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Västgötaloppet 
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Ordföranden har ordet
Ett år går fort och tidningen Westgötarnas 
Idrottshistoria är nu inne på sin tredje 
årgång. Tidningen trycks nu i 2600 exemplar 
och når hela landet i och med att den också 
sänds ut till Idrottshistoriska Riksförbundets 
65 medlemmar.
   Även i år är det planerat att tidningen 
skall komma ut med fyra nummer. Genom 
att fyra lokala sällskap/föreningar nu bereds 
möjlighet att medverka med material 
så kommer alla sällskap i år att kunna 
presentera delar av sin idrottshistoria så att 
andra  med intresse för idrottshistorien kan 
ta del av vad som hänt.

Ett år går fort och Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har inom kort sitt 
18:e årsmöte, denna gång den 11 mars i Vänersborg, där vi också har vårt 
museum som är väl värt ett besök.  Passa på och anmäl Ert deltagande 
till årsmötet då det också ges möjlighet att besöka museet – läs mer om 
årsmötesförhandlingarna på sidan 4.

Ett år går fort så planera redan nu för Er medverkan i tidningen. Den blir 
vad Ni medlemmar gör den till och utnyttja den också för att utan kostnad 
annonsera sammankomster i Er förening.

Ett år går fort och undertecknad kan se tillbaka på ett år som 
ordförande i WIS. Hela nio styrelsemöten med nästan 100%-ig närvaro 
av styrelsemedlemmarna antyder att det har varit ett aktivt år och 
förhoppningsvis har de lokala sällskapen/föreningarna  haft utbyte av 
tidningen, studiecirklarna som anordnats under året och av höstkonferensen i 
Borås i november. Beträffande fotbollsboken så hade jag den förhoppningen 
att boken skulle kunna presenteras på årsmötet i år men så blir inte fallet. 
Inskrivning och korrekturläsning med åtföljande ändringar har dragit ut på 
tiden. Eftersom boken inte är avsedd att utkomma till något jubileum så är 
det min uppfattning att det är bättre att den görs så bra som möjligt även om 
då utgivningen dröjer. Sidantalet har också ökat med en tredjedel med ökade 
tryckkostnader som följd och det krävs stora insatser av nästa års styrelse för 
att föra projektet ekonomiskt i hamn.

Med dessa ord önskar jag Er en trevlig läsning av tidningen och Ni hälsas 
också välkomna till årsmötet i Vänersborg.

Tommy Wahlsten
Ordförande

Tommy Wahlsten
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I tidningen finns en artikel om ”Ya” Skoglund. I tabellen på sidan 26 har 
förklaringarna till asteriskerna fallit bort. De kommer här:
*   Beräknad siffra
** Fjärran Östern-turné i fem veckor där också Rolf ”Kubben” Johansson 
och Ove Grahn medverkade. Uppgifter om ev. mål saknas.

Rättelser WI nr 4 2005

På bilden på sidan 29 är det Lennart ”Kula” Andersson och 
ingen annan som nickar in målet.

                                       Leif Svensson



INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND

Marks Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte onsdagen den 15 mars kl. 19
Plats: Lokalen Rydal

Välkomna!                  Styrelsen

Essunga Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte onsdagen den 8 mars kl. 19
Plats:       Bärebergsgården
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  Per Magnusson berättar minnen från sin tid som bord-    
                tennisspelare i Fåglum och allsvensk spelare i Borås
                Servering
Välkomna!                  Styrelsen

Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen, Östra Kyrkogatan 3 (in på går-
den), måndagen den 6 mars och den 3 april kl. 15-18

VÄLKOMNA!

Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskap

håller årsmöte måndagen den 20 mars kl. 18.30
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Oscarsgatan 5
Gäst: Henry Sjögren berättar minnen

Välkomna!                  Styrelsen

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 28 februari kl. 19
Plats: LIHS lokal, Esplanaden 1-Kylanderskolan

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Sällskapet bjuder på en enkel förtäring

Välkomna!                  Styrelsen

Borås Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte måndagen den 13 mars kl. 19 

Plats:         Fullmäktigehuset, Sturegatan 40-42
Program:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar, fika, 
                   storbildsvisning av ”Staden vid Viskan” samt    
                   besök i Galleri och Café Idun

Välkomna!                  Styrelsen

UPPrOP fråN BIS-StyrELSEN!
Hjälp oss att bland vänner och bekanta värva nya 
medlemmar till BIS!
Årsavgiften om 100 kronor insättes på:  Bg. 5513-8168 el. 
Pg. 15 69 18-5.
Medlemmar! Kom gärna och hälsa på i BIS-kansliet. 
Vi finns i BT-huset Allégatan 71, 1 tr. 
Se öppettider sid. 30 i tidningen.

VEtErANtrÄffAr I BOråShALLEN

Medverkande: Tisdagen den 7 mars kl. 10, turistchefen 
                          Hans Forsman.
                          Tisdagen den 4 april kl. 10, trädgårdsmästare        
                          Bengt Svensson

VÄLKOMNA!

falbygdens Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 19
Plats: Odenhallens sammanträdesrum

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Servering

Välkomna!                  Styrelsen
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Idrottsmuseet
i Lidköping
tEMA ”MOtOr”

Onsdagen den 15 mars kl.19
Lidköpings motorhistoria visas, allt från Cross/Enduro, 

Folkrace, Karting, Radiostyrd bilsport, Tractorpulling till Trail
Utställningen pågår t.o.m. den 1 september

Utställda prissamlingar: ”Trail” Adam Tiger, Lidköpings 
                                           Motorcykelklubb m.fl.
Öppettider: Tisd-fred kl. 8-12 
                     För visning andra tider ring 216 17
Kaffe serveras                                                          Välkomna!



Westgöta Idrottshistoriska
Sällskap

håller årsmöte lördagen den 11 mars

Plats:          Vänersborgs kommunhus (sessionssalen)), 
                   Sundsgatan, Vänersborg

Program: 
10.15      Samling, kaffeservering, avprickning av när-
                    varande och röstberättigade

10.50          Välkommen till Vänersborg
                   årsmötesförhandlingar
                   Underhållning

13.00 (c:a)  Lunch i cafeterian i kommunhuset

Efteråt kan de båda Idrottshistoriska museerna visas om 
intresse finns

Lokal värd för årsmötet är Vänersborgs Idrottshistoriska För-
ening.

Anmälan: Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening an-
mäler antalet deltagare (så vi får rätt antal serveringskuvert) till 
Sven-Åke Mökander, Markgatan 39, 441 51 Alingsås eller tfn 
0322-67 23 19 (kvällstid), 600 665 (dagtid) 
Avgift: Lunch och program kostar förmodligen 100:- per delta-
gare. Avgiften erlägges vid avprickningen.

Styrelsemöte: Styrelsen kommer att ha ett förberedande möte 
kl. 09.00 samt ett konstituerande möte efter årsmötet i Väners-
borgs kommunhus 

Välkomna!                  Styrelsen
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Vara Idrottshistoriska
Sällskap

håller årsmöte tisdagen den 7 mars kl. 18.30.
Plats: Nordeabanken
Berättare: Göran Hermansson, Skövde (f.d. Edsvära)

Välkomna!                    Styrelsen

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap

Öppet hus första tisdagen i varje månad kl. 18-20 
i klubblokalen

Adressen  till nya klubblokalen är:
 Marieholmsvägen 2

         542 43 Mariestad

VÄLKOMNA!

tibro Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte tisdagen den 4 april kl. 18 i Tibro AIK:s klubb-
lokal vid Sportparken

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Utvecklingsförslag i WIS och Era lokala sällskap!
Till årsmötet den 11 mars har alla lokala sällskap fått ett remissförslag att yttra sig över: Utvecklingsplan för Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap och alla våra lokala sällskap. 
   Tillsammans med SISU Västergötland kommer vi att ta fram en studieplan med ett 10-tal fördjupningsämnen. Här vill vi sedan 
fortsätta den av Borås IHS inslagna vägen med studiecirklar regionalt med 2-4 lokala sällskap i varje cirkel.
Sommarmöte är ett nytt förslag till aktivitet och resa till Malmö och riksårsmötet till hösten är ett annat.
Projektansökan till ESF-kontoret i Borås (en måltre-ansökan, vilket är ett EU-bidrag) förbereds även.
   Vi uppmanar nu Er alla att inkomma med synpunkter och detta absolut senast på årsmötet!

Nya stadgar
WIS har utvecklats och blivit en distriktsorganisation. Stadgarna har därför nu arbetats om och utökats betydligt. Nytt förslag 
föreligger nu till vårt årsmöte i Vänersborg. Förslaget finns nu ute för remiss-yttrande och Du kan kontakta styrelsen i WIS eller 
direkt till korresponderande ledamot i Ditt sällskap.
Rekvirera ett ex från Sven-Åke Mökander, Markg. 39, 441 51  Alingsås.

