. 1957 blev 
han uttagen att representera Sverige i en 
landskamp mot Danmark efter att han det 
året besegrat alla svenska toppkonkurren-
ter i sin viktklass- lätt weltervikt och fick 
samma år AT-plaketten för bästa idrotts-
prestation i Alingsås. En bidragande or-
sak till klubbytet var troligen att hans för-
äldrar flyttade till Alingsås. 
   Tage blev både tränare och ordförande 
i Alingsås BK och sedermera hedersord-
förande. Tage var också mångårig ordfö-
rande i Västergötlands Boxningsförbund. 
    Ytterligare en medlem som bör fram-
hållas är Henrik Svenson som anslöt sig 
till ABK 1951. Under en tioårsperiod, 
1954 till 1964, boxades han 30 matcher 

och blev både junior- och distriktsmäs-
tare. Henrik fortsatte sedan som tränare 
tills klubben upphörde 1995. Han är i dag 
styrelseledamot i Alingsås Idrotthistoris-
ka Sällskap och lägger ner ett stort arbete 
inte minst i vår klubblokal. 
   Som kuriosa kan nämnas att Bengt Gus-
tafsson, en av grundarna, var ordförande 
när ABK avvecklades. Han var då också 
hedersordförande. Varför har så många 
hoxningsklubbar upphört? Den legenda-
riske tungviktsmästaren Jack Dempsey 
lär ha sagt - för att bli en bra boxare måste 
man vara hungrig. Kanske ligger det något 
i det. Knappast någon behöver gå hungrig 
i Sverige numera. Då kanske det är svårt 
att få ungdomar att ägna sig åt en så hård 
sport som boxning.
                                           Rune Höglund

Alingsås Boxningsklubb

Max Scott efter avslutad match mot Ragnar 
Bergström i Tennishallen i Alingsås. Second är 
Alf Gustafsson.

Henrik Svensson blev både junior- och distrikts-
mästare när han boxades för ABK. Han fortsatte 
sedan som tränare för klubben.
Henrik sitter i dag i Alingsås IHS:s styrelse. 
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Idag diskuteras bygget av en modern 
bollhall på Tånga hed. Om den blir av 
kan man spela fotboll inomhus. Annat 
var, det för spelarna i Bergstena IF. 
Förhållandena för dem var usla. De 
hade ingen hemmaplan utan fick spela 
sina matcher borta. Men 1934 var det 
så lite vatten i Tåsjön att man kunde. 
göra en egen fotbollsplan på sjöbotten!

Underlaget på den annorlunda fotbolls-
planen bestod av fin  sand. Den var mycket 
tungsprungen, men hade det po-
sitiva med sig att bergstenaspelarnas 
redan goda kondition blev
ännu bättre!

Det är nog få personer som känner 
till att det funnits en fotbollsklubb i 
Bergstena. Klubbens historia blev också 
mycket kort. Den existerade bara under 
åren 1932-1939.

- Jag känner inte till att det publicerats 
något om Bergstena IF, säger Gunnar 
Granbäcken, välkänd Vårgårdaprofil inte 
minst från alla Lidingölopp han sprungit.

Det är Gunnar som via sin svärmor 
Britta Svantesson har fått fram materialet 
om Bergstena IF.

- Brittas man Sven var en av spelarna 
i laget. Hemma hos sig har hon gamla 
protokoll, en historik om klubben och 
en lagbild från 1937, berättar Gunnar 
Granbäcken.

BAKSMÄLLA 
Historiken är skriven av den numera 
bortgångne Johannes Frisk. Han var en av 
spelarna i laget och var också föreningens 
ordförande under åren 1936 och fram tills 
dess att föreningen upphörde.

Frisks historik är en härlig läsning. Här 
får man ta del av de vedermöder som de 
fotbollsintresserade killarna i Bergstena 
fick genomlida bara för att få nöjet att 
sparka boll.

Redan på 1920-talet spelades det fotboll 
av traktens unga. Skolungdomarna fick 
jämna till lärarinnan Esséns grönsaksland 
och ta bort krusbärsbuskarna för att få en 
plan att spela på. De något äldre höll till 
på Klenås - en stenig och ojämn backe på 
Stommens ägor.
   1932 bildade de idrottsintresserade 
Bergstena IF. Tage Fredriksson valdes 
till ordförande. Utöver fotboll tillsattes 
en bandysektion, en festkommitté och en 
plankommitté, som skulle lösa planfrå-
gan. Det svåraste jobbet hade definitivt 
plankommittén.

När man 1933 skulle anlägga en plan 
beslutades att målstolparnas dimension 
skulle vara fyrsågade 5x5 och slagerna 
5x4 tum.

Föreningen ansökte också om 200 
kronor av kommunen till uppförandet av 
en idrottsplan. Inte mycket hände och det 
var tur att Tåsjön 1934 hade så lite vatten 
att man kunde iordningställa en plan.

I Frisks mustiga berättelse står att läsa 
att laget, som spelade i de originella 
dräkterna gröngulrandiga tröjor med vita 
byxor, hade bra kondition. Man vann alla 
matcher utom en, nämligen mot Essunga. 
Bara någon vecka tidigare hade Bergstena 
besegrat Essunga med 4-1, men denna 
gång gick det sämre. Förlusten berodde på 
särskilda omständigheter. En av spelarna 
i laget hade fyllt 25 år och haft kalas 
kvällen innan matchen. Mer an halva 
Bergstenalaget hade baksmälla. “Det var 
inte lätt att få igång pojkarna”, skriver 
Johannes Frisk.

HITLERS FEL 
Flera försök gjor≠des att få till stånd en 
hemmaplan. Ekberg och Frisk skänkte en 
bit mark i skogen vid Roileberg. Killarna 
i laget röjde skog och tog bort stubbar för 
att plana ut marken, men det var värre än 
de trodde. Marken var hård och stenig och 
nivåskillnaderna var väldigt stora.

“Vi hade en äldre man som arbetade där 
ett tag med spett och spade och körde ut 
jord med skottkärra”.

Men någon hemmaplan blev aldrig klar, 
trots massor av nedlagt arbete.

Ibland var det stora problem att ta sig 
till bortamatcherna. Britta Svantesson har 
för Gunnar Granbäcken berättat att laget 

en gång spelade borta mot Södra Härene. 
Man hade bara tillgång till två cyklar. 
Alla fick förstås inte plats, men man löste 
problemet på följande sätt.

- Så många som möjligt plockades upp 
på cyklarna och så trampade man iväg en 
bit. Efter några kilometer stannade man 
och parkerade cykeln och fortsatte till fots, 
så att killarna som kom efter också fick 
cykla en bit, säger Gunnar Granbäcken.

Det var tur att det inte var längre 
än till Södra Härene man skulle, för 
annars kan man ju undra om inte denna 
“uppvärmning” var i kämpigaste laget.

1939 bröt andra världskriget ut och 
nästan alla spelare försvann från Bergstena 
och ut på beredskap, för att bevaka 
Sveriges gränser. Endast 3-4 stycken blev 
kvar hemma. En del yngre valde att spela 
för andra klubbar. Man kan säga att Adolf 
Hitler var orsaken till att föreningen fick 
läggas ned.

STOLPE PA PLAN 
Under föreningens aktiva tid var 
Bergstena IF ganska så framgångsrika. I 
två år spelade man i en serie som kallades 
Kullings Bjärkeserien. Andra året vann 
laget utan förlust. Tvåa blev Magra.

Hemmamatcherna spelades på 
Lenavallen, som inte höll någon högre klass. 
Så här beskriver Johannes Frisk planen, 
“Den var väldigt ojämn. Lite gräs fanns 
på kanterna annars var det bara jord. Strax 
utanför vänstra hörnet på straffområdet 
stod en högspänningsstolpe.”

När Kullings Bjärkeserien upphörde 
gick laget med i Framåtserien. Det var 
Sjövik som startade den. Den höll igång 
endast en säsong och vanns av Bergstena 

I Bergstena spelades fotboll på sjöbotten

Bergstena IF av årgång 1937. Bakre raden: Erik Berg, Johannes Frisk, Lars Larsson, Per Svantes-
son, Elof Jansson, Rolf Grönkvist och lagledare Sven Nyström. Främre raden: Reinhold Jansson, Per 
Magnusson, Sigvard Ekberg, Sven Svantesson 0ch Simon Larsson.



Bordtennisen i Vadsbo har under lång 
tid varit en framträdande sport.
Under 1940- och 50-talen var sporten 
som störst i de norra regionerna med 
Gullspångs Bordtennisklubb som allra 
bäst.

Klubben hade under 50-talet 3 lag i 
seriespel och var för det mesta med och 
slogs om seriesegrarna.
Det stora namnet i klubben var Erik 
Friberg, som under en lång rad av år 
tillhörde den absoluta eliten i Skaraborg 
och Västergötland. Vadsbomästare 
i singel och dubbel vid flera 
tillfällen, Skaraborgsmästare i singel, 
Västgötamästare i singel för oldboys 
och en lång rad 2:a placeringar i dessa 
mästerskap under åren 1946 -1955.

Bordtennis i Vadsbo
I norra delen av Vadsbo 
fanns vid den här perioden 
också seriespelande lag 
från både Skagersvik och 
Otterbäcken. Från hela 
Vadsbo fanns 20-talet lag, 
som deltog i seriespel 
under 50-talet. De ledande 
klubbarna, förutom 
Gusllspångs BTK, var 
Trästena och Jula.
   På 1960-talet var sporten 
som störst i Vadsbo.
Leksbergs Bordtennisklubb, 
sedermera Mariestads 
BOIS, dominerade under 
flera år med spelare som 
Hasse Alsér, Björn Neidert 
och Marita Neidert. Svenska 
mästerskapen för såväl herrlag som 
damlag och en rad individuella mästerskap 
hemfördes av Mariestadsklubben.
Hasse Alsér kanske Sveriges bäste 
bordtennisspelare innan J-O Waldner 
epoken och Marita Neidert med 
totalt 19 SM-guld är namn som för 
alltid finns inskrivna i den svenska 
bordtennishistorien.
Mariestadsklubben förfogade också över 
inhemska spelare av rang och såväl Arne 
Norlander som Björn Berggren var med 
om att hemföra svenska mästerskap i lag.
De båda var också drivande inom klubben 
på ledarsidan. Arne Norlander var också 
upphovsman till de mycket populära 
Eldfesterna i Mariestad, som gav den 
ekonomiska grundplåten för klubbens 
verksamhet.
   Efter Mariestadsdominansen blev det 
återigen en klubb från de norra delarna av 
Vadsbo, som blev den mest tongivande.

Marita Neidert vid besök på bordtenniscafé i 
Mariestad 2006

Skagersviks BTK var på 1970-talet mycket 
framgångsrika med några säsonger i Div-. 
II.
De mest framträdande spelarna under den 
här tiden var Lars-Erik Mellgren och Bo 
Andersson, varav den senare fortfarande 
är aktiv.
Andra framträdande klubbar under den 
här tiden var Hova BTK och Töreboda 
BTK.
För närvarande är det endast Skagersviks 
BTK, som hänger med någorlunda och 
har under det senaste året gjort bra ifrån 
sig i Div. IV.
Övriga klubbar i Vadsbo har endera 
upphört eller för en tynande tillvaro.
En ljusglimt finns dock på tjejsidan där 
duktiga Älgaråstjejen Frida Johansson 
finns med i elitskiktet i Sverige. För 
närvarande spelande får Råå IF i 
Helsingborg.