Westgötarnas Fotbollsbok
Insamlingen av material och fotografier har pågått i flera år av Harald Jakobsson. Ärendet har varit uppe på två årsmöten. En 
arbetsgrupp har arbetat och just nu gör Gerhard Sager från Västergötlands Fotbollsförbund ett stort arbete med att korrekturläsa.
   Vi måste nu aktivera oss i alla led för att boken skall komma ut. Därför blir det nu ett flertal förslag för att 
möjliggöra detta stora bokprojekt med över 600 fotobilder på Västergötlands olika fotbollslag genom tiderna.
Vid årsmötet kommer troligen ett förslag om en gemensam försäljning av boken, där sällskapen och WIS skulle dela 
på försäljningspriset om 195:-/bok.
Målgrupp är alla fotbollsspelare och idrottsintresserade i Västergötland. Nu gäller det att sälja!
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Ale-Göta älvdals Idrottshistoriska 
förening
Den 23 nov bildades en interimsstyrelse 
i Ale kommun med Cerry Holmgren, 
Göran Börjesson, Göran Johansson, 
Kent Olausson och Roland Wall. Dessa 
skall arbeta för att ta fram material till ett 
bildandemöte i början av 2006. Insamling 
av jubileumsskrifter och fotosamling är 
två aktuella arbetsuppgifter

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
En viktig händelse för oss i Alingsås, var 
att vi i mars 2005 fick en egen klubblokal. 
Den är inte stor, men ger oss möjlighet 
att samla in och visa idrottshistoriskt 
material. Väggarna är redan fyllda med 
flera montrar och en hel del priser, foton, 
böcker m.m. har skänkts till oss.
I montern på Sparbanken har vi under 
året presenterat bågskyttevärldsmästaren 
Stellan Andersson, boxaren Tage Pagård, 
tennisspelaren Börje Eklundh, allsvenske 
fotbollsspelaren Rune Jingård, dubbla 
svenska mästarinnan i simning Wivi 
Strandberg samt spjutkasterskan Elisabet 
Wahlander. Vi uppmärksammade även att 
tennisstjärnan Lennart Bergelin föddes i 
Alingsås för 80 år sedan (10 juni 1925).
   Alingsås IHS har varit representerat vid
WIS årsmöte i Falköping 12 mars samt 
vid Idrottshistoriska Riksförbundets 
sammanträde i Borås 13 nov och WIS 
arkivkonferens i Borås den  14 nov. 
Lokalt deltog vi i Hembygdsnätets 
årliga träff den 20 oktober. Tillsammans 
med sällskapen i Herrljunga, Mark och 
Vårgårda har vi under året genomfört en 
studiecirkel.
   En lyckad höstupptakt hade vi den 
6 september vid sjöscouternas stuga i 
Östbovik med drygt 35 deltagare. För 
första gången medverkade vi i kommunens 
arrangemang ”Arkivens dag” den 12 
november. Ett 40-tal personer besökte 
oss då i vår klubblokal. Vi har också haft 
”Öppet hus” i vår lokal vid några tillfällen 
med många besökare.
   Många av våra medlemmar deltar i det 
idrotts-café som varje torsdagsförmiddag 
ordnas i Alingsås IF:s klubbstuga vid 
Mjörnvallen (uppehåll för ”sommar- och 
vinterlov).
  Alingsås IHS hade vid årets slut 116 
medlemmar, varav 18 föreningar och 5 
företag.
    Under året har vi haft nio protokollförda 
sammanträden. Styrelsen har bestått av 
ordf Berndt Jivesten, sekr Rune Höglund, 
kassör Alvar Munter, Kjell Liljedahl och 
Henrik Svensson.

Borås Idrottshistoriska Sällskap 
Vid Borås Idrottshistoriska Sällskaps 
årsmöte i mars 2005 hade ett 30-tal 
medlemmar mött upp.
   BIS har under året genomfört 
tre studiecirklar med totalt 174 
studietimmar. Idrottsmuseet har varit 
öppet tisdagar kl. 16-19 under januari 
- april och september - december. Antal 
besökare i museet under året varit 580 
st. Museernas dag har genomförts i 
samarbete med övriga museer i Borås 
kommun. Under året har BIS svarat för 
29 kulturaktiviteter. Styrelseledamöter, 
medlemmar och personal har deltagit 
i konferenser, utbildning och resor för 
utveckling av samverkansformer samt för 
skapande av idrottsmuseer och sällskap. 
Aktiviteterna har skett i samverkan 
mellan de Idrottshistoriska Sällskapen i 
Västergötland och SISU Västergötland.
  Antalet medlemmar var vid årets 
slut 658 st. Av dessa var 546 enskilda 
personer, 89 föreningar, 18 företag samt 
40-talet medlemmar har fått utgå pga. 
obetald årsavgift. Medlemsantalet är åter 
i stigande. 
   Bemanningen på kansliet har under året 
varit: arbetsledande kanslichef på heltid, 
bitr. arbetsledare och insamlingsledare på 
deltid samt sex heltidsarbetande som är 
anställda med aktivitetsgaranti. 
   Som BIS egen datakonsult har vi haft 
Steve Gustavsson. Borås Idrottshistoriska 
Sällskaps har under 2005 haft följande 
styrelse: ordf. Olof Toftby, v ordf. Ulla 
Stålheim, sekr. Leif Svensson, Rolf 
Carlsson samt ledamöterna Teddy Lundh, 
Lars Bogsjö och Steve Gustavsson. 
Suppleanter har varit Arne Minell och 
Kjell Sternfeldt.
 
Bjärke Idrottshistoriska Sällskap
Årsmöte med sedvanligt val hölls i SAIK-
stugan. Då intresset för föreningens 
verksamhet är svagt, beslöts att upphöra 
med verksamheten. Nästa årsmöte är 
avgörande. Till mötet var Roland Antehag 
(orförande i Bjärke Hembygdsförening) 
inbjuden. Han berättade om sin idrottsliga 
bana, från målvakt i Långareds fotbollslag 
till fotbollsdomare i Göteborg.
   I november anordnades en resa till 
Göteborgs idrottsmuseum på Kviberg och 
de 13 deltagarna tyckte det var en trevlig 
träff. 
Styrelsen har bestått av ordf Herbert 
Andersson, Gunnar Jonsson, sekr Helge 
Gustavsson, kassör Bengt Granat, Arne 
Laggren och Uno Johansson.

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Årsmötet hölls i Bala Flexus Systems 
lokaler i Nossebro. De 30 deltagarna fick 
en intressant information och visning av 
Peter Svensson. Kennnet Bäcklund visade 
bilder och berättade om sin rallykarriär. 
Under våren gjordes en resa till nya 
Borås Arena, där vi fick en fin guidning 
och visning av den nya fotbollsarenan. 
Senare åkte vi till Borås och såg matchen 
mellan Elfsborg och IFK Göteborg. Vi 
var över 40 deltagare. Ett besök har också 
gjorts hos Rekord Kålle, där Carl-Owe 
Johansson visade och berättade om sina 
samlingar.
   Vi har även gjort en resa till Axvalla 
trav.
Under vintern visades en utställning om 
”Vara-alliansen 40 år” på biblioteket i 
Nossebro.
 Tre styrelseledamöter deltog i 
Vänersborg på studiecirkel om arkivering 
och fortsatte sedan i Borås under hösten. 
Vid distriktsårsmötet i Falköping var 
föreningen representerat.
I distriktets tidning Wästgötarnas Idrotts-
historia, har vi medverkat med två artiklar 
om Kennet Bäcklund och Främmestads 
Damlag i fotboll. Curt Magnusson skrev 
artiklarna.
   Föreningen har idag 81 medlemmar.
 Styrelsen har bestått av ordf Kent 
Larsson, sekr Lennart Carlsson, kassör 
Uno Löfman Berne Andersson och Yngve 
Andersson.

falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
2005 inleddes mycket aktivt. Först ut i 
januari var vi värdar för WIS styrelsemöte. 
Vi tillhör även Falköpings museiråd 
och var värdar för februarimötet, då 
representanter från Falköpings olika 
museer mötte upp och kunde bese vårt 
idrottsmuseum.
  Den 1 mars hölls årsmötet. Efter 
förhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe 
med dopp samt att John Blomstrand med 
flera berättade trevliga minnen om sport 
i Tiarps Idrottsförening i mitten av 1900-
talet. I Tiarp, som ligger två mil öster 
om Falköping, tävlade han mot Sven 
Axelsson, Hugo och Gösta Leandersson. 
Gösta blev sedan världens snabbaste 
maratonlöpare.
   Falbygdens IHS medverkade i 
värdskapet vid WIS årsmöte, som var 
förlagt till Bredablick, Mösseberg den 
12 mars.
 Vi har deltagit i studiecirkeln 
tillsammans med Karlsborg, Tidaholm 
och Mullsjö-Sandhem. Museet har haft 
besök av skolklasser och föreningar. 