Marita Neidert minns Mariestadstiden tillsammans med Björn 
Berggren och Arne Norlander.
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LIDINGÖLOPPSVETERANEN Gunnar 
Granbäcken har sammanställt material om 
den kortlivade idrottsklubben Bergstena IF 
(1932-1939)

IF.
Johannes Frisk beskriver sina 

medspelare. Här är några av 
omdömena:
Målvakt var Sigvard Ekberg, inte 
så lång, men mycket bredare, långa 
armar, stora händer. Sven Svantesson 
(vänsterback och Brittas make). Lång 
stark och brytsäker och ett kraftigt 
vänsterskott. Halvback Reinhold 
Jansson. Outtröttlig spelare som 
kunde springa hur långt som helst. 
Mycket hård i kroppen och tålde hur 
mycket ojustheter som helst. Center 
Per Svantesson (bror till Sven). En 
hårdför framfusig spelare som sköt 
stenhårt och var ofta rätt placerad 
framför motståndarmålet, gjorde de 

flesta målen. Högerytter Erik Berg. 
Kort spelare, men snabb och hård. 
Drog upp många anfall men var 
mycket egensinnig. Han sköt på 
mål i omöjliga lägen i stället för att 
passa bollen.
                     URBAN KÄRVLING



Gullspångs Kommun i Norra Vadsbo 
är till folkmängden en liten kommun, 
lite drygt 5000 invånare, men när det 
gäller framträdande idrottsprofiler är 
man stora.
Eller vad sägs om följande:

I fotboll kommer landslagets och Aston 
Villas lagkapten Olof Mellberg från 
Gullspångs IF och Hova IF har fostrat 
f.d. Italienproffset och flerfaldige 
landslagsspelaren Andreas ”Adde” 
Andersson.
   Från tidigare år minns vi Hovas Rolf 
Hillerberg, som i många år spelade 
allsvenskt fotboll i Degerfors IF. 
Peder Persson från samma klubb blev 
Svensk mästare med Djurgårdens IF.
Gullspångsspelarna Leif ”Bremer” 
Ericsson och Per-Åke  ”Smocklund” 
Jansson spelade också allsvenskt i 
Degerfors respektive IFK Göteborg.
   I speedwaysporten hör brödratrion Peter, 
Mikael och Magnus Karlsson (Mikael 
numera med efternamnet Max) alla till 
den svenska eliten. Peter med svenska 
mästerskap både individuellt och i par 
tillsammans med Mikael.
Både Peter och Mikael har dessutom 

Två av Gullspång kommuns största 
idrottsprofiler: Peter karlsson, speedway och 
Anders Lundvall, skytte

Den lilla kommunen med de stora profilerna

VM-titlar i lag. Alla tre bröderna är också 
svenska mästare i lag, Peter och Mikael 
flera gånger bl.a. med Mariestadslaget 
Örnarna.
    Den störste av alla ”Gullspångssönerna” 
är utan tvekan handicapskytten Anders 
Lundvall, som ståtar med följande 

svårslagna meritlista. 2 Guld och 4 Silver 
vid OS i Söul 1988, Silver vid OS i 
Barcelona 1992 och en 7:e plats vid OS 
i Sidney 2000.
I VM-tävlingar har Anders tagit 5 Guld, 
7 Silver och 5 Brons under åren 1987 
– 2000.
Därtill kommer en mängd Svenska 
och Nordiska mästerskap. Det är väl 
bara sportens nuvarande stjärna Jonas 
Jacobsson som kan mäta sig med den 
samlingen.
Anders och Jonas har under många år 
varit det svenska landslagets ankare.
Anders Lundvall gör numera ett jättejobb 
som ungdomsledare inom Gullspångs 
Skytteförening, där flera ungdomar under 
de senaste åren vunnit fina framgångar.
  Även på fotbollsfronten finns det 
efterföljare till Olof Mellberg och ”Adde” 
Andersson i form av de mycket lovande 
spelarna Jacob Feltsten från Gullspång 
och Johan Bertilsson från Hova, vilka 
båda idag återfinns i Div. 1-klubben 
Carlstad United.
   Vilken annan svensk kommun kan, i 
förhållande till folkmängden, visa upp så 
många elitidrottsmän?
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Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 
avhöll den 6 mars sitt årsmöte i de 
nya lokalerna på Marieholmsvägen 
2 i Mariestad med god tillslutning av 
medlemmarna.

De nya fräscha lokalerna har under 
hösten och vintern genom medlemmarnas 
försorg färdigställts och blivit ett lyft för 
Sällskapets verksamhet.
  Vid årsmötet valdes Bo Zackrisson, 
Skagersvik till ny ordf. efter Harry 
Johansson, som avsagt sig omval.
Harry Johansson, som varit Sällskapets 
ordf. sedan starten, valdes till 
Hedersordförande.
Styrelsen fick i övrigt följande utseende: 
v.ordf. Lars-Åke Bergman Moholm,kassör 
Börje Karlsson Ullervad, sekr. Björn 
Jansson Mariestad, samt ledamöterna 
Eiler Jansson Mariestad, Stig Brånfelt 
Töreboda och Sven Hjort  Mariestad.
Till styrelsesuppleanter valdes Lars 
Hellgren Lyrestad och Åke Walldén 
Mariestad.

  Efter årsmötesförhandlingarna bjöd 
kvällens gäst Sivert Pettersson från Istrum 
på ett mycket fängslande kåseri över 
15 punkter som kännetecknar en riktig 
Västgöte.

Ordförandeskifte i Vadsbo 
Idrottshistoriska Sällskap

Nye ordföranden Bo Zackrisson (till höger) av-
tackar avgående Harry Johansson

EFTERLYSNING!
Västergtölands förste olympier hette 
Putte Hedenlund, Borås. Han var 
häjdhoppare och hade bl a svenska 
rekordet i höjdhopp. 
Min fru Cristina född Hedenlund (Putte 
skulle blivit hennes farbror om han fått 
leva) var själv höjdhoppare med ett 
personrekord som femtonåring på 150 
cm innan annat blev viktigare. I Cristinas 
föräldrahem fanns en tavla föreställande 
Putte H. Den försvann när svärmor 
sålde huset i Fristad (Sik vid kyrkan).
Vi efterlyser denna tavla som vi  gärna 
skulle vilja köpa och skänka  till Borås 
Idrottshistoriska Museum.

Med vänliga hälsningar 
Lennart Högstedt
Mariestad

Om någon har information om tavlans 
vidare öde kan ni ta kontakt med 
Olof Toftby, Borås Idrottshistoriska 
Sällskaps kansli, tel. 033 - 22 63 55, 
033-35 39 39 eller e-mail bis@bihs,se
      Redaktionen
                                                            



Gamla idrottsbilder från Vårgårda

Vårgårda IK:s bandylag från 1945
Stående fr. v.: Torsten Carlsson, Göte Aronsson, Rune Lindström, Carl-Hugo Christensson, Ragnar Berg, Percy Malm och Nils Casserblad
Knästående fr. v.: Karl-Erik Aronsson, Lennart Nyberg, Sven Berg, Rune Ekman, Bertil Edvardsson och Henry Östling

Från en klubbmatch i friidrott mellan Vårgårda IK och Herrljunga 
SK 1960.
Sista växeln i stafetten. VIK:s Calle Bengtsson får pinnen av Lars-
Bjarne Nygren
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Poängtävling på skidor 1939.
Rune Lindström, Vårgårda IF, i spåret

Från en klubbmatch i friidrott 1943.
Rune Norberg (t. v.) och Tage Dahlberg, båda från Vårgårda IK.
1945 blev Rune Norbergs klubbadress Alingsås IF, i vars dress 
han bl.a. blev svensk juniormästare i hinderlöpning samma år.

Från en klubbmatch i friidrott mellan Vårgårda IK 
och Essunga IS 1955.
VIK:s Bengt ”Kludd” Johansson vräker iväg spjutet.

Från en treklubbsmatch i friidrott mellan Trollhättans IF, Troll-
hättan SK och Vårgårda IK 1960.
VIK:arna Inge Samuelsson (t.v.) 0ch Rune Andersson ”pustar 
ut” efter 1500 m.
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Karl-Erik dog förra sommaren. Han 
lämnade ett stort tomrum bland anhö-
riga, många vänner och orienterings-
kamrater.

Karl-Erik jobbade som elektriker och jag 
tror inte han tog orienteringstävlandet allt-
för allvarligt, individuellt vill säga, men 
när det var fråga om butdkavle då var han 
en mästare. Jag kan nämna några exem-
pel härpå. Karl-Erik var nattspecialist och 
hade alltid nattsträckan. DM kavle, gam-
mal hundratusendels karta och gemensam 
start, Karl-Erik stod kvar vid starten och 
såg hur konkurrenterna drog iväg till vän-
ster, men han hade redan bestämt sig för 
höger vägval och kom till växeln två mi-
nuter före andreman, efter att ha löpt hela 
sträckan själv. Svenska mästerskap i bud-
kavle 1951. Nu var det individuell start 
och Karl-Erik startade allra sist vilket var 
ganska långt fram på natten. Under vän-
tetiden gick han in i ett förråd och kröp 
ner i sovsäcken för att vila ett tag, men då 
kom ”Jon Blund” på besök och hade inte 
busschauffören kommit och väckt Karl-
Erik så hade han missat starten. Lugn och 

utvilad gjorde han ett perfekt lopp på den 
svåra första sträckan och fick bästa tiden. 
Tack vare Karl-Eriks fina ”löp” kunde vi 
vinna SM trots att vare sig Frisk eller jag 
gjorde några riktiga topp prestationer. Jag 
har känt Karl-Erik sedan tidigt 40-tal då 
vi strövade i skogarna tillsammans och 
försökte lära oss kartans mysterier. Sedan 
endast en kort tid tillbaka var vi tillsam-
mans ute och satte ut kontroller och då 
passade vi även på att plocka svamp, detta 
var på hösten 2004. Karl-Erik var en un-
derbar kamrat, han var glad och underhål-
lande när han berättade. Att tillsammans 
med Karl-Erik njuta av en kopp kaffe vid 
brasan i skogen var en högtidsstund. 

             Stig ”Vårgårda Älgen” Dahlberg

Vi minns Karl-Erik Svensson
OK Kullingshof, Vårgårda

Karl-Erik Svensson, OK Kullingshof, 
efter en tävling 1954

Allt talade för att kullingshofarna 
skulle stanna hemma. Lång resa, 
dryga resekostnader, tre förlorade 
arbetsdagar och samma dag dessutom 
treårspoängpristävling vid Trollhättans 
Sportklubbs “Trollfejden” där 
Kullingshof redan hade två andelar. 
Men efter seger i DM-kavlen blev 
klubben direktkvalificerad till SM.

Orienteringens trettonde SM-budkavle 
hade förlagts längre norrut än någon 

av sportens tidigare SM-tävlingar. I ett 
vildvuxet skogsområde knappa milen 
sydväst om sydjämtska Bräcke avgjordes 
1950-års budkavlestrider.