årsrapporter från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
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Museet har varit öppet varje helgfri tisdag 
kl 16-18. Under 2006 har vi planerat 
inbjuda representanter från olika idrotts-
föreningar.
   Styrelsen har bestått av Holger 
Lindberg, Bengt Setterberg, Evert 
Karlsson, Artur Johansson, Mats Roslund, 
Kurt Gyllensvan, Harry Thiel och Bert 
Andersson.

herrljunga idrottshistoriska Sällskap
Under det gångna året, som är föreningens 
femte år, har vi deltagit i olika konferenser 
samt ordnat ett välbesökt idrottskafé.
   Vid WIS årsmöte i Falköping deltog vi 
med tre representanter.
  Vi har under året tillsammans med 
Alingsås, Mark och Vårgårda deltagit i 
en studiecirkel med namnet: ”Arkivering 
och utveckling”
   Under september hade vi ett mycket 
välbesökt idrottskafé i kommunens A-
sal med kåseri av John-Anders Sjögren, 
som berättade om sin tid som spelare 
och ledare för bl.a. Mats Wilander och 
Davis Cup laget. Vi hade även anordnat 
ett lotteri med fina vinster skänkta av 
Husqvarna AB.
  Vi deltog även i Idrottshistoriska 
Riksförbundets konferens i Borås 13-14 
nov.
    Styrelsen har bestått av ordf Rolf Melin, 
sekr Sixten Borgvall, kassör Torsten 
Ranweg samt Jan-Erik Johansson, Robert 
Karlsson och Harry Nilsson.

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Första mötet för året hölls den 8 februari. 
Tre föreningar fick i uppdrag att skriva om 
sin förenings historia till ”Westgötarnas 
Idrottshistoria” samt en skrivelse till 
kommunen angående hjälp med lokal 
och vårt behov av dator, bildskärm och 
skrivare.
Årsmötet hölls den 14 april.
Hemvändardagarna genomfördes den 21-
22 juli i Molidens idrottshall, där inglasade 
foton och tidningsklipp uppsatta på 
skärmar kom till sin rätt. Några föreningar 
deltog även med sin historia nedskriven i 
häftform. Skackans IF passade även på att 
sälja böcker om föreningen, där pengarna 
tillfaller vårt sällskap. Vi fick även nya 
medlemmar. Dagen var uppskattad. 
Även f.d. Karlsborgare, med intresse 
för föreningarna, kom på besök och de 
fick svar på sina frågor och det pratades 
mycket om gångna tider.
Vi har haft representanter vid utbildnings-
mötet i Falköping. Efter styrelsemöte 
den 6 okt var vi inbjudna till en träff 
med Kultur och fritidsnämnden, där IFK 
Karlsborg överlämnade 1000 kr till vårt 
sällskap. 

Rödesunds-Wanäs hembygdsförening har 
upplåtit hyllplats för vårt material.
Styrelsen har under året bestått av Rolf 
Svensson, Göte Ivarsson, Åke Engvall, 
Josef Bader, Evert Fingal och Kaj 
Helmer

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
2005 har kretsat runt vår utställning 
”Dam- idrott”, där den stora händelsen 
var 1927 då Lidköping fick i uppdrag att 
arrangera Sveriges första SM i friidrott 
för damer. Spelet blev mycket stort och 
där togs många titlar. Lidköpings stora 
stjärna blev Elsa ”Nekke” Svensson/ 
Sanfridsson, som tog inte mindre än 
12 titlar. Intresset för utställningen från 
allmänheten har varit gott med många 
besökare. 
Sällskapet har varit med i cirkelverksam-
het, som anordnades av WIS, där ordet 
har varit ”utveckling”. Cirklarna har 
varit i ett gott samarbete med sällskapen 
i Vadsbo, Tibro samt Skara. 
   Sommarens studieresa gick över 
Vänersborg och upp i Dalsland. Där 
besågs flera museer och utställningar.
Utvecklingen av sällskapets museum 
pågår i rätt riktning tack vare två goda 
medarbetare:  Karl-Axel Andersson och 
Kjell-Ove Hultfelt. Under hösten har 
arbetsuppgifterna varit framtagande av 
material till kommande utställning 2006, 
med temat ”Motor”.
Medlemsantalet har varit 173 medlemmar. 
Styrelsen har bestått av ordf Folke Brink, 
övriga ledamöter Lennart Birgersson, 
Leif Malmgren, Ingemar Bertilsson, 
Rune Bringsved, Harald Falk, Lars Apell, 
Bengt Bengtsson och Gunnar Olausson.

Marks idrottshistoriska Sällskap
MIS årsmöte hölls i klubblokalen i 
Rydalsmuseet 16 mars 2005.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar 
gästades MIS av Olof Johansson Istorp,
 chefredaktör för tidningen Boxning, som 
kåserade om boxningens omslagspojkar,
 samt berättade om boxningens historia 
från 1920-talet fram till våra dagar.
Styrelsen fick följande utseende: Britt-
Marie Knutsson ordförande,
 Sven-Olof Andersson vice ordförande, 
Ingvar Nordin kassör, Eivor Lövgren 
sekreterare, Rolf Börjesson vice sekre-
terare samt Viggo Svensson, Lennart 
Norrman och Jan-Eje Klintmyr.
MIS har under året haft idrottsinriktade 
utställningar på Marks kommuns 
bibliotek under januari 2005.
Vi har också deltagit i ”Äldre kan”-dagen 
i november på Kunskapens hus med 
utställning av gamla affischer från olika 
idrottsarrangemang i bygden. Den äldsta 

var från 1942.
MIS största satsning under 2005 har 
varit ”Ett nutidsögonblick”. Vi sökte 
och fick ett stipendium från Stiftelsen 
Föreningssparbanken Sjuhärad 
för att dokumentera idrotten i Mark 
under tiden 28.8-11.9. Vi har besökt 
olika idrotter i deras ”hemmiljö” och 
fotograferat, intervjuat och skrivit i syfte 
att kunna presentera detta både digitalt 
och som skrift senare under 2006.

Mullsjö-Sandhems Idrottshistoriska 
Sällskap
Interimsarbetet har fortsatt under 
Bo Carlssons ledning. Önskan är att 
kunna bilda en förening med såväl 
idrottshistoria som föreningsarkiv, där 
idrottsföreningarna kan bli medlemmar. 
Interimsstyrelsen har deltagit i den 
regionala studiecirkeln ihop med 
grannsällskapen

Skara Idrottshistoriska förening 
Styrelsen har fortlöpande kontakt med 
kommunen vad gäller lokalfrågan.
Ordföranden i kultur och fritidsnämnden 
undersöker alternativa lokaler.
    Monterutställningen i Idrottshallen 
fortsätter. Från och med i höstas är det 
dam- och herrhandbollen som visar sina 
idrottsminnen.
    Vi planerar att utöka utställningarna 
till flera platser i kommunen och har fått 
bidrag till detta från Sparbanksstiftelsen.
   Årets ungdomsstipendier utdelades till 
Rebecka Rifve, en stor talang inom Skara 
Konståkningsförening och till Jimmy 
Källgren, Skara Atletklubb.
Jimmy representerade Sverige vid 
ungdoms-EM i Bulgarien.
   Styrelsen har genomgått en 
idrottshistorisk studiecirkel i SISU:s regi.
Samarbetet och tankeutbytet med 
Lidköpings, Tibros och Vadsbos IHS 
fortsatte genom regelbundna träffar.
    En dator har anskaffats till vårt arkiv 
så att vi nu har möjlighet att katalogisera 
våra idrotts-historiska föremål mm.
Lars Lundberg ordf. 