Arrangörerna, Jämtlands-Härjedalens 
0-sektioner, hade haft stora svårigheter 
att inom rimligt avstånd från 
järnvägsförbindelser finna ett lämpligt 
och jungfruligt område.

Karl-Erik första sträckan
Karl-Erik Svensson sprang första sträckan 

och när han lämnade över 
till Erik Frisk var han 21 
minuter efter ledande 
laget Hästbo och på 22:a 
plats. Erik missade första 
kontrollen med 5 min, 
men “spikade” resten 
och gick upp till femte 
plats. Vid växlingen med 
Stig Dahlberg tog denne 
lugnt emot kavlen fast 
han var 14 minuter efter 
“Kroppas” Hagström. Stig 
gick nästan “spik”, medan 
övriga lag i täten missade 
mer eller mindre.

Nattsträckan vållade extra besvär i denna 
vildmarksterräng. Starttiden var tvungen 
att begränsas och startmellanrummet blev 
en minut.

Förutsättningarna för hela första 
sträckan gavs fem minuter före start, så 
att uppehållen vid kontrollerna skulle bli 
korta och ingen anhopning av vägledande 
lampor behövde ske.

I Östersund
- När vi vann första gången uppe i 
Östersund stod det att läsa i deras tidningar 
att götalandslagen inte hade där uppe att 
göra, för de var chanslösa. Tävlingen i 
det lilla samhället Bensjön var vikt för ett 
norrlandslag, säger Karl-Erik.

Ortsbefolkningen tyckte synd om oss 
som rest så långt helt i onödan och hade 
samlat ihop till ett tröstpris till bästa 
götalandslag, men vilade beslag på både 
det och SM-tecknet med 50 sekunder. 
Det var stor uppvaktning vid tåget minns 
Karl-Erik.

Segerlagets tider 
Karl-Erik Svensson 2.24, Erik Frisk 1.53, 
Stig Dahlberg 1.54, totalt 6.11,43.

Budkavle SM 50

Segerlaget Erik Frisk, Karl-Erik Svensson och Stig Dahlberg med 
Ernst Kilanders dyrbara vandringspris, den silverne Riksbudkaveln.
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Tommy Holmestrand från Vårgårda 
var i slutet av 50- och början av 60-talet 
en av landets bästa 1 500-meterslöpare. 
1962 var han den allra bäste. Detta år 
vann han SM och deltog framgångsrikt 
i flera landskamper.

- SM-guldet rankar jag allra högst, 
säger Tommy Holmestrand, som sedan 
många år tillbaka är bosatt i Lidingö.

Han föddes 1936 och växte upp på 
Tångavägen 7. En perfekt plats för en 
kille med ett brinnande idrottsintresse.

-Idrottsplatsen låg på militärens 
område, men sedan byggdes den nya bara 
några meter från mitt hem, säger Tommy 
Holmestrand.

Redan i unga år fascinerades han av 
medeldistanslöpning.

- När jag var sju år gammal tog min far 
med mig till en tävling på Slottskogsvallen 
i Göteborg. Jag såg hur Gunder Hägg 
vann ett lopp på 1500 meter. Det var en 
fantastisk upplevelse. När vi kom hem 
så mätte jag upp 1500 meter och började 
springa.

SNÖMATCHEN ETT MINNE 
Men det var inte bara löpning som gällde 
för unge Holmestrand.

- Jag höll på med all idrott. Det var 
fotboll, orientering, friidrott och pingis.

Fotboll låg honom varmt om hjärtat. Han 
blev en duktig anfallare med sitt snabba 
steg och gjorde flera matcher i A-laget. 

Redan som 15-åring fick han 
spela i representationslaget, 
som på den tiden var riktigt 
bra.

- Vårgårda hade värvat 
några före detta allsvenska 
spelare, Leif Larsson och 
Henning Wessberg, säger 
Tommy Holmestrand.

En match har särskilt etsat 
sig fast i minnet hos honom är 
den berömda träningsmatchen 
mot allsvenska Degerfors, 
som spelades den 27 mars 
1951. Det märkliga med denna 
match var att planen täcktes 
av snö, men trots dåliga yttre 
förhållanden kom det cirka 
1000 åskådare.

- Det var en upplevelse att 
vara med. I Degerfors spelade 
flera av mina idoler, säger 
Tommy Holmestrand.

Matchen slutade med att det 
rödvita laget från Värmland 
vann med 5-0.

Under uppväxtåren var han 
lite av en ledargestalt för de 

idrottsintresserade grabbarna i 
Vårgårda.

- Jag har bara ljusa minnen 
från min uppväxt. Fördelen 
med ett litet samhälle som 
Vårgårda var att man kände 
varenda kille och det fanns 
alltid något att göra.

15 år gammal satte han 
ihop åtta jämnstarka pojklag i 
fotboll, som spelade matcher 
mot varandra.

- Alla grabbar i Vårgårda var 
med. Det var Rune Ekmans 
idé, men det var jag som fick 
göra jobbet.

SM-GULD 
OCH LANDSKAMPER 
Friidrotten tog allt mer 
överhanden.Tommy nämner 
två händelser som betydde 
mycket i valet att satsa på 
medeldistanslöpning.

I ett stort terränglopp för 
ungdomar i Göteborg lyckades 
han i hård konkurrens komma 
tvåa. Efter det loppet ringde 
en ledare från IFK Borås och 

ville att han skulle provträna med dem. 
En annan orsak till att det blev friidrott 
var att han som 15-åring fick hoppa in i 
en seniormatch i VIK:s färger mot argaste 
rivalen Herrljunga SK.

- Det var en upplevelse. Vi tävlade på 
Skoghälla i Herrljunga och jag blev tvåa i 
loppet. Då fick jag verkligen blodad tand 
för medeldistanslöpning, minns Tommy 
Holmestrand.

Framgångarna gjorde att han 1955 
hamnade i IFK Borås. I Borås blev han 
klubbkompis med en annan framgångsrik 
Vårgårdakille - Tore Hedner. 

1956 blev Tommy Holmestrand svensk 
juniormästare på 800 meter för IFK 
Borås.

Under sin storhetstid tävlade han för 
IFK Lidingö.

Utöver SM-guldet individuellt 1962 var 
han med och vann SM-guld i stafett på 
4X1500 meter 1961 och 1962. Dessutom 
deltog han i nio A-landskamper under 
åren 1958-1962.

Att jag skulle vinna SM-guld trodde 
jag aldrig när jag sprang min egen 1500 
-meterbana som sjuåring, säger Tommy 
Holmestrand.

1962 var han en viktig kugge i det 
svenska friidrottslandslaget. Han vann 
1500 meter i landskamperna mot 

Landets bästa 1500-meterslöpare - 1962
Tommy Holmestrand från Vårgårda inspirerades av Gunder Hägg

Tore Hedner vinner junior-DM i längdhopp i Lidköping år 
1955. Han tävlade då för Vårgårda IK.

Tore Hedner (mitten) och Tommy Holmestrand (till höger) i IFK 
Borås färger på Stockholm stadion i samband med Juni-spelen  
1958. Till vänster står Kurt Lundqvist, som bland annat var 
juniorlandslagsman på 3000 m. 
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Norge i Oslo och mot Italien på 
Stockholms stadion. Desstom 
kom han tvåa i Finnkampen i 
Helsingfors på samma distans. I 
denna landskamp blev han också 
trea på 800 meter. Dubblerade 
gjorde han också mot Östtyskland, 
där han blev tvåa på 1 500 meter 
och fyra på 800.

TVÅ FRÅN VÅRGÅRDA. 
Vid två finnkamper, 1958 

och 1962, deltog både Tommy 
Holmestrand och Tore Hedner i 
del svenska landslaget.
Det är ganska fantastiskt att vi 
var två Vårgårdakillar som var 
med i landslaget samtidigt, säger 
Tommy Holmestrand.

Tyvärr fick han aldrig kröna 
karriären med en OS-start. Men 
det var nära, mycket nära. 1960 
när sommar-OS gick i Rom var 
Tommy Holmestrand bara två 
ynka tiondelar från att kvala in.

Det grämer mig lite grand. 
Egentligen klarade jag 
kvalgränsen som var 3.45.0, men 
funktionärerna gjorde fel. 1960 
användes manuell tidtagning. 
Två tidtagare tog tider och man 
räknade genomsnittstiden.

Funktionärerna räknade bara 
den sämsta tiden, som var 3.45.2. 
Hade de gjort som de skulle eller bara 
tagit den bästa tiden hade jag varit klar 
för OS.

Men trots denna missräkning är han 
mer än nöjd med sin idrottskarriär, som 
givit honom massor.

Tack vare idrotten kom jag in i yrket 
som försäljare av löparskor och sportskor.
Han håller fortfarande formen med jympa 
och promenader.

Jag har alltid tyckt om att hålla igång. 
Att träna har varit både roligt och skönt 

Tommy Holmestrand vinner 1500 m i en landskamp mot Norge i 
Oslo 1962.

och inte alls någon plåga.
Tommy Holmestrand har 

fortfarande relativt bra kontakt 
med Vårgårda. Det senaste besöket 
gjordes under allhelgonahelgen.

- Mina föräldrar är begravda i 
Algutstorps kyrka och jag har en 
bror i Långared och en syster i 
Koberg.

TORE HEDNER 
Den andre framgångsrike 

Vårgårdafriidrottaren var Tore 
Hedner. Han gick bort 1995. Tore 
Hedner hade längdhopp och 400 
meter som sina specialgrenar. 
Hans personliga rekord i längd 
var 7,03 meter (1958) och på 400 
meter sprang han som bäst på 48,8 
sekunder (1962).

1958 blev Tore Hedner, som då 
representerande IFK Borås, svensk 
juniormästare i längdhopp. Samma 
år deltog han i två A-landskamper, 
mot Norge och Finland (i den för 
honom ovana grenen 400 meter 
häck).

1961 och 1962 när han tävlade 
för IFK Växjö vann han dubbla 
SM-guld i stafett på 4 X 400 
meter och stafett 1000 meter    
(100+200+300+400 m).
 Urban Kärvling

       Fotnot: Artikeln var införd i Alingsås   
       Tidning den 27 december 2004
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  HARALDS 
  BILDER

 ETT BILDKOLLAGE SAMMAN-
STÄLLT AV HARALD JAKOBSSON

Stark Kullinghofstrio på 50-talet

Hårda tag på Bjärkevi

Åke Paulsson, Erik Hallén, Sollebrunns AIK, Gunnar Johansson, In-
lands IF, Ingvar Gustafsson, Magra IS och Enar Lövgren Älvängens 
IF i Åsbräckaterrängen 

Bertil Antonsson som fanbärare vid SM-finalen i fristil på 
1950-talet
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Långareds BOIS på 1950-talet

Deltagare vid WIS första årsmöte i Vara

Monter på första idrottshistoriska 
utställningen i Skara 1988

17

Kurt Pettersen, Borås BK,
Olympisk guldmedaljör 1948



Med avund betraktar Axel 
”Acke” Ericsson de som 
joggar förbi honom. Om han 
ändå fick...
--Stavgång är vad jag fixar 
idag, säger Acke, en av ytterst 
få som spelat allsvenskt i fyra 
olika bollsporter.

Det är han och två till som 
lyckats med den prestationen. 
Acke Ericsson har spelat 
allsvenskt i handboll, fotboll, 
bandy och ishockey.
Under flera år spelade han 
allsvenskt i fotboll, hockey och 
bandy - samtidigt.
--Det säger sig självt att det 
inte fungerar i längden. Jag var 
tvungen att prioritera.
Men låt oss se tillbaka.
Andra världskriget är över. 
Femtonårige Acke och hans 
familj lämnar Örebro för 
huvudstaden. Mitt i tonåren, en 
känslig tid att bryta upp, börja 
om.
Acke fick jobb som springpojke på och 
hakade på företagets korplag i handboll.
--På det viset fick jag kompisar, minns 
Acke.
Under en korpmatch frågade domaren om 
Acke spelade i någon klubb. På det viset 
hamnade han i IFK Lidingö och med dem 
inledde han sin allsvenska karriär. 1949 
var de svenska mästare.
Acke spelade också fotboll med Lidingö, 
och han var med i Djurgården några 
säsonger.
I Ackes liv ryms många tillfälligheter. En 
skada krävde rehabilitering och för Acke 
innebar det att han började med friidrott. 
--Det gick faktiskt riktigt bra. Jag fick 
vara med i Stockholms stadslag och satte 
svenskt ungdomsrekord på 1000 meter. 
Ett rekord som stod sig i många år.

Liten och kvick
Han hade kunnat göra karriär inom 
friidrotten också och det var en ren 
tillfällighet att han gick tillbaka till 
bollsporterna.
--Jag mötte en gammal kompis som 
spelade i Hammarby, så jag började spela 
med dem.
Ganska snart gick Acke dock över till 
AIK och där spelade han både fotboll och 
bandy.
Ackes liv har många gånger varit träningar 
och matcher och jobb och träning och 
match.
Någon stor och fysisk spelare har han 

aldrig kunnat bli eftersom han är liten.
Istället har han varit kvick, med såväl 
puck som boll.
Acke spelade allsvensk hockey med 
Atlas-Diesel i början av 50-talet, men det 
skulle bli för mycket.
--Jag mäktade inte med både allsvensk 
hockey, bandy och fotboll.
Han lade hockeyskrillorna på hyllan och 
några år senare gav han upp bandyn.
--Men då hade jag varit med om en svensk 
bandyfinal först.
Det var 1957 och Acke och hans 
Hammarby mötte Örebro i SM-finalen. 
Ackes gamla lag. Och Örebro vann...

Från Stockholm till Mariestad
Fotbollen har varit roligast, konstaterar 
Acke. Och det var fotbollen han höll 
igång. 35 år gammal ”började jag fuska 
inom sporten som tränare” säger Acke 
på sin stockholmska. Han skulle allt 
gärna bo där igen. På söder. Fast det är 
nog bättre att åldras i Skövde, trots alla 
backar. De frestar på, när man som Acke 
har genomgått flera höftoperationer.
Han har fått betala för sitt idrottande. Men 
det har det varit värt.
--Jag har i princip fått resa jorden runt 
tack vare sporten.
Det hade förstås varit glädjande om han 
hade kunnat fortsätta jogga. Det fanns en 
tid, säger Acke och berättar lyriskt om 
långa rundor längs Vänerstranden.
För Stockholmaren Acke, frun Birgitta 
och de fem barnen hamnade i Mariestad.
Acke var anställd vid Electrolux i 

Stockholm men fabriken skulle 
läggas ned och 1968 erbjöds 
Acke jobb i Motala, Västervik 
eller Mariestad.
--Vi gillade Mariestad från 
första stund. Och vi åker 
fortfarande dit och badar om 
somrarna. 
En elitidrottsman som Acke kan 
inte bara lägga av. Så givetvis 
blev han aktiv i både MAIF 
och BoIS och han hjälpte de 
lokala bandyklubbarna.
När två av döttrarna drog sig åt 
Skövdehållet flyttade Acke och 
Birgitta med. De sålde villan i 
Mariestad och blev Skövdebor 
1980.
Då hade Acke redan bekantat 
sig med Skövde genom att ha 
tränat Skövde AIK ett år på 70-
talet. Men han gick ned flera  
kilo av den pressen.
--Mitt sista tränaruppdrag var 
för Skövde bandyklubb på 80-
talet.

Istället blev han åskådare. Yrkeslivet 
avslutade han som nattportier på hotell 
Billingen i Skövde.
--Och så blev jag pensionär och har verklig 
tid för barnbarn och barnbarnsbarnen. 

Fotnot: Sven Bergquist och Fred Ericsson 
är de andra som också spelat i den högsta 
serien i fotboll, handboll, hockey och 
bandy.

FAKTA
Axel ”Acke” Ericsson

Bor: Skövde
Aktuell: Fyllde 75 år den 27 mars
Familj: Fru, fem barn, 12 barnbarn och  
två barnbarnsbarn
Ackes allsvenska historia:
Allsvensk och svensk mästare i handboll 
med IFK Lidingö 1949, allsvensk i bandy 
med AIK och Hammarby. SM-final med 
Hammarby 1957. Allsvensk i fotboll 
med AIK och Hammarby.  Allsvensk i 
ishockey med Atlas-Diesel.
Tränarhöjdpunkt: Tränade Skövde AIK 
när laget kvalade till allsvenskan i fotboll 
1970. Oavgjort mot IFK Luleå hemma 
och Landskrona BoIS på Nya Ullevi 
men förlust borta mot Sandvikens IF på 
Jernvallen.

                               Charlotte Kristensson
                               Skaraborgs Allehanda

Allsvensk i de fyra bollsporterna

                                                                                        Foto: Roland Svensson
Axel ”Acke” Eriksson, en av tre som spelat allsvenskt i fyra olika bollspor-
ter, handboll, fotboll, bandy och ishockey
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Under sin fotbollstid i AIK fick Acke 
aldrig någon möjlighet att möta Elfsborg 
eftersom laget då (1954-56) höll till i 
division två. Däremot ställdes Acke mot 
blåvita Norrby IF den 30 maj 1956 (nästan 
exakt för 50 år sedan) på Råsunda då AIK 
vann en målrik match med 5-3. Matchen 
var uppskjuten från den 15 april och hade 
föregåtts av protester från Norrbyhåll över 
att behöva få spela en vardagskväll – de 
två tidigare matcherna i Stockholm hade 
också gått på vardagskvällar. Protesterna 
gav dock inget gehör för matchen måste 
spelas innan sista omgången den 7 juni och 
Acke som spelade vänsterinner stötte på 
Norrbys högerhalv Göran Berndtsson och 
fick se sina lagkamrater ”Tjotta” Ohlsson 
och Leif Skiöld göra mål i 1:a resp. 4:e 
minuten. Den så kallade ”Berner-vallen” i 
Norrby sviktade och det hjälpte sedan inte 
att AIK gjorde ett självmål och att Reino 
Börjesson gjorde två mål i andra halvlek 
– Norrby förlorade den viktiga matchen.

När Elfsborg gjorde comeback i 
allsvenskan 1961 så återfanns Acke i 
Hammarby och den 7 maj 1961 så möttes 
lagen inför 11.688 åskådare på Råsunda.  

Hammarby kvitterade tre gånger i matchen 
och tog sedan ledningen men matchen, 
som också innehöll 8 mål, slutade 4-
4. Lasse Råberg, Wigar Bartholdsson, 
Henry Larsson hette målskyttarna som 
gav Elfsborg ledningen medan Wigar med 
sitt andra mål svarade för kvittering i den 
84:e minuten. Acke fick i denna match 
vikariera som högerback och ställdes där 
mot Råberg. Nuvarande Skövdebon ”Ya” 
Skoglund svarade för ett av Hammarbys 
kvitteringsmål (3-3 i 74:e min) medan  
”Larsa” Johansson (2 st) och  ”Råttan” 
Bohman svarade för övriga mål.

I returmatchen på Ryavallen den 
10 september inför 10.575 så vann 
bottenlaget Hammarby överraskande 
över serieledande Elfsborg. Det var för 
övrigt Elfsborgs första hemmaförlust 
sedan mötet med Jönköping Södra den 
28 augusti 1958 och det var över två år 
sedan  Elfsborg inte gjort något mål i en 
seriematch. Det var alltså en remarkabel 
seger som Hammarby vann, 2-0 efter mål 
i andra halvlek av ”Larsa” Johansson och 
Lasse Nordin. Acke spelade högerytter 
och ställdes mot Leif ”Loket” Olsson 

som spelade vänsterback.  
Hammarbys ordinarie back 
Hasse Nell var uppsatt som 
vänsterinner med uppgift 
att hålla ett extra öga på 
Jens Söderberg som spelade 
högerytter och den defensiva 
taktiken lyckades alltså. 
Eftersom IFK Göteborg i 
samma omgång förlorade 
hemma mot jumbon Degerfors 
så var Elfsborgs ledning, 3 
poäng, oförändrad när fem 
omgångar återstod. 

2 U och 1 B-landskamp.
Den 22 juni 1952 spelade 
Sverige sin allra första U-
landskamp i fotboll och 
motståndare är Danmark 
i en match i Esbjerg som 
danskarna vann med 3-2 
inför 6.600 åskådare. I det 
svenska premiärlaget spelade 
Elfsborgarna Olle Dahlgren 
och Lasse Råberg högerhalv 
resp. högerytter medan  Acke 
som representerar Hammarby 
spelade vänsterytter.

I Sveriges andra U-landskamp 
den 5 oktober 1952 i Linköping 

inför 3.805 åskådare vann Sverige med 
6-1 mot Norge och Acke som spelade 
vänsterytter gjorde 2 mål.  Center spelade 
Arne Selmosson som några år tidigare 
lämnat Sils IF i Götene för allsvenska 
Jönköping Södra och den blivande 
”månstrålen” gjorde ett av målen. Elfsborg 
bidrog denna gång också med två spelare 
Olle Dahlgren och Ola Evaldsson och Ola 
gjorde två av de svenska målen.  Nämnas 
bör att Lasse Råberg samma dag spelade 
i A-landslaget i Oslo tillsammans med 
Lennart Samuelsson medan Ingemar 
Haraldsson stog i mål i B-landskampen 
mot Norge på Råsunda där f.ö. Yngve 
Brodd spelade vänsterinner intill den 
nyligen bortgångne Djurgårdaren Gösta 
”Knivsta” Sandberg på vänsteryttern.

Ett år senare, den 18 oktober 1953, har 
Acke gått över till AIK och gör då sin 
första och sista B-landskamp – mot Norge 
i Oslo. 15.500 ser på när Sverige vinner 
med 4-0 och Acke gör ett av målen.  
Ingemar Haraldsson står i mål och samma 
dag spelar Lasse Råberg och Henry 
Larsson i U-landslaget i Skien.

                                       Tommy Wahlsten

ACKES ALLSVENSKA MATCHER MOT BORÅSLAG OCH HANS 
LANDSKAMPER 



Tibro har en av landets äldsta mo-
dellflygklubbar. som också, haft stora 
framgångar på tävlingar i Sverige och 
runt om i världen. Just nu pågår en 
utställning om den anrika klubben i 
Sporthallen.