tibro Idrottshistoriska Sällskap
 Årsmötet hölls den 5 april med ett 25-tal 
medlemmar närvarande. Efter årsmötet 
lyssnade vi på en bandinspelning av 
Gunnar Kronlund, en gammal profil 
inom Tibroidrotten. Styrelsen har under 
året haft 13 sammankomster, förutom 
arbetsmöten i anslutning till utställningar-
na och detta har redovisats till SISU som 
studiecirklar.
Arbetet under året har kretsat kring 
utställningarna i vår ”hörna” i 
Sporthallen. Dessa har varit tre med 
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olika teman som ”Tibrobor i Vasaloppet” 
följt av ”Friidrott med familjen Mag-
nusson” samt ”Isracing”. Samtliga har 
rönt stor uppmärksamhet i pressen och 
har beskådats av många, då den ligger 
strategiskt i hallen. Mycket av arbetet 
med insamlandet kan tillskrivas vår 
utställningsansvarige Christer Carnegren 
och han uppmärksammades också med 
att få Tibro kommuns kulturstipendium.
   En vår- och en höstträff har ordnats. 
Den första gick till Fagersanna IF;s 
fina anläggning Fagervi. Där fick våra 
medlemmar en inblick i denna klubbs 
stora arrangemang, särskilt inom 
ungdomsfotbollen. Höstens medlemsträff 
var i Rankåsstugan, där vi gästades 
av WIS nyvalde ordförande Tommy 
Wahlsten, som gav ett uppskattat kåseri 
över sitt idrottsliv.
Vi har också deltagit i studiesamarbetet 
med Vadsbo, Skara och Lidköping och i 
februari var det vår tur. Det kom hela 19 
deltagare. De fick höra Tibro kommuns 
fritidssekreterare Hellen Wallén tala om 
fritidsfrågor samt SISU;s Bengt Palmer 
prata om utbildning.
Vi har också varit representerade vid 
WIS års-möte i Falköping samt vid 
arkivkonferensen i Borås.
Styrelsen har bestått av ordf Ingemar 
Karlsson, sekr Gösta Wahll, kassör Bengt 
Jalmelin samt Christer Carnegren, Yngve 
Johansson, Bengt Lundberg och Kent 
Lindberg.
tidaholms Idrottshistoriska förening
Verksamhetsåret 2005 har varit livligt. 
Lokalen är alltid öppen måndag- och 
onsdagförmiddagar. Olika föreningsmöten 
och andra besök av grupper har blivit 
omtyckt. 
Årsmötet i mars månad, blev en fullträff 
med besök av Torbjörn Nilsson, som 
lyckades charma publiken vilket bidrog 
till en kväll att minnas.
Arbetet med det nya rummet fortskrider. 
Den duktiga gruppen, som tillverkar 
modeller har lyckats få färdig både 
Härjavallen, det stora Ridhuset och 
omgivningarna. Det stora arbetet med 
Motorstadion, har visat sig vara ett jobb 
utöver något tidigare.
Arbetet med fri idrottens utveckling 
kommer att ske runt Härjavallen och 
bli klar under våromgången. En större 
tavla på 360x130 har färdigställts. Den 
visar alla idrottsgrenar, som utförts i vår 
kommun. Ett fint jobb av Owe i Tråvad, 
som vi är mycket tacksamma för och 
uppskattar.
Öppet Hus har det varit 6 juni samt vid 
Kräftans Dag med omkring 100 besökare 
varje gång.
Vi har haft 57 grupper med ca 600 

besökare.
   Höstens stora händelse var invigningen 
av montern med världsdomaren i 
gymnastik Lisbeht Göthberg. En väv 
i naturlig storlek samt hela hennes 
meritlista samt tre olympiska dräkter 
förgyller det hela.
Vi besökte Göteborg med över 20 deltagare 
och besåg Kviberg idrottsmuseum. 
Även kvällens ishockeymatch mellan V 
Frölunda och Linköping var uppskattat.
Julfesten hade i år extra stor tillslutning. 
Styrelsen och några medhjälpare hade 
inte bara gjort i ordning inomhus utan 
även målat och skapat utomhus.
Filmgruppen har försökt komma igång, 
men har inte fått någon som kan ställa 
upp.
Vi får in en hel del idrottslig material, 
som vi försöker ta vara på.. Bidrag och 
gåvor samt hyran är verkligheter för att 
överleva.
Vi skall nu inför nästa verksamhetsår 
försöka öka vårt medlemsantal och stärka 
vårt arbete.  

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
”Ingen rasat ingen ro”. Den ramsan har vi 
allt som ofta hört på olika idrottsarenor. 
Ramsan gäller i högsta grad också idag 
för Vadsbo IS, som under det nu avslutade 
verksamhetsåret, jobbat hårt.
Totalt har Sällskapet haft ett 35-tal 
sammankomster under året. Och cirka 
140 arbetstimmar har lagts ner av ett fåtal 
av Sällskapets medlemmar på de nya 
klubblokalen vi nyligen invigt.
Utöver sedvanlig verksamhet har vi också 
arrangerat två utställningar med våra 
svenska mästare. Dels på Karlsholme 
Folkpark under sommaren 2005 och dels 
i samband med Mariestads AIF:s 100-års 
jubileum på teatern i Mariestad.
   Vår nya klubblokal är belägen på 
Marieholmsvägen, dit ni alla är varmt 
välkomna. Där höll vi för en tid sedan 
invigning och till denna korn ett 50-tal 
gäster.
Vi har under året fått och dokumenterat 
idrottshistoria. Vi har bland annat fått 
cirka 100 -talet inbundna idrottsböcker, 
som nu förgyller delar av vår lokal. Där 
finns nu också att beskåda SM-priser 
från flera av våra mästare. Bland annat 
fyrfaldiga mästarna Örnarna, tennis- 
mästare Thomas Högstedt med flera.
Vårt stora mål är nu närmast att vi ska bli 
större i omfång. Det arbetet har börjat och 
vi har redan kunnat se en liten - men dock 
ökning.
Vi har under året haft mycket som glädjer 
oss och mer ska det bli. ”Ingen rast ingen 
ro” med andra ord...

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Den 20 mars höll vi vårt årsmöte i 
Sparbankens hörsal under gemytliga 
former. Till detta bidrog inte minst f.d. 
fotbollsdomarna Klas Karlsson och 
Bertil Svanebring, som berättade festliga 
episoder från sina domarkarriärer.
Året inleddes med att flytta utställningen 
”Vara-alliansen 40 år” från Vara till 
Nossebro, där Essunga IHS tog över 
utställningen en månad. Alliansen består 
av 16 föreningar inom Vara och Essunga 
kommuner samt IK Gauthiod.
Vara IHS har under året haft två välbesökta 
träffar med nedlagda föreningar: Bitterna 
IF och Längjums IS. Båda klubbarna 
hade f.ö. blå-gula dräkter. Även övriga 
idrottsklubbar inom respektive socknar 
belystes.
   Vi har även besökt två idrottsmuseer. För 
att börja på hemmaplan, så medverkade 
Vara IHS vid Kålles Rekord-Magasins 
invigning av utställningen ”Svenska 
Dagbladets bragdmedaljörer under 80 år”. 
Varje medaljör fanns utsågad i trä i profil 
och sedan målad. Utställningen invigdes 
av WIS-ordföranden Tommy Wahlsten. 
Tre bragdmedaljörer fanns på plats: Erik 
Fåglum, Kjell Johansson och Dan Waern. 
Under hösten besöktes Tidaholms mycket 
imponerande idrottsmuseum.
   Besökande Idrottshistoriska Sällskap 
i Kålles Rekord-Magasin har under året 
inskränkt sig till Essunga IHS. 
Vårt sällskap representerades av två 
medlemmar på WIS årsmöte.
Styrelsen har bestått av ordf Carl-Owe 
Johansson, sekr Sven-Olof Johansson, 
kassör Sven-Olof Kvarnemark, Bruno 
Arvidsson, Jan Hermansson, Jacob 
Johansson, Bror Jonsson och Sten-Yngve 
Wernebratt. 
 
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Årsmötet hölls den 16 febr i Kullingshofs-
stugan. Under året har styrelsen haft fyra 
protokollförda sammanträden. Dessutom 
har delar av styrelsen medverkat 
vid fyra sammanträden med den sk. 
”Fåglumgruppen”. Under året har det 
sedan tidigare påbörjade arbetet med 
att samla ihop idrottspriser och material 
fortsatt. Här har Ulf Johansson bidragit 
med ovärderlig hjälp med sitt doku-
mentationskunnande.
Den 3 oktober anordnades ett idrottskafé i 
kommunhuset, där man bl.a. presenterade 
sällskapets verksamhet och visade dess 
samlingar. 
I samband med Arkivens dag den 12 nov 
visades samlingarna ännu en gång.
Vid WIS årsmöte i Falköping 
representerades Wårgårda av Roland 
Svensson och Stig Sjögren.
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Under 2005 har sällskapet haft 60 enskilda 
medlemmar samt 10 föreningar.
Styrelsen har under året bestått av ordf 
Roland Svensson, sekr Stig Sjögren, 
kassör Karl-Erik Svensson samt Bengt 
Johnsson, Nils-Erik Andersson och Ulf 
Johansson. 

Vänersborgs Idrottshistoriska 
förening
Styrelsen har haft nio protokollförda 
sammanträden. Dessutom har styrelsen 
genomfört arbetspass i museet på måndag 
förmiddagar. Museet har varit öppet 
tisdagar kl 16-19 under hela året.
Styrelsen har varit representerad vid WIS 
års-möte 12 mars i Falköping.
23-24 april hölls ”öppet hus” med 
guidade visningar. Museet besöktes av 

ca 150 personer sammanlagt under båda 
dagarna.
Ordföranden och vice ordföranden 
har varit representerade i styrelsen 
för museigruppen. De olika museerna 
i Vänersborg har gjort uppskattade 
besök hos varandra. Höstens idrottscafé 
anordandes 26 okt med temat ”fotboll”. 
Medverkade gjorde Roland Daniels-son 
från Trollhättan. Ca 45 personer var 
närvarande.
Museet hade en monter vid Arkivens Dag 
i Regionens hus lördag 12 november.
Den 10 december anordnades den 
internationella vandringen ”Grötlunken” 
av Trestads Vandrarförening. Efter 
vandringen serveras gröt i idrottsmuseet 
till 100 personer. Det traditionella 
midvinterblotet hölls den 14 december.