Tibro Idrottshistoriska sällskap betar av 
den ena idrotten och Tibroklubben efter 
den andra i sin utställningsmonter i Sport-
hallen. Efter isracingen har nu modellfly-
get tagit plats.
   Tibro Modellflygklubb bildades redan i 
början av 1940-talet och är en av landets 
äldsta och mest anrika
klubbar, som fortfarande bedriver sin ur-
sprungliga verksamhet.
   Vid starten var det friflyg som gällde 
och man flög för det mesta på Ruders 
ägor. Där ordnades också tävlingar mot 
grannklubbarna Hjo, Skövde med flera.

Radioftyget fick fäste
Linflyg var den senaste flugan från USA 
i början av 50talet, men fick inget fäste 
i Tibro. Istället anammades det absolut 
senaste inom modellflyg, radiostyrning, 
som kom in i klubbens verksamhet redan 
1954. Medlemmar har sedan dess varit 
mycket framgångsrika i många klasser, 
främst skalaflyg, och Tibroklubben
kan räkna in ett antal internationella och 
nationella mästerskap.
   Kjell-Åke Elofsson är klubbens mest 
meriterade flygare och han har radiostyr-
da skalamodeller som sin paradgren. Han 
har bland annat deltagit i samtliga VM-

tävlingar sedan 1976. Något han är ensam 
om i världen.
   Han har stått på pallen i samtliga SM, 
utom ett sedan skalaflyg blev SM-Mass 
och fick 1994, som förste och hittills ende 
representant i sin gren, utmärkelsen ”Stor 
grabb”.
    Kjell-Åkes flygintresse var stort re-
dan i skolåldern. När han 
slutade första klass i juni 
1953 hade resan till F6 i 
Karlsborg varit i tankarna 
länge. Tillsammans med 
kompisen Åke Svens-
son-Biversten bar det av 
på cykel till de hägrande 
flygplanen med packning 
i ryggsäcken.
    Konstnären Sivert Björk 
i Karlskoga har förevigat 
de unga åttaåringarnas 
flygspaning, på en olje-
målning, som visas på ut-
ställningen.
     - Jag fick den när jag 
fyllde 60 år förra året, be-
rättar Kjell-Åke.

Modefiflygets historia
I utställningsmontern 
speglas svensk modell-
planshistoria. Man kan 
följa utvecklingen av ra-
dioapparater från stora 
pjäser från 50-talet till da-
gens små och flera gånger 

Utställning om modellflyget

Kjell-Åke Elofsson har deltagit i samtliga mo-
dellflyg-VM, vilket han är ensam om i världen. 
Han skrivar här sin autograf och inviger därmed 
utställningen i Sporthallen 

Med det här planet vann Tibro Modellflygklubb 
VM med lag 1980 och 1982 och kom etta, tvåa 
och fyra individuellt enligt Kjell-Åke Elofsson. 
Planet hänger i montern där klubben visar ett 
stycke svensk modellflyghistoria

mer tekniskt avancerade.
    Motorer av olika åldrar och typer, från 
dieseldrivna och glödstiftsmotorer till 
moderna eldrivna. Även olika plantyper 
visas och man kan följa hur byggsatsen 
blir ett färdigt plan med hjälp av verktyg, 
lim, lacker och siden.
     - Att bygga ett skalakärra tar alltifrån 
ett par upp till fyra år, berättar Kjell-Åke.
     I montern finns också jackor, t-shirtar, 
märken och annat som har med modellfly-
get att beskåda.
   Tibro Modellflygklubb har idag 30 
medlemmar från Tibro och ytterligare sex 
kommuner. Klubben disponerar flera fält 
för sin verksamhet. Förutom klubbfältet 
vid Balteryd har de även tillgång till före 
detta F6 i Karisborg och Flugebyn i Fors-
vilc.
    - Vi har mycket roligt i vår klubb och 
allt är inte fokuserat på flygning, även den 
sociala biten är
viktig, slår Kjell-Åke Elofsson fast.
    Till utställningen, som pågår fram till 
den 29 september, hör också en skärmut-
ställning med bilder och tidningsartiklar 
med mera. Den finns i Sporthallens cafe-
teria.
                                       Lars-Ola Carlén
                              Skaraborgs Allehanda
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Vid Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskapets 18:e och senaste årsmöte 
i Vänersborg lördagen den 11 mars 
antogs helt omarbetade stadgar, en 
ny förening i Ale Idrottshistoriska 
Sällskap hälsades välkommen och 
en ny verksamhetsplan godkändes. 
Här planeras nu för en utvidgad 
lokal verksamhet med studiecirklar, 
vandringsutställningar och nya 
arrangemang. 
Västergötlands Idrottsförbund firar 
100 år under 2008 och då kommer 
samarbetet att utökas för att visa 
idrottsrörelsen under detta sekel

Arkivort för Skaraborg
Alla arkivhandlingar har under året 
lämnats in till Folkrörelsernas Arkiv 
i Lidköping. Detta är något som vi 
uppmanar alla idrottsklubbar i Skaraborg 
att här tryggt och säkert förvara sin historia. 
För de idrottshistoriska sällskapen betalar 
distriktet den lilla avgiften.

Tidningen
Distriktets tidning ”Westgötarnas 
Idrottshistoria” har under 2005 utkommit 
med fyra nummer till alla medlemmar 
i en upplaga på 2.500 ex. Borås har 
hållit i såväl tidningsredaktion som 
adressregister. Här har man fått en kanal 
för att visa olika idrottsaktiviteter, såväl 
idag som i gången tid. De olika sällskapen 
kan också göra reklam för sin verksamhet 
och olika kaféer och utställningar.

Nytt sällskap
Ett nytt sällskap hälsades välkommen. 
I Ale-Göta älvdal har nu bildats ett 

nytt sällskap under ledning av Cerry 
Holmgren, Älvängen och sammanlagt 
är nu 18 lokala idrottshistoriska sällskap 
medlemmar i WIS. Under kommande 
år finns en målsättning att försöka bilda 
nya lokala sällskap i Mullsjö, Kind och 
Trollhättan. 

Västergötlands IF blir 100 år  2008
Karl-Evert Andersson, ordförande i 
Västergötlands Idrottsförbund, noterade i 
sitt tacktal dels den starka verksamhet som 
Sällskapet bedriver med att dokumentera 
västgötaidrotten, men tog även upp 2008 
då Västergötlands IF firar 100 år efter 
bildandet i Falköping 1908. Här ämnar 
man nu dela ut lokala uppdrag till alla 
idrottshistoriska sällskap i distriktet att 
under 2008 visa all den verksamhet som 
idrottsklubbar bedrivit under årens lopp. 

Fotbollsbok
Harald Jakobsson har under flera år 
samlat in foto från nästan alla de 686 
lag som spelat fotboll i seriespel i 
Västergötland under 1900-talet. Avsikten 
är att kunna ge ut detta som en bok ihop 
med Västergötlands Fotbollsförbunds 
historia. Under året har man nu skrivit 
in texter och försökt få ihop ekonomin i 
detta projekt med att ge ut Fotbollsboken 
i 1.500 ex.

Avtackning och hedersledamot
Som en avslutning på årsmötet, med 
50 deltagare från 15 lokala sällskap 
i Västergötland, avtackades Harald 
Jakobsson, Älvängen. Han blev även 
WIS:s förste hedersledamot, vilket de nya 
stadgarna medgav. 

WIS:s årsmöte 2006

Harald var initiativtagare till bildandet av 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 1988 
och har sedan dess suttit med som vice 
ordförande under alla år. Han har givit ut 
ett antal böcker med idrottshistoria t.ex. 
Västgöten i OS. Han har även arbetat hårt 
med etableringen av det idrottshistoriska 
distriktsmuseet i Vänersborg. 

Omval och nyval
Tommy Wahlsten, Skövde, omvaldes som 
ordförande och Folke Brink, Lidköping, 
ersatte Harald Jakobsson i styrelsen vars 
övriga ledamöter är Sven-Åke Mökander, 
Alingsås, Sture Pettersson, Falköping, Bo 
Zachrisson, Skagersvik, Ragnar Nilsson, 
Vänersborg och Olof Toftby, Fristad.

       Sven-Åke Mökander

Tibro Idrottsbistoriska Sällskap har 
haft Årsmöte vilket bevistades av ett 
tjugofemtal medlemmar i Tibro AIK 
fotbolls klubblokal. Mötet inleddes 
med parentation över fem av sällska-
pets medlemmar som gått bort sedan 
förra årsmötet. 

Till ordf. för årsmötet valdes Knut-Åke 
Karlsson och två nya medlemmar inval-
des i sällskapet. Av årsberättelsen fram-
gick att det har varit ett aktivt år för säll-
skapet, tre utställningar i Sporthallen har 
satts upp och här har Christer Carnegren 
lagt ner ett stort arbete vilket gjorde att 
han blev årets kulturstipendiat och han 
hyllades med en applåd för sitt fina ar-

Tibro Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte
bete. Två medlemsträffar har inbjudits 
till, dels gästade vi Fagersanna IF och fick 
se deras verksamhet, och dels hade vi en 
träff i Rankåsstugan med distriktets ordf 
Tommy Wahlsten som gäst. Styrelsen har 
haft ett fint samarbete med föreningarna 
i Lidköping, Skara och Vadsbo med ut-
bildningsdagar tillsammans med SISUS 
medverkan. Vi har också medverkat i 
medlemstidningen Wästgötarnas Idrotts-
historia med lokala artiklar, denna tid-
skrift erhåller alla medlemmar och ingår 
i årsaviften För första gången stod också 
sällskapet som arrangör av en deltävling i 
Rankåspromenadema.
   Den avgående styrelsen beviljades an-
svarsfrihet och efter det följde val och sty-

relsen omvaldes enhälligt. Denna består 
av Ingemar(Löck) Karlsson ordf, Gösta 
Wahil sekr, Bengt Jalmelin kassör samt 
övriga Yngve Johansson, Christer Car-
negren, Bengt Lundberg och Kent Lind-
berg. Efter en del information tackade 
mötesordf. Knut-Åke Karlsson för att han 
fått leda mötet och överlämnade ordet till 
ordinarie ordf. som tackade för att vi fått 
låna lokalerna för våra träffar. Årsmötes-
deltagarna bjöds på kaffe och under tiden 
lyssnade vi på ett ljudband där en gammal 
Tibrobo hade spelats in och det var Adolf 
Larsson fotohandlare och motorpionjär 
som berättade.
      Gösta Wahll

   FOTO: Ragnar Nilsson
Harald Jakobsson, avtackad styrelseledamot och hedersmedlem 
i WIS



WIS FÖRSTA ORDFÖRANDEKONFERENS GAV MÅNGA 
UTVECKLINGSFÖRSLAG

22 deltagare från bl.a. 9 lokala sällskap, länsarkiv, VIF och SISU fick se den första utgåvan av studie-planen, ta del av 
Västergötlands IF:s 100 års jubileum, nästan höra hur Conny Andersson körde formel 3 och inte minst ta del av den 
utvecklingsplan som WIS tillsammans med alla lokala sällskap nu ämnar genomföra under 2006-07. Styrelsen har även sökt 
ett utvecklingsbidrag för detta utvecklingsprojekt hos Mål tre lokal utveckling i Borås.
Denna WIS första ordförandekonferens ägde rum den 4 maj i Älvängen, samtidigt som Borås och Marks IHS var på 
studieresa tillsammans med Borås stadsarkiv. Alltså en mycket aktiv dag sett ur idrotts-historisk synvinkel.