   Museerna har under året ökat sina 
samlingar genom flera donationer. Arbetet 
med katalogisering av föremålen har 
framskridit och idag finns 2 900 föremål 
katalogiserade i Västgötadelen och 5 150 
i Vänersborgsdelen av museet.
Grupper från bl.a. Fåglum, Lidköping och 
Falköping har hållit sina möten i museet. 
Det sammanlagda besöksantalet har dock 
varit lägre än året före.
Styrelsen har under året bestått av ordf 
S Gunnar Peterson, sekr Gun Olausson, 
kassör Halvard Tomelius samt Ragnar 
Nilsson, Lennart Carlsson, Arne Tibblin, 
Arne Johansson, Göran Löfqvist och Per 
Hedqvist

Lidköping kan ståta med att ha fått 
arrangera första svenska mästerska-
pet i friidrott för damer som hölls på 
framnäs den 31 Juli 1927. Motståndet 
mot kvinnoidrott var dock massivt på 
1920-talet i Sverige. Bara idrotter som 
kunde utövas i kjol ansågs lämpade 
för kvinnor. Olika experter och läkare 
framhöll det skadliga med kroppsan-
strängningar för damer och hävdade 
att det svaga könet verkligen gjorde 
skäl för namnet och kunde få beståen-
de men och livslångt lidande av fysiska 
ansträngningar
   Fram träder en man vid namn Einar 
Lilie, född i Strö utanför Lidköping, upp-
vuxen i Källby, idrottsskolad i Lidköping 
och på tjugotalet rektor i Göteborg. Lilie 
gör en resa till England och ser där kvinn-
lig friidrott. Tävlingarna gör intryck på 
honom och han bildar vid hemkomsten 
1926 Svenska Kvinnliga Idrottsförbundet 
och blir dess förste ordförande; under hela 
sitt liv kommer han sedan att ha kvinnlig 

idrott som sin hjärtesak.
   Lidköpings Idrottssällskap bildade 1926 
en damsektion och började arrangera 
särskilda friidrottstävlingar för kvinnor 
på Framnäs. Man hade annorlunda regler 
1926 jämfört med i dag. I häcklöpning 80 
m vann Märta Johansson LIS på tiden 14,9 
och tvåa var Daga Berling LIS, på samma 
tid. Det innebar nytt svenskt rekord men 
Daga Berling blev ensam rekordhållare 
på grund av att segraren Märta rivit en 
häck. I längdhopp med ansats hade Märta 
Johansson LIS och en annan flicka samma 
resultat 4,64. Då tillgreps omhopp, varvid 
Märta hoppade längst men landade så 
olyckligt att hon vrickade foten. Detta var 
förargligt, för hon skulle nämligen springa 
sista sträckan i stafetten 4 x 100 m. Ett av 
landshövding Axel Ekman skänkt pris till 
bästa klubb stod nämligen på spel och den 
avslutande stafetten kunde bli avgörande. 
Men Lidköpingslaget, bestående av syst-
rarna Daga och Stina Berling och systrar-
na Erna och Kate Forsberg lyckades utan 

Märta och under publikens jubel komma 
tvåa. Därmed blev LIS bästa klubb och 
fick ur landshövdingens hand mottaga 
det ståtliga priset och stående längst fram 
höra honom berömma de spännande och 
lyckade tävlingarna, där det satts inte 
mindre än sju svenska rekord. Som slut-
kläm yttrade han som nyfrälst anhängare 
av svensk dam idrott; ”Kvinnoidrotten är 
ägnad att föra gott med sig till kommande 
släkten”
   1926 LIS damsektion genom Ilma Ot-
terström skrev en motion till Sveriges 
Kvinnliga Idrottsförbund om att Svenska 
Mästerskap i friidrott för damer för första 
gången måste anordnas i Lidköping och 
motionen bifölls.

Det var i Lidköping det började...
Svriges första mästerskap i friidrott för damer (SM)

Elsa Svensson/Sanfridsson i landslagsdräkt i Prag 
1930

Den 31 juli 1927 hölls då de första SM-tävlingarna för damer i 
Lidköping.

Ellsa Svensson/Sanfridssonblev en av Lidköpings främsta kvinnliga friidrottare 
genom tiderna. Hon innehade världsrekordet i kula och blev femma i diskus vid 
damernas OS i Prag 1930.
Elsa Svensson/Sanfridssons meriter:

   Världsrekord i kulstötning, 10.84 m
   Sexa i kulstötning och femma i diskus vid Prag-OS 1930
   Över 10 SM-tecken
   Oräkneliga DM-tecken

Mer går att läsa om Elsa Svensson/Sanfridsson i WIS:s Höstskrift 1995.
                            Folke Brink



9

Knappast någon idrott drog 
så mycket folk i 1960-talets 
Lidköping som korphandbol-
len. Idrottens hus var ”knök-
fullt” under matcherna.
-Vi visste inte mycket om hand-
boll men roligt var det, säger 
Rolf Hörnfeldt.
   Under många år förde Rolf 
bok över Bagarnas framfart i 
korphandbollen.
   Egentligen kunde varken, spe-
lare, domare eller publik något 
om handboll, men det var ju det 
som var det roliga.
   I början pa 60-talet kunde pu-
bliken uppgå till 1000 personer 
varje onsdagskväll för att heja 
fram ”sitt lag”.
Mellan 60-70 lag deltog i olika serierna 
och man fick taga till lördagar för klara av 
spelprogrammet.
- Det var något nytt med handboll i Lid-
köping och dessutom var ju Idrottens Hus 
nytt och lockade folk i sig. Det fanns 
ett uppdämt behov som korphandbollen 
fyllde säger Hans ”Sudden” Malmgren, 
lagkompis med Rolf Hörnfeldt i Bagarna. 
Pålitliga topplag var Polisen, Läroverket, 
Bagarna och Gymnastik. City, Sandvi-

ken och Eagle Beer var andra aktörer. 
På damsidan medverkade första året 
Linne,Lidköpings Linnefabriks korplag, 
som snart skulle bliva Lidköpings första 
allsvenska lag
   De renodlade företagslagen var få; 
konstaterade Bengt Ehn som var pålitlig 
målskytt för Polisen. Det är väl egentligen 
bara vi och Rörstrand som hämtade folk 
från samma ställe. Blandningen drog an-
ställda från alla möjliga arbetsplatser till 
publiken, säger Bengt Ehn.
   Spelstandarden var nog inte så hög och 
domarna var heller inte överhövan. Men 
det är inget fel på entusiasmen som under 
och mellan matcherna var brinnande.
-Oj,oj,så mycket det gällde, Det var hårda 
tag på planen, en del svordommar också. 
På arbetsplatserna snackades det hand-
boll hela tiden och familjelivet fick sitta 
emellan. Skulle det spelas på påskafton 
spelade det ingen roil om man hade gäster 
hemma, säger Rolf Hörnfeldt.
   Ganska snart började de bästa att spela 
i nybildade LHK och fick inte längre vara 
med i korpen och så småningom dalade 
intresset.

   -I slutet av 60-talet började 
tidningsreferaten,som hela ti-
den varit omfångsrika, klaga 
över att det var glest på läktarna 
”bara ett par hundra personer”. 
Och ett år ställdes damturne-
ringen in eftersom endast två 
anmälde sig
   Börje Svantesson spelade i 
Wirgo, ett kamratgäng som på 
sommaren lirade fotboll i LBK. 
Wirgo var sensationen som 
vann turneringen 1969, men 
då hade korphandbollen redan 
börjat sin svanesång.
Jag började jobba på Försäk-
ringskassan 1971 och spelade 
korp för dem på tidigt 70-tal 

men det var nog alldeles i slutet innan 
alltihop dog. Men så är det, allt tar sin tid, 
konstaterar Börje.
   - Böckerna om Bagarna innehåller det 
mesta, referat, tabeller, laguppställning 
och tidningsartiklar. Där finns inslag av 
korpfotboll och korphockey också men 
det mesta kretsar kring handbollen. Nu 
har böckerna överlämnats till Lidöpings 
Idrottshistoriska Sällskap.
-Jag hoppas att LIHS vill taga emot dem 
säger Rolf. 
-Det är klart att vi tager emot en sådan 
raritet,det hoppas vi kommer väl till 
fromma för framtida generationer. Det 
visar på vilken betydelse korpidrotten 
hade under 60-talet. För min egen del 
minns jag hockey-bockeyn som spelades 
på en ”svinkall” uterink. Men det gjorde 
inget för roligt var det. Vi hade i vårt 
lag en viss Sten-Olof ”Loli” Sandsström 
och han åkte ifrån allt och alla. Han blev 
sedermera allsvensk i Villa och landslags-
spelare mm. 

Minnen från handbollens 1960-tal
Ett utdrag från NLT av Urban Arenblad, sammanställt av Rune Bringsved

Fr.v.: Börje Svantesson, Bengt Ehn, Rolf Hörnfeldt och Hans Malmgren

Handböckerna som innehåller massor med fakta

Västgöta-DM i längdskidor i Ulricehamn 1922
”Arta” Anderssonstartar Alma?

Torsten Nilsson, Pontus Carlsson och Karl Karlsson, Mullsjö SoK 
Lagseger i Skid-OL Budkavle 1955.



Det första Västgötaloppet blev en obe-
stridlig framgång för den västgötska 
skidsporten. De svårigheter, de vin-
tersportande på våra breddgrader ha 
att dragas med, äro betydande, ooh 
just mot bakgrunden av detta är ordet 
framgång för gårdagens tävling i sin 
helhet liksom resultaten fullt berätti-
gat. Ser man nu enbart till det sportsli-
ga, tillåta vi oss det påståendet, byggt ej 
enbart på egen uppfattning utan fram-
för allt på deltagarnas egna uppgifter, 
att någon tidigare tävling inom våra 
landamären knappast kan jämföras 
med detta distanslopp. Det skulle i så 
fall möjligen vara den numera slopade 
budkavlelöpningen.
Över denna ligger ju en viss charm i fråga 
om strapatser och äventyr, men den kan 
dock knappast mäta sig i fråga om in-
tresse, vare sig aktivt eller publikt, med 
ett distanslopp som det har mellan Ulrice-
hamn och Borås. Den s. k. stjärnstafetten 
i all ära, men den har dock aldrig förmått 
frambringa en så enhällig entusiasm från 
löparnas sida. Jo, de första åren. Nu ha 
emellertid även våra löpare nått dithän, att 
de själva önska och måste beredas tillfälle 
till en verklig tävling. Och som sådan kan 
man inte ens här nere räkna ett lopp på 
omkring en mil. Vi ha fått många elitmän 
här i våra trakter de senaste åren. Nu vilja 
dessa ha en tävling, som verkligen blir, 
vad skidsporten innebär, kraftmätning, 
ej sprinterlopp. Vintern har i år varit syn-
nerligen förnämlig och tillfällena ha icke 
försuttits vare sig av dem, som redan tidi-
gare gällde som goda, eller av dem, som 
stodo vår elit närmast. Resultaten visade 
sig i går. Vi hade räknat med, att alltid 
någon i den stora skaran löpare skulle, om 
föret bleve gott, kunna tillryggalägga den 
drygt 35 km. långa distansen på cirka 2,5 
timmar. Föret var ej förstklassigt, därtill 
voro köldgraderna för många, men det 
oaktat nådde de främsta i det närmaste 
den tippade segrartiden. Det är kanske 
förmätet påstå, att den tiden skulle stå sig
rätt bra även i konkurrens med skidlö-
pare från bättre lottade vintertrakter än 
våra, men. som tävlingarnas överledare, 
Överste A. E. Uggla, kastade fram i sitt 
tal vid prisutdelningen, västgötalöparna 
skulle säkert inte vara borta ens om det 
gällde tävling med norrlänningar. Inte ens 
dessa skulle kunna ”göra” distansen Ul-
ricehamn- Borås på mycket bättre tid än 
segrarens i går, 2,39,15.
Insinuationen, att vi tröttnat på propa-
ganda för skididrotten - vilken måste 

tolkas som ett påstående om, att Väst-
götaloppet icke kunde räknas som någon 
propagandatävling - kunde inte gärna 
vederläggas mera kraftigt än vad debuten 
i går gjorde. Se vi tillbaka på de tävlingar, 
som hållits här under de senaste åren, 
så kan ingen mäta sig med gårdagens i 
fråga om publiktillslutning. Knappast 
någonstans under loppet fingo löparna 
gå fram utan åskådare, hände det någon 
gång, var det under någon kort sträcka 
genom skogarna. Men gårdarna och by-
arna ligga tämligen tätt utmed banan ooh 
överallt voro nyfikna samlade. Icke minst 
vid kontrollerna i Äspered, Toarp oeh 
Häglared. Att räkna dessa, skulle dock 
givetvis ha gått för någon, som givit sig 
ut i speciellt sådant uppdrag. Men hade 
samme man eller flera man försökt sig på 
att reda ut antalet åskådare från Häljareds 
lider, där tävlingsbanan gick ut på Ulrice-
hamnsvägen, och in till staden, hade han 
eller de gått ohjälpligt bet. Där löparne 
rusade utför backen ned på landsvägen,   
voro minst 300 personer samlade, och 
sedan kantades vägen hela tiden in till 
staden av åskådare i mer eller mindre 
täta led. Ju närmare man kom målet, ju 
tätare blevo så dessa åskådarehopar, för 
att utmed gatorna genom staden förvand-
las till kompakta massor, där till och med 
löparna hade svårt för att ta sig fram. 
Stjärnstafetten var en av de lyckligaste 
ideer ur propagandasynpunkt. På det sätt 
Västgötaloppet startat, kommer det dock 
ingalunda efter i det avseende, något som 
vi dock icke vågat räkna på från början. 
Att nämna en siffra for publikmassan, 
går icke. Det måste enbart bli gissningar. 
Som en gissning får man väl också ta den 
uppgift, som från ”sakkunnigt” håll läm-

nades, att minst 10 000 människor varit i 
rörelse. Och då gällde detta bara staden! 
Men så hade vi ju också, vad fredagen 
lovat, önskeväder!
   Skall man gå in på arrangemangen, 
uppställer sig svårigheten att vara riktigt 
rättvis. Sign. har ju själv suttit med i or-
ganisationskommitten, och att kritisera 
sig själv, har sig ju lite svårt. Men vi ha 
bett så många tävlande, vi stött ihop med, 
om uttalanden just om arrangemangen, 
och då vi påstår, att dessa voro i stort sett 
goda, kommer detta ej ur egen fatabur 
utan är endast ett återgivande av vad täv-
lingsdeltagarna själva med en mun förkla-
rade. ”Det var utmärkt”, det omdömet var 
allmänt. En sak hade dock de flesta att an-
märka på, och det var, att man fick stå för 
länge på Åsundens is, innan startsignalen 
gick. Tävlinsledningen hade gått ut ifrån, 
att man skulle låta uppropet gå på fortast 
möjliga tid före den för starten utsatta tiden 
kl. 10. I detta vällovliga syfte beordrades 
uppställning en kvart före vid startlinjen. 
Men det tog betydligt längre tid än så att 
få löparna placerade på linje - lottningen 
för denna uppställning och uppropet i sin 
helhet var verkställd väl en timme innan. 
Löparehären och publiken klumpade ihop 
sig just på uppställningslinjen, vilket 
åstadkom onödig tilltrassling, och en del 
löpare ialkttogo ej tiden utan kommo för 
sent. Vi tillåta oss dessutom den anmärk-
ningen, att startlinjen lagts onödigt långt 
ut på sjön. Hade den legat strax utanför 
järnvägsstationen, hade en icke ringa tid 
vunnits därpå. Några av löparna funno 
vidare, att matkontrollen i Äspered hade 
för få tjänsteandar, något som vi för resten 
själva kunde konstatera. Vid denna kon-
troll lågo löparna ännu mycket bra ihop, 
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och understundom kommo klungor på 8 
-10 st., varvid stationsmännen icke hunno 
betjäna löparna på det sätt, som varit 
önskligt Huruvida någon eller några däri-
genom försinkats, kunna vi ej uppge, men 
troligt är det, ehuru förseningen troligen 
ej kunnat ha någon större inverkan.
Utöver dessa anmärkningar fanns, såvitt 
vi kunnat utröna själva eller av andra, ing-
enting. Att trängseln på Sven Eriksonsga-
tan var alldeles för stor och publiken för 
framfusig, kan ju icke läggas arrangörer-
na till last. Vad skulle de ha kunnat uträtta, 
då icke ens den ordinarie ordningsmakten 
syntes ha tillräcklig respekt med sig!
   En missräkning bjöd tävlingen på. Som 
segrare hade tippats Nils Johansson, 
Karlsborgskamraterna, fjolårets D.M. 
-mästare. När Karlsborgstruppen på lör-
dagskvällen anlände till Borås, hade den 
det något nedslående meddelandet att 
lämna, att favoriten icke var med och ej 
heller kunde komma. Han hade råkat få 
en varbildning huvudet, och det var me-
ningen, att han skulle opereras samma 
dag, som han avsett få ställa upp i det 
första Västgötaloppet. Detta var, som 
nämnts en missräkning, alldenstund man 
bespetsat sig på en hård uppgörelse mel-
lan honom och Götalandsmästaren Axel 
Persson, som i vårt tips nämnts som Jo-
hanssons allvarligaste konkurent. Följakt-
ligen blev Persson omedelbart korad som 
favorit. Men det blev ändå ingen sinekur 
för honom, utan han hade mycket svår 
konkurrens redan från början.
   Det var rent ruskigt så kallt, när lö-
parehären, funktionärer och en del ny-
fikna samlades på Borås nedre station 
vid 7-tiden på morgonen. Termometern 
visade 23 grader under 0-strecket. Men 
vid framkomsten till Ulricehamn var det 
ännu en grad kallare och så fort löparna 
hunnit dra sina lottnummer och fått ut 
skidorna. rusade de upp mot staden för att 
på hotell eller kafeer värma sig utom och 
inombords.
   Över sjön Åsunden blev det, som vi hade 
förutsagt, en veritalbel klappjakt, när man 
väl 21 minuter försenade - kommit iväg. 
En man föll omedelbart på grund av in-
trasslade skidor, två andra gjorde honom 
sällskap nästan med detsamma, och så 
blevo dessa tre efter en smula. Men de, 
som kastat sig fram kraftigast, behöllo 
täten och pinnade på, allt vad tygen höllo, 
över det vita fältet för att försäkra sig 
om så god plats som möjligt, då man väl 
kommit upp i spåret, som låg 200 - 300 
meter framför startlinjen. Det var en im-
ponerande syn, då 118 löpare satte av med 
största möjliga hastighet. Snön yrde upp 
och lämnade riktiga moln utöver sjön.
Hade man varit i den lyckliga omstän-