ALE IHS FICK STARTBIDRAG
Dagens två värdar Cerry Holmgren från Älvängen och Kent Olausson från Bohus beskrev framtidsplanerna för det nybildade Ale 
IHS. Detta kan sammanfattas i fem punkter:

• Sällskapet skall arbeta för att hitta en lokal vid Repslagarmuseet.
• Ihop med Ale gymnasium och dess media-program skall den nya kursens elever under tre år arbeta med idrottshistoria ihop 

med Sällskapets medlemmar. Man har fått mycket goda lärarkontakter.
• Man ämnar arrangera idrottskaféer ett par gånger per år. Först skall alla föreningar inbjudas från Surte upp till Skepplanda. 

(Lödöse kommun inbjuds – men det sker ingen satsning längs hela Göta Älvdal).
• Medlemsvärvningen skall nu startas upp.
• I Ale-Kuriren skall man ha en idrottshistorisk ruta.

Inga-Lill Andersson, kommunalråd i Ale hälsade oss välkomna till kommunen. Hons slog fast att Ales devis är: ”En stark del av 
Göteborg”. Här finns 26.000 innevånare och 200 föreningar. Kommunen har en mängd anläggningar, som drivs av föreningarna. 
Framtiden omfattar stora satsningar bl.a. på ny motorväg mellan Angered och Trollhättan samt att järnvägen blir dubbelspår.
Två lokala museer är Repslagarmuseet och Surte glasbruksmuseum

WIS ordförande Tommy Wahlsten passade på att överräcka WIS startbidrag om 500:- till Ale IHS och önskade det nya sällskapet 
välkommen i vår samling. Som värdförening kan vi bara tacka Ale IHS för ett väskött arrangemang.

SVERIGEUNIK STUDIEPLAN IHOP MED SISU
Kenneth Tidebrink, konsulent i SISU och ledamot i WIS styrelse, föredrog det första utkastet till ny studieplan. Här har en 
arbetsgrupp i WIS ihop med Kenneth, nu kommit fram till ett korrektur. Slutresultatet skall bli ett kartong-omslag med kapitelblad 
och idéförslag inuti. Titeln är: ”Utveckla Din idrottshistoriska förening!” och den omfattar nio kapitel. Varje kapitel kan behandlas 
på en studiecirkelträff – eller flera områden på samma träff beroende på hur intresset är i varje cirkel. Arbetsgruppen önskar nu 
synpunkter, idéförslag och lämpliga referenser från alla lokala sällskap – så den färdiga utgåvan blir så bra och fullständig som 
möjligt. Tyck till och skicka in till WIS sekreterare – se styrelseadresser. Kapitelrubrikerna är:

1. Idrottskaféer
2. Utställningar – museal verksamhet
3. Dokumentation
4. Hemsida
5. Tidningen: Wästgötarnas Idrottshistoria
6. Levande montrar
7. Nya intäkter – sponsring
8. Långsiktig utveckling av de lokala föreningarna
9. Egna idéer för utveckling av verksamheten

SISU finns över hela Västergötland med lokala konsulenter – så vi behöver bara ringa för att få kontakt med dessa professionella 
föreningsutvecklare.

                                                                                                                                     Foto: Tommy Wahlsten
Cerry Holmgren och Kent Olausson hälsar deltagarna i ordförandekonferen-
sen i Älvsjö välkomna

WIS ordförande Tommy Wahlsten (t. h.)  och WIS kassör Sture Pettersson
(t. v.) överlämnar WIS startbidrag till Ale IHS ordförande Cerry Holmgren
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VÅRA LOKALA SÄLLSKAP ERBJUDS ATT SPEGLA VÄSTGÖTAIDROTTEN UNDER 100 ÅR
Karl-Evert Andersson, ordförande i Västergötlands IF, beskrev upplägget för hur man planerade VIF:s 100 års jubileum under 
2008.
Den 19 januari 2008 beräknas bli den stora ”födelsedagen”.  Då skall VIF ha bankett, föreläsare, artist samt utställning om ”Idrottens 
roll i Västergötland” i Vara konserthus.
Erbjudandet till alla lokala sällskap är nu att spegla sin bygds idrottsverksamhet under100 år. Detta kan ske på alla möjliga sätt: 
utställningar, bildspel eller presentationer. Vi skall kunna ansöka om bidrag för att ta fram lämpligt material och VIF står för 
utvecklingskostnaderna.

Utställningen eller arrangemangen skall pågå under åtminstone veckan från 19 januari 2008.

En projektgrupp/jubileumskommitté är under bildande med Karl-Evert Andersson som ordförande och med Sture Gustavsson samt 
en representant från alla lokala sällskap, som nu vill vara med.
För hela 100-års jubileet disponeras 475.000:-, som VIF avsätter fram till 2008. Härav skall ca 25.000:- gå till uppstarten och ett 
viktigt möte blir WIS sommarmöte i Lidköping och på Spiken den 15 augusti. Glöm inte att anmäla er till detta möte och att då ha 
med Er Ditt sällskaps idéer om hur ni skall spegla idrottens roll under 100 år. Önskan är att vi firar 100 år med folkrörelsearbete och 
lokal utveckling inom Västgötaidrotten.
En intressant fråga är: Vem skall inviga de lokala utställningarna och därmed ge media extra intresse??

Uppstartsfasen beräknas pågå 
till oktober i år, då vi får planera 
våra lokala aktiviteter och ansöka 
om jubileumsmedel. Programmet 
fastställes i januari 2007 och därmed 
kommer jubileumskommittén att 
börja arbeta konkret.   

Karl-Evert beskrev även VIF:
s planer på att tillsammans med 
Värmlands IF och Karlstads 
universitet ta fram en branchstudie 
om Idrottens roll i samhället. 
Tidigare har man speglat det 
ideella arbetet i föreningslivet med 
att värdera varje ledartimma i t.ex. 
150:- och därmed få ett värde på 
hur mycket samhällsvärdet är. Nu 
skall man försöka fördjupa detta 
genom att spegla främst idrottens 
roll i vardagslivet och i politiken.

ÄLVSBORGS LÄNS FÖRENINGSARKIV
Liz Gunnarsson, ansvarig tjänsteman på ÄLFA:s kansli och arkiv i Vänersborg, beskrev sin och ÄLFA:s verksamhet.
ÄLFA har som uppgift att bilda lokala arkiv i varje kommun. Det finns ett antal ”vita fläckar” och Borås IHS planerar nu att försöka 
starta såväl lokala arkiv som idrottshistoriska sällskap runt i Sjuhärad.
Liz kan medverka som expertmedhjälpare i våra kommande studiecirklar, om vi så önskar.

Arkivens Dag (andra lördagen i november) är den stora aktivitetsdagen för alla lokala arkiv runt om i Sverige. Där bör vi i alla IHS 
vara med!
Vi kan söka mer information på Internet via alvsborgsarkiv.com eller arkivportalen.nu och tryck Dig vidare på kartan. Det är även 
möjligt för våra lokala IHS att länka oss in till denna portal.

CONNY ANDERSSON PROVADE PÅ FORMEL 1
Conny Andersson fascinerade alla med att på ett medryckande sätt berätta om 21 år med motorsport på elitnivå. Först sju år i 
Älvängens MK och motocross mot bl.a. Bill Nilsson och andra stjärnor. Sedan blev det Formel 3 med två SM och två andra-platser 
i EM. Under 1976 gjorde Conny även fem försök i Formel 1 . Han har alltså kört mot Patrese, Lill-lövis, James Hunt och Ronnie 
Pettersson. ( Se även artikel nästa sida)
Av alla banor gillade Conny mest Nürnburg ring. Han klarade vurporna i motocrossen och fick aldrig några skador.

Mer information om utvecklingsplanen kommer att skickas ut eller också kan ni kontakta Sven-Åke Mökander, Markg 39, 441 51 
Alingsås eller sven-ake.mokander@vargarda.se eller 0322- 67 23 10.

                                                       Foto: Tommy Wahlsten
VIF:s ordfförande Karl-Evert Andersson informe-
rar om upplägget för VIF:s 100-årsjubileum

                                                                                            Foto: Tommy Wahlsten
Conny Andersson berättar med inlevelse om sina 21 år 
inom motorsporten
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Conny Andersson började sin karriär 
med motorcyklar. Han var en stjärna 
i 250cc klassen men beslutade sig 1969 
för att sluta med motorcyklar och börja 
tävla i fyrhjulsracing. 
Han köpte en Brabham och deltog i 
svenska F3-mästerskapen 1970. Han var 
30 år när han tävlade med sin Brabham. 
På sin tredje säsong blev Conny mästare 
i svenska F3-mästerskapet med 77 poäng 
mot tvåan Torsten Palms 71 poäng. 
Samma år tävlade också 1984 års rally- 
världsmästare Stig Blomqvist. 
Conny fortsatte dock tävla i F3-serien 
under nästan hela 1970-talet men tävlade 
också i den Europeiska F3-serien. 1974 
tog Conny sin andra mästerskapstitel. 
Efter att ha gjort hyfsade resultat i den 
europeiska serien 1975, där han totalt 
kom på en andra plats, fick Conny 1976 
chansen att testa en Surtees F1-bil i 
Goodwood. Hans resonemang var att en 
F1-bil var enklare att styra, det var enklare 
att balansera F1-bilen med ratten.

När Conny var 36 år lyckades han efter, 
mycket hit och dit, fixa en plats i John 

Surtees ”hyrbil” TS19. Hans debut skulle 
ske i Zandvoort, Holland. Conny lyckades 
kvala in framför Pesenti-Rossis Tyrrell. 
Tyvärr så skulle Connys race sluta på varv 
9 då en punktering förstörde allt.
Han slutade samma år tvåa ännu en gång i 
europeiska F3-serien.

1977 var Conny inställd på att få en 
styrning för hela säsongen. Men trots allt 
slit lyckades han inte få en styrning hos 
Hesketh. Den bättre finansierade föraren 
Hector Rebaque fick platsen istället. 
Connys enda alternativ var en förarplats 
hos BRM. Det hade varit en bra styrning 
10 år tidigare men det så aktade stallet 
höll på att kollapsa.
Australiensaren Larry Perkins lämnade 
stallet efter Sydafrikas GP och beskrev 
bilen och stallet som skit. Han avrådde 
Conny från att skriva under ett kontrakt 
med BRM. Men Conny ville se ”Formel 
1-förare” i sin karriärsammanfattning och 
skrev ändå på kontraktet. Tyvärr skulle 
det bli slutet på hans karriär. I april skulle 
Conny köra för Louis Stanleys BRM men 
redan efter 5 minuter slutade bilen att 

fungera. Andra dagen så fastnade bilen på 
en växel. I nästa lopp, Monacos GP, blev 
stallet utkastat.
Till Sveriges GP på Anderstorp kom nya 
problem för Conny och BRM. Den första 
motorn fick problem med oljetrycket, 
den andra motorn slutade fungera och 
den tredje fick också problem med 
oljetrycket.
Motorproblemen för BRM fortsatte i 
Frankrike. Conny sa att de aldrig fick 
chansen att jobba med chassit och försöka 
utveckla bilen. Det var alltid problem med 
motorn. Ironiskt nog sponsrades stallet av 
Rotary Watches men bilen fungerade långt 
ifrån lika bra som en ny klocka. Conny 
såg ingen anledning till att fortsätta i 
stallet när bilen inte kunde utvecklas. Han 
lämnade det helt enkelt. Guy Edwards och 
Teddy Pilette körde resten av säsongen. 
När säsongen slutat så var Connys och 
BRM:s dagar inom F1 över.

            Rainer Nyberg
                                           Märsta

Conny Andersson

Anställda och förtroendevalda på 
Borås Idrottshistoriska Sällskap, 
Stadsarkivet och Folkrörelsernas arkiv 
i Borås genomförde torsdagen den 4 
maj en studieresa  till Mollösund på 
Orust och till Idrottsmuseet i Göteborg. 
Marks Idrottshistoriska Sällskap var 
också inbjudna och  sammanlagt deltog 
47 personer..

I Mollösund fick man en visning av det 
gamla fiskeläget från 1500-talet av en 
guide från hembygdsföreningen Bl. 

Borås Idrottshistoriska Sällskap, Stadsarkivet och 
Folkrörelsernas arkiv i Borås på studieresa i Mollösund

Marita Wasling, Märit och Steve Gustafsson lyssnar på Ann-So-
fies information om Mollösund utanför Hembygdsgården 

Leif och Laila Svensson samt Gunnel och Leif Snygg njuter av 
vårvärmen vid Mollösunds hamn

a. visades Hembygdsmuseet och en 
museikvarn. 
Efter lunch på Mollösunds värdshus vidtog 
diskussioner under ledning av Märit och 
Steve Gustavsson om möjligheter och 
arbetsmetoder när det gäller att utveckla 
verksamheten och att nå fler både bland 
allmänhet och vid speciella arrangemang 
såsom nu aktuella Museernas dag och 
höstens Arkivens Dag.
Därefter fortsatte resan till Kvibergs 
idrottscenter och Göteborgs 
Idrottsmuseum. Museet har nyligen 

byggts ut och omfattar nu rymliga lokaler 
i tre våningsplan med bl a ett speciellt 
göteborgskt Hall of Fame-rum, Lars 
Hindmar-rummen med olympiahistoria 
och en minnesutställning över 
spjutkastaren m.m. Eric Lemming som 
för hundra år sedan tog Sveriges första 
olympiska guldmedalj i Aten.
   I  allt en mycket lyckad resa i ett härligt 
vårväder!
                                           Tommy Olsson
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VÄSTGÖTAIDROTTENS GULDKLUBB
Verksamhetsberättelse 2005 för Västgötaidrottens Guldklubb
Medlemskap i Guldklubben beviljas idrottsledare inom Västergötland som för sin ledargärning tilldelats idrottsrörelsens högsta 
utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld. Riksidrottsförbundet har sedan starten år 1903 och fr.o.m. 2005 tilldelat 
214 västgötaledare detta förtjänsttecken i guld. Under 2005 har RF vid riksmötet tilldelat följande sju förtjänsttecknet: Bengt-
Rune Alvarsson Hjo, Lars-Göran Andersson Borås, Assar Johansson Falköping, Karin Monsén-Karlsson Trollhättan, Willy Persson 
Mariestad, Nils-Inge Samuelsson Vårgårda och Stig Wernmo Mullsjö.  
 Årsmötet som 2005 ägde rum i Borås valde följande styrelse: Olof Toftby, Borås, ordförande, Marie Hartung, mariestad, vice 
ordförande, Sixten Borgvall, Herrljunga, kassör; Solveig Sundequist, Skövde, sekreterare och Alan Scott, Lundsbrunn, ledamot. Till 
suppleanter valdes Curt-Olof Dalén, Brämhult och Peter Turin, Falköping. Till revisorer valdes Bo-Lennart Jonasson, Borås, och 
Sven-Olof Andersson Borås, med Leif Sahlback, Vara och Margareta Wetterberg, Skövde, som suppleanter. Till valberedning valdes 
Margareta Wetterberg, Skövde, och Lennart Högstedt, Mariestad.

De vid bildandemötet antagna stadgarna för GULDKLUBBEN, som är en ideell förening, bibehålls.  Klubbens ändamål är att 
aktivt verka för att stärka och utveckla kamratskap och gemenskap i idrottens anda, samt på olika sätt verka för att främja och 
stödja en fortsatt positiv utveckling av västgötaidrotten. Medlemskap kan även beviljas idrottsutövare i Västergötland som erövrat 
internationellt mästerskap vid olympiska spel, världsmästerskap, europamästerskap

Medlemmarna i Västgötaidrottens Guldklubb har under året, genom sitt medlemskap i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, erhållit 
fyra nummer av tidningen Westgötarnas Idrottshistoria.

Styrelsen har för verksamhetsåret 2006 enbart genomfört årsmötet 2005 i Borås. Programmet vid årsmötet innehöll såväl studiebesök 
i Ryahallen som fotbollsmatch.

Revisionsberättelsen är avgiven den 8 maj 2006.

Styrelsen för Västgötaidrottens Guldklubb

Olof Toftby  Marie Hartung Solveig Sundequist
 Sixten Borgwall  Alan Scott  

Guldklubbsmedlemmar, ett nytt verksamhetsår har inletts!
Till årsmötet, som ägde rum i BT-s Presscenter den 11 maj, hade sexton medlemmar infunnit sig. Vi kunde hälsa sju nya 
Guldnålsmottagare välkomna i klubben. 
Styrelsen för VGK fick följande sammansättning: Olof Toftby, Marie Hartung, Solveig Sundequist, Sixten Borgvall och Curt-Olof 
Dahlén. Suppleanter: Peter Turin och Stig Wernmo. 

Årsmötet beslutade att normalverksamheten för VGK är ett årsmöte med någon aktivitet samt ett studiebesök. Vidare får medlemmarna 
årligen fyra nr. av Westgötarnas Idrottshistoria. 
Årsavgiften blir oförändrat 100:- kronor. 
Vill ni lämna uppgifter om ändrad adress eller lämna uppgifter för tidningsartikel  ”Westgötarnas Idrottshistoria” kan ni höra av er 
till redaktionen på BIS:s kansli.

Må Ni alla få en härlig och omväxlande sommar!

Borås den 16 maj 2006

Olof Toftby

I samband med Guldklubbens årsmöte gjordes ett studiebesök i Borås nya friidrottshall ”Ryahallen” där Borås fritidschef, Hans Forsman, 
informerade  guldklubbsmedlemmarna om hallens tillkomst och hur föreningarna i kommunen kan utnyttja densamma.
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Utveckla din idrottshistoriska förening
Vid WIS årsmöte och nu senast i Älvängen på ordförandemötet presenterades det utvecklingsförslag, som en arbetsgrupp i 
WIS arbetat fram. Här finns en rad nyheter och förslag både för WIS styrelse och för alla IHS.

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Styrelsen skall arbeta för att i högre grad stärka nya och gamla lokala sällskap. Tidningen skall utvecklas. Två nya verksamheter star-
tas upp: ordförandemöte i Älvängen och sommarmöte i Lidköping/Spiken (den 15 augusti). Till december 2006 skall fotbollsboken 
komma ut till försäljning. Under 2008 firar man sitt 20-års jubileum och detta skall planeras.

STARTA OCH UTVECKLA LOKALA SÄLLSKAP
Några nya sällskap finns det planer på att starta upp
 •   Mullsjö har haft interimsstyrelse ett tag nu och här måste man få en start med stadga och uppstart. Avsikten är att starta  
                   såväl ett lokalt arkiv samtidigt som man får ett idrottshistoriskt sällskap.
 •   I Trollhättan finns Karin Monsén-Karlsson, som funderar på att anordna ett lokalt idrottskafé med någon ”idrottskän-  
                   dis” som dragande namn. Kanske kan detta ske i september.
 •   Borås IHS kommer att försöka starta verksamhet i några av Kind-kommunerna 

Vi hoppas även att alla lokala sällskap kommer med i studiecirkelverksamheten och att något IHS även startar egen utvecklings-
grupp. Nya verksamheter som vandringsutställningar och damidrott (värvning av nya medlemmar) hoppas vi också på. 
Västergötlands IF erbjuder ju nu även alla IHS att spegla västgötaidrotten under 100 år under 2008 med utställningar och aktiviteter. 
Vi bör kunna använda olika resurser omkring oss som länsmuseerna, läns- och folkrörelsearkiv, andra lokala museer, andra orga-
nisationer som t.ex. Västergötlands hembygdsförbund och framför allt SISU, som har konsulenter med rik erfarenhet att utveckla 
föreningar.
Cirkeln med sällskapen i Vadsbo, Lidköping, Tibro och föreningen i Skara har haft sin första träff den 25 april och kommer att ha 
nästa den 16 maj. 
Sällskapen i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Bjärke hoppas kunna ha sin första studicirkelträff i månadsskiftet maj-juni. 
För den andra Skaraborgsgruppen undersöker vi ett gemensamt startdatum. Varje studiecirkel väljer sin ledare och rapporterar till 
SISU.
Om vi får bidrag från Mål tre (ESF-kontoret i Borås) kan vi intensifiera arbetet ännu mer och även ge speciella utvecklingsbidrag 
till Er i de lokala sällskapen.
                        Arbetsgruppen

Förslag till studieplan
Som underlag för vårt studiecirkelarbete, som skall utveckla och stärka arbetet i de lokala sällskapen/föreningarna, har 
WIS och SISU arbetat fram förslag till en studieplan benämnd ”Utveckla din idrottshistoriska förening!”. 
Studieplanen ligger för närvarande ute på remiss hos de olika sällskapens/föreningarnas ordföranden.
Efter eventuella ändringar vid genomgång av remissvaren den 5 juni går planen i tryck som en kartong-mapp.

Studieplanen är upplagd för att arbetet skall ske i studiecirklar i samarbete med idrottens eget idrottsförbund SISU Idrottsutbildar-
na. Man kan arbeta flera föreningar tillsammans (3-4), eller i sin egen förening. Man behöver inte följa planen slaviskt, utan man 
kan välja de områden som är aktuella. På en träff kan delar av ett område behandlas, eller flera områden vid samma träff.

Följande områden finns belysta i materialet:

1. Idrottscaféer
2. Urställningar - Museal Verksamhet
3. Dokumentation
4. Hemsida
5. Westgötarnas Idrottshistoria
6. Levande montrar
7. Nya intäkter - Sponsring
8. Långsiktig utveckling av de lokala föreningarna
9. Egna idéer för utveckling av verksamheten

Starta cirklarna snarast, helst under våren!
Tag kontakt med ditt lokala SISU-ombud! Se nästa sida.
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För att få hjälp att utveckla Er idrottshistoriska förening 
är SISU Idrottsutbildarna en stor resurs. 

Ta kontakt med ditt lokala ombud.