digheten att kunna följa loppet med 
referentbilen, skulle man kanske kunna 
ge en något så när ingående skildring 
av tävlingens förlopp. Nu nådde emel-
lertid banan fram till landsväg endast 
två gånger, utom upploppssträckan, 
och vad man hann inhämta vid dessa 
kan man icke bygga någon skildring 
på. Vi nämna dock, vad vi hunno med 
att iakttaga.. Elfsborgs bäste löpare f.n. 
Nils Hultin hade redan ute på Åsunden 
kastat sig före och han satte upp en fart, 
som var ohygglig. Men så var han också 
först i spåret och fick över Stora Ekereds 
ägor och uppför Kråkebo lider leda den 
stora klungan. Omkring 1,5 timme hade 
räknats med för löparna att nå fram till 
Äspered. Eter 1 tim. 22 min. kom Hultin. 
Det var inte utan, att han såg schack ut, 
men han förklarade dock, att det ”kändes 
bra”. Emellertid hade han rispat upp sin 
högra handled, och medan scouterna i 
Röda korsets bårpatrull förbundo skadan, 
kappades ett par man om att stoppa bullar 
och hälla varm mjölk i löparens mun, allt 
under det denne: sakta körde framåt. Pre-
cis 3 min, senare kom Axel Persson. Han 
hade legat sexa i Kråkebobackens bas 
men tagit om på backkrönet. Nu syntes 
Götalandsmästarcn nära nog oberörd av 
ansträngningarna och han fortsatte ome-
delbart efter att ha fått litet mjölk till livs. 
Så kom elfsborgaren Karl Kellén, också 
en av dem man räknade med. Men Kellén 
var trött. Han följdes inom kort av Nils 
Björk, Boråskamraterna och Ymer-Fri-
den, som fräste förbi utan att ta notis om 
de erbjudna vitaminerna. Bror Johansson, 
årets Boråsmästare, tvingades stanna för 
förfriskning, men även nästa Ymerpojke, 
lille lätta Helmer Eklund, körde värdshus 
förbi. Så kom en klunga med Per Persson 
i teten, BVIK-aren Andrén, Hindåsbon 

Andreasson, Elof Eriksson, Boråskam-
raterna, Elfsborgaren Olof Spets, Karls-
borgaren Stendahl, John Almqvist, Ymer, 
och Mullsjös bäste man Gunnar Söder-
berg. Vi noterade för den sistnämnde 7 
min, efter loppets ledande Hultin. Helge 
Augustsson stakade förbi en min. senare 
följd av Hilding Karlsson och Brissman 
Mullsjö. Omedelbart efter dem kommo 
Holmkvist, Karlsborg, och den första 
oldboys Gunnar Skoglund, som hack i häl 
hade Harry Spets. Så kom en klunga på 
fem man, med Kamraten Erik Göransson 
i teten, och därpå ytterligare en klunga på 
sex man, ledd av Olof Johansson BVIK. 
En del stannade för att få något till livs, 
men de flesta rycktes med förbi, och nu 
lämnade ookså vi kontrollen för att hinna 
fram till Toarp i tid och titta på, hur lö-
parna skulle ta den kraftiga backen där.
Kl.12,13, således 1,53 tim. från starten, 
kom Hultin, som nu hunnits upp av Axel 
Persson. Vid backens fot hade några 
Elfsborgare, försedda med termosflaskor, 
innehållande varmt vatten eller blåbärs-
soppa, och en försvarlig mängd pann-
kakor, slagit läger. Hultin hejdades och 
hälldes i av termosflaskornas innehåll, 
medan Axel Persson smet förbi, givande 
sig i delo med uppförsbacken. Inemot 
en min. blev Hultin säkert sinkad här. 
Sex min, senare kommo Per Persson och 
Andreasson, Hindås, samt Karl Kellén. 
Denne piggades upp med vad hans klubb-
kamrater hade att bjuda på, och under 
tiden hann Friden, som hade sällskap med 
Erik Andrén, fatt. Helmer Eklund, Bror 
Johansson, Elof Eriksson, Nils Björk o. 
Stendahl kommo i klunga och sneglade 
undrande på, vad gott de där termosarna 
kunde innehålla. Augustsson följde strax 
efter och Olof Spets tog paus för att 
dricka. 12,22 passerade John Almqvist, 
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så kom Mullsjö Brissman, Gunnar Skog-
lund, som fortfarande trots oldboysåldern 
höll sig väl framme. Mullsjölöparna 
Karlsson och Söderberg hade sällskap 
förbi kl. 12,25 och den förstnämnde 
undrade ängsligt, var nästa matkontroll 
låg. Bertil Larsson hade ryckt ifrån bra 
här. Bengt Lundell passade på att gå förbi 
klubbkamraten Olof Johansson. Harry 
Spets hann med något av förfriskningen 
och furir Larsson var den förste från I15. 
Setterberg, Falköping, kastade sig före 
Holmkvist, Karlsborg, i uppförsbacken. 
Göransson, Boråskamraterna och Folke 
Eklund, Ymer, höllo sig före furir An-
dersson, I15, som undrade om han kunde 
få byta stav då hans ena var förstörd. 
Någon sådan fanns dock ej. Sandström, 
Göteborgspolisen, Holger Johansson, 
Falköping, och Stohlbin, Karlsborg, togo 
det lugnt, när motlutet började och så kom 
Ymerlöparen Gustaf Kihl och förklarade 
sig vara alldeles slut. Men han gav sig 
inte; en klunk varmt vatten tycktes pigga 
upp. När även Benjaminsson, Hindås, och 
Nils Setterberg, Falköping, passerat, gåvo 
vi oss av, i akt och mening att hinna fatt 
teten på Ulricehamnsvägen. Detta gick 
emellertid inte. Nog gick det bra undan 
till en början, men när vi väl hunnit till 
Häljareds lider, finge vi en långrotande 
bilkaravan före oss, och att då försöka 
komma fram och hinna in till mål för att 
ta emot segraren och hans efterföljare var 
ogörligt.
Vi gjorde påståendet här uppe, att våra 
bästa skidlöpare skulle kunna konkurrera 
med norrlänningarna. Påståendet bevisas 
av tiderna. Segrarens tid var så god, nej 
ypperlig, som 2,39,15. Banan mäter med 
säkerhet 36 km. Det var inget idealföre i 
går, därtill var allt för kallt, så det kändes 
något kärvt, åtminstone i hörjan. När so-
len fått verka, blev det bättre. Banan var 
lätt med undlantag av de båda uppförs-
backarna och sjöarna - en idealbana, sade 
de flesta vi talade med - men inte ens detta 
förtar intrycket av att våra skidlöpare äro 
av god klass och i går gjorde utmärkta 
prestationer. Bland de allra bästa får sät-
tas oldboysen Gunnar Skoglund, han gick 
i mål 12 min. efter segraren men nära 19 
min, före andre man i sin klass.
Arrangemanget av tävlingen hade upp-
dragits åt en förening, som under fjolåret 
gjort den ojämförligt bästa insatsen för 
skididrotten och vunnit de största lagrar-
na, Boråskamraterna. Dess löpare firade 
denna gång nya triumfer. De hemförde 
individuella segrar i huvudtävlingen och 
oldboysklassen, vunno första lagpris 12 
min, före Elfsborg, hade dessutom bästa 
andralag, som blev 5:a, och togo 3:dje 
lagpris i oldboysklassen. Elfsborg hade 