Skövde/Tibro Lilla Edet/TrollhättanlVänersborg
Bengt Palmér 0500-44 77 79 Emma Kronberg                      0520~392 08
bengt@sisu.o.se 0734-35 46 33 emma@sisu.o.se                      0702-93 12 62

Petra Gustafsson 0500-44 77 58 Lars Ericsson                           0521-27 15 32
petra.gustafsson@sisu.o.se 0705-58 15 35 lodet@sisu.o.se                        0708-99 79 79

Tibro/Karisborg  Ulrica Kartengren                    0521-15999
Tryggve Olsson 0500-44 77 74 ulrica@sisu.o.se                      0733-80 52 38
tryggve@sisu.o.se 0706-47 36 66
               Alingsås/Essunga/Herrijunga/Vårgårda
Skövde/Falköping  Alfred Hedlund                        0322-62 55 70
Dennis Aronsson 0500-44 77 77 alfred@sisu.o.se                       0708-74 74 88
dennis@sisu.o.se 0709-45 08 23
   Essunga/Grästorp/ Vara
Gullspång/Karisborg/Mariestad/Töreboda Jan Hermansson                       0512-16320
Andreas Fäger 0501-71847 herman@sisu.o.se                    0709-58 78 36
andreas@sisu.o.se 0709-45 08 22
   Malm Svantesson                     0512-579 958
Götene/Lidköping/Skara  malin@sisu.o.se                       0709-16 36 02
Ingemar Gustavsson 0510-54 12 25
ingemar@sisu.o.se 0708-96 38 06 Borås/Bollebygd/Mark/Svenljunga/
   Tranemo/Ulricehamn
Ulrika Happe 0510-77 11 86 Dan Skogman                           0320-93234
ulrika.happe@sisu.o.se 0702-54 09 43 dan@sisu.o.se                          0709-82 09 68

Götene/Lidköping  Ulf Bank                                   0320-491 25
Lennart Frändén 0510-24070 (kväll) ulf@sisu.o.se                            0708-146498
  0708-73 1520
   Sandra Cronehag                      033-1231 05
Falköping/Hjo/Mullsjö/Tidaholm sandra@sisu.o.se                      0709-45 08 18
Anders Johansson 0502-12628
anders.j@sisu.o.se 0709-17 06 27 Branka Ivetic                           033-12 1460
   branka@sisu.o.se                     0733-96 14 05
Kenneth Tidebrink 0502-10966
kenneth@sisu.o.se 0708-99 12 10 Eleonore Persson                     033-103099
   eleonore@.o.se                        0733-35 73 13
Lilla Edet/Trollhättan/Vänersborg
Lars Halma 0521-22 05 85 Fredrik Bryngelsson                 033-41 2350
lars@sisu.o.se 0709-45 08 21 fredrik@sisu.o.se                      0702-26 53 37
 
Daniel Nilsson 0520-39278 Anders Fröhlin                           0321-41690
daniel@sisu.o.se 0733-62 28 33 anders.f@sisu.o.se                     0709-24 46 33
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BJÖRN BORG föddes I Skene den 
14 november 1919. Hans far Gustav 
Borg, som var norrman, kom till Skene 
från Fredrikshald. Han blev chef för 
väveriavdelningen av Kungsfors fabrik 
Borås Wäfveri AB.

Björns moder Signe, född Bengtsson, kom 
från Örby bosgård nära Skene. Familjen 
bosatte sig i  Skene  intill Kungsfors 
fabrik i en villa nära fabriken.
Familjen Borg flyttade 1923 till Viskafors, 
som då tillhörde Mark.
   I början av 1930-talet flyttade familjen 
vidare till Norrköping. Norrköpings 
Kappsimningsklubb upptäckte snart 
simtalangen Björn Borg. I denna klubb 
var man först inte riktigt nöjd med 
hans simstil, bentagen var perfekta 
men armtagen ville man ändra på. Men 
Björns tränare sade ifrån, att något annat 
än Björns egen stil ej kunde komma 
ifråga. Han menade att simstilen var 
en individuell sak. Björn simmade som 
det passade honom. Vändningarna 
var hans specialitet. Vid denna tid var 
det dåligt med träningskamrater på 
sommaren i Norrköping. Därför tog sig 
Björn till en skogstjärn i Kolmården, 
utanför Norrköping. Här ordnade han en 
träningsbana med hjälp av rep i tjärnen. 
1936 kom Björn Borg att dominera S M-
simningarna, han vann här 200, 400, 1500 
m fritt samt ryggsim.

Detta år deltog Björn i Berlinolympiaden 
i det svenska laget på 4 x 200 meter. Laget 
kom på 8:e plats.
 1937 hemförde Borg segrarna på Nordiska 
Mästerskapen på 400 och 1500 meter.
   1938 blev Björns verkligt stora år. På 
SM i Eriksdalsbadet Stockholm vann han 
400 meter fritt på tiden 4.48.0, svenskt 
rekord, 2,3 sekunder snabbare än Arne 
Borgs legendariska rekord som då stått sig  
i 13 år  Dagen därpå tog han hem segern 
på 100 m ryggsim och på tredje dagen 
100 m fritt, även där på svensk rekordtid. 
Likaså på 1500  meter vann Björn på en 
tid som dittills var den bästa som noterats 
i SM-historien.
Därefter var det tid för EM i Wembley 
Simstadion i London, med internationella 
storsimmare som ungraren Grof, tyskarna 
Arendt och Plath samt britterna Leivers 
och Wainwright. Det blev här hårda 
fajter mellan Björn Borg och nämnda 
storsimmare. På 400 vann Björn på nytt 
europarekord 4,51,6 och på 1500 m på 
19.55.6, en bra tid  i det då tungsimna 
badet.
 Björn Borgs EM-segrar väckte stor 
beundran även hemma i Sverige, inte 
sedan Arne Borgs framgångar vid EM I 
Bologna 1927, än mindre i OS, hade vi 
äntligen fått en simtitel igen, nu 17 sek 
snabbare än Arne Borgs tidigare tid. Detta 
var en bragd.
  Sverige hade många stora och fina 
idrottssegrar detta år 1938, bl.a. i 
Europamästerskapen i friidrott i Paris. 
Men det var ingen tvekan om vem som 
var förtjänt av Bragdmedaljen
Detta var nämligen BJÖRN BORG. 
Han hade åter fört fram Sverige som en 
världsnation inom simningen.
   Man såg fram emot OS 1940, Där Björn 
skulle kunna göra stora framgångar. Men 
på grund av andra världskriget så blev 
ju detta OS inställt.  1939 gick Björn 
Borg, liksom många andra svenska 
elitidrottsmän, med i finska vinterkriget. 
De ville visa sin solidaritet med sina 
finska idrottsvänner. 
  Björn kom tillbaka och började 
tävlingssimma igen och tog åter ett flertal 
SM-titlar. Björn Borg var en stor idrottsman 
men framför allt en kamratlig och trofast 
vän gentemot tävlingsmotståndare, egna 
klubb- och landslagskamrater och övriga 
idrottsvänner. Björn älskade sin sport, 
men satte alltid sin familj, skola och sitt 
civila yrke i främsta rummet. 1939 tog han 
studentexamen, därefter var det dags för 
värnplikt och förlängd krigsberedskap. 
  Efter en motorcykelolycka gjorde han åter 
lite tävlingssimning. Men hans dåvarande 
yrke som brandkapten i Helsingborg 
krävde sin man och tävlingssimningen 
upphörde. Senare blev han egen företagare 
som internationell företagskonsulent i 
Schweiz, med uppdrag och kontakter 

även i Sverige.
   Han har under sina år i Norrköping och 
Schweiz ofta besökt Mark, där släkt och 
vänner funnits. Det har sagts mig att såväl 
Öresjön Örby som Hedgärdessjön Skene 
fått vara platsen för Björns simträning vid 
Markbesöken. 
   Björn har till Marks idrottshistoriska 
sällskap donerat ett flertal av sina 
idrottspriser, bl.a. ett EM-diplom och 20 
av hans SM-tecken i högsta valör. Även 
ekonomisk sponsring har erhållits.
Under sina pensionärsår har Björn 
och hustrun Anna-Greta ägnat sig åt 
regelbunden motion, bl.a. förutom 
simning även med långpromenader och 
skidåkning i Alperna.
   Med anledning av Björns ursprung från 
Skene och hans anknytning till Mark, tog 
jag för ett flertal år sedan kontakt med 
honom. Denna kontakt har sedan dess 
upprätthållits mellan våra familjer via 
brev och telefon. Det har för oss här varit 
mycket värdefullt att ha fått lära känna 
dessa goda vänner i Schweiz. 
  Vi hoppas på fortsatt idrottshistorisk 
vänskap och hoppas på allt gott åt hela 
familjen Borg i Schweiz.

För Marks Idrottshistoriska Sällskap
Ingvar Nordin

Simmaren Björn Borg

Europamästerskapen, Wembley i London, 1938.
400 meter fristil
1. Björn Borg, Sverige, 4.51.6 (Nytt mästerskaps- 
    rekord)
2. Werner Plath, Tyskland, 4.56.2
3. Wainwright, England, 4.56.3

Simmaren Björn Borg, medlem i Marks Idrotts-
historiska Sällskap, som fick Svenska Dagbladets 
Bragdmedalj 1938. 
Bragdmedaljen, som består av 23 karat guld 
och väger 24 gram, instiftades och utgavs första 
gången år 1925 till friidrottsstjärnan Sten ”Sten-
Pelle” Pettersson.
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Sommarkryss

Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, namnet på en välkänd fotbollsarena. 
Skriv ner namnet på ett vykort eller kuvert och skicka det till ”Sommarkryss” Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 15:e juli vill vi ha svaren.
Vinsterna består av Sverigelotter: 1:a pris 3 st, 2:a pris 2 st och 3:e pris 1 st. 

Rätt svar i förra krysset, ”OS-kryss”, var ”Sixten Jernberg” och vinnare blev:
   1:a pris, 3 lotter, till Uno Löfman, Björkhedsgatan 15, 465 31 Nossebro
   2:a pris, 2 lotter, till Nils Nordhlund, Kungsgatan 77, 461 35 Trollhättan
   3:e pris, 1 lott, till Stig Robertsson, Ögårdsvägen 73, 515 33 Viskafors.

Vi säger grattis! Lotterna kommer med posten.

STOPPAR
SPELET



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

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

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

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

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

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

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

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

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
Tel:          0511-210 86, 0733-91 59 18 
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

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

Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

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

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

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

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

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

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

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

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

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

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

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58
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                                                                                                                          FOTO: Tommy Wahlsten
Alingsås IHS ordf. Berndt Jivesten, WIS:s sekr. Sven-Åke Mökander och 
Karin Monsén-Karlsson, suppl. i WIS:s styrelse

                                                                                                                          FOTO: Tommy Wahlsten
Inga-Lill Andersson, kommunalråd i Ale, välkomnar deltagarna till kom-
munen



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

                 Foto från Raine Nybergs samlingar

En actionbild på Conny i sin trilskande BRM P207 i Sveriges GP 1977 i Anderstorp
Se även artikel på sidan 24.

Conny Andersson,
motorcross-, Formel 3- och Formel 1-förare från Älvängen