VID MÅLET
Sven Eriksonsgatan var i går bränn-
punkten i vår stads idrottsliv. Dit var 
nämligen Målet för BoråsTidnings och 
Kamraternas första Västgötalopp, den 
stora skidtävlingen Ulricehamn - Borås 
förlagt. Flaggstänger med blågula dukar 
markerade Sven Eriksonsgatan mot Sö-
derbro, varslande om att något särskilt 
skulle tilldraga sig, men vid 10-tiden 
på söndagsmorgonen, då löparna gåvo 
sig iväg från vår grannstad vid Åsunden 
gjorde platsen ett tämligen folktomt 
intryck. Boråsarna höllo sig inom fyra 
väggar, kölden knäppte i knutarna och 
kvicksilvret i termometrarna, som under 
natten inregistrerat årsrekord i fråga om 
minusgrader, hade ytterst svårt att krypa 
uppåt igen. En strålande sol gav vinter-
landskapet en betagande skönhet, men 
förmådde icke nämnvärt mildra den bistra 
kölden.
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tippats som svåraste konkurrent till lag-
segern, och även dess oldboys hade hål-
lits goda för tetplacering, ehuru vi räknat 
mest med BVIK Men ”Elfsborgs-gub-
barna” klarade segern, under det BVIK 
blev oplacerad.
   Vi voro djärva nog att härom dagen 
framkasta påståendet, att Borås var 
skidsportens centra i sydvästra Sverige. 
Det berättigade i detta påstående bevisade 
gårdagens resultat, indvividuella såväl 
som lagresultat. Och ser man
på skidsportens utbredning, torde näp-
peligen någon ort inom sydvästra Sverige 
kunna tävla med oss.
Ett synnerligen trevligt inslag i arrang-
emanget utgjorde de av scouter bestående 
Röda Korspatrullerna. Tre sådana om 
fyra man var voro med bårar utposterade, 
en vid Äspered, en vid Häglared och en 
vid mål. Och sysslolösa blevo icke sjuk-
vårdarna, ehuru de icke behövde ge sig i 
dust med några svårare skador. Det gällde 
lindrigare frostskador i händer, fötter och 
öron, vrickningar, blåsor och skavsår i 
händerna eller köttsår, allt som allt ett 
20-tal fall. Vi ha ovan nämnt, att Hultin 
skadat sin handled, innan han nådde 
Äspered. Där blev han ombunden, men 
såret blödde duktigt, då han kom fram 
till Häglared, varför ett nytt bandage där 
lades på. En av kontrollanterna utifrån 
banan hade förfrusit fötterna, när han 
kom in till Borås. Han togs om hand av 
patrullen här och efter tre kvarts arbete 
inne på varmbadhuset, nådde de duktiga 
scouterna resultat.
Prisutdelningen ägde rum å Stadshotellets 
festvåning kl. 7 em. Den imponerande 
prissamlingen, som under lördagen och 
söndagens förmiddag livligt beskådats 
och beundrats, där den var utställd i A.-
B. Boréns skyltfönster, fördelades av vår 
idrotts grand old man, Överste A. E. Ugg-
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la, som i ett kärnfullt anförande riktade 
sig till de många spänsliga löparna. Han 
redogjorde i korta drag för denna tävlings 
uppkomst och arrangerande. Han vände 
sig med ett välkommen och ett tack till de 
främmande deltagarna samt framförde ett 
tack till I. F. Kamraterna för de utmärkt 
planerade och genomförda arrangemang-
en. Till slut lade han idrottsmännen på 
hjärtat att ej glömma idrottens viktigaste 
mål och mening: att skapa ett friskt och 
sunt släkte, som kan föra Sverige framåt. 
När prisen under väldigt jubel fördelats, 
utbragte Överste Uggla ett fyrfaldigt leve 
för pristagarna, besvarat på ett sätt, som 
nära nog fick taket att lyfta sig.
   Och så vakades dagen under flitigt dan-
sande och synnerligen god stämning.

                                                          Nick



Då klockan började närma sig 11 hade 
emellertid de första hitresande hunnit 
med att samlas kring de anslagstavlor, 
som utplacerats vid målet och inne på täv-
lingsexpeditionen, vilken var förlagd till 
Varmbadhuset. avvaktade man med spän-
ning de första rapporterna ute från banan. 
De läto vänta på sig till kvarten över 11, 
då kom meddelande från St.Ekered att 
löparehären passerat, med trean, N. Hul-
tin, Efsborg i teten. Fältet torde ha varit 
ganska samlat, någon mer tid än för första 
man angavs nämligen icke. Chanserna 
böriade diskuteras mycket ingående bland 
hopar av entusiaster och många glömde 
tydigen bort, att man endast var i början 
av det stora loppet.
Redan innan nästa rapport, från Högryd, 
hunnit anlända, hade skarorna tätnat å 
gatan framför badhuset. Tavlan hade fått 
ett käckt inslag i blått och vitt, Boråskam-
raternas skiddamer, vilka med utomor-
dentlig energi gjorde affärer med Väst-
götaloppets märken och program. En del 
scouter, som hade samma näringsfång, 
kommo ohjälpligt till korta mot de duk-
tiga flickorna. Rapporten gick fortfarande 
i gulsvart, Hultin höll fortfarande teten, 
men sedan kommo några stänk av blåvitt, 
Nils Björk, Bror Johansson och Per Pers-
son. Uppgifterna om tidskillnaden mellan 
de första voro emellertid divergerande. 
En del pratade om 20 minutersledning för 
elfsborgaren, andra prutade ned det till 
sekunder. På ett tredje håll
talade man om 20 meters försprång. Man 
kunde emellertid konstatera att Hultins 
aktier voro i hastigt stigande, allra helst 
som det bekantgjordes att huvudfavoriten 
Nils Johansson, Karisborg, icke ställt upp 
vid starten, samt rapporten icke nämnde 
något om den andre storfavoriten Axel 

KRING TÄVLINGEN

Persson, Boråskamraterna.
   Trängseln kring målet blir allt större 
och större, ännu så länge finns det ingen 
ordningsmakt som dirigerade massorna. 
En torgvagn som apterats till utdelnings-
plats för buljong gratis, - en påhittig firma 
gjorde på detta sätt reklam för buljongtär-
ningar - kunde glädja sig åt en oerhört stor 
tillslutning, det skulle rent av behövts folk 
för att ordna köerna. Med en gång blev 
det rusning åt anslagstavlorna igen, nyhe-
terna från striderna voro begärliga. Denna 
gång gällde meddelandet placeringarna 
vid Espered. Elfsborgarna fingo ny anled-
ning att brösta sig, än så länge låg urstarka 
Hultin främst. Nu hade han t. o. m. 3 min. 
tillgodo på närmaste man. denne var dock 
den tidigare saknade Persson. vilket kom 
en del att se betänksamma ut, det blir tyd-
ligen en strid värd att skåda. För lagpriset 
synas nu Kamraterna ha de största utsik-
terna med tre man väl framme.
   Toarp kommer med ytterligare ljusning 
för de blå. Persson har nu gått upp Hultin 
och passerar kontrollen samtidigt. Yt-
terligare fyra löpare med kamratstjärnan 
passerar inom de närmaste 7 minuterna 
och man börjar förstå att Borås Tidnings 
vandringspris öde för året är avgjort. Från 
Holmén kommer strax därpå rapporter 
med motorcykel. Persson leder, 1 minut 
före Hultin, den individuella segern är 
alltså klar.
   Hela gatan mot Söderbro är nu ett böl-
jande människohav och poliserna ha ett 
mycket otacksamt arbete då de skola söka 
hålla körbanan fri. Kring målet går det 
något så när, men några 100 meter längre 
bort trängas leden samman i en kompakt 
massa. Spänningen är på höjdpunkten, 
ännu inbillar man sig tydligen att det 
skall ske en överraskning. Nedifrån bron 

börjar det som ett dovt brus, vilket stiger 
till en orkan av jubel då det nått krönet vid 
Stadsparken. Trumpetfanfarer drunkna i 
hyllningsropen, då första man blir synlig 
lagerkransad, segersäll. Det är Persson, 
den lille senige kamratåkaren har ännu 
en gång visat att han står i en klass för 
sig bland vårt landskaps skidlöpare. Trött 
är han kanske men det är dock ingen full-
komligt utpumpad segrare, som bakom 
mållinjen tas om hand av glädjestrålande 
klubbkamrater.
Det dröjer hela 4 minuter innan nästa man 
blir synlig, även han hälsad av folkets bi-
fall. Det är hindåspojken Andreasson och 
man börjar befara att Hultin helt fallit ige-
nom. 25 sek. senare sopas dessa farhågor 
bort, elfsborgaren stakar trött men säkert 
belåten över mållinjen, följd av segrarens 
broder, Per Persson. Nu börlar striden 
om lagpriset fånga största intresset, men 
sedan Nils Björk gått i mål som nia, är 
också den avgjord.
Från oldboysklassen har rapporterats en 
säker ledning för Kamraternas Gunnar 
Skoglund och han kommer också i mål, 
som överlägsen segrare, närmare 20 min, 
före andre man i klassen. Skoglunds tid 
räcker till placcring på femtonde plats 
i hela tävlingen vilket får anses som 
mycket bra. Som tvåa och trea inkomma 
E. Kellen och R. Steen, Elfsborg och då 
Edvin Gustavsson lägger beslag på sjätte 
placeringen förstår man att det skall bli 
svårt att ta från Elfsborg lagseger, i denna 
klass.
Sedan duggade i jämn ström seniorer och 
oldboys om varandra. Publikskarorna 
börja glesna, men det finnes de som troget 
hålla ut till sista man kommit in. Då har 
solen hunnit ett gott stycke i sydväst och 
den vackra vintersöndagen lider mot sitt 
slut. Men den mångtusenhövdade mängd 
som hälsat det första Västgötaloppets 
segrare och övriga deltagare i mål är ense 
om att den varit en av de största i Borås-
idrottens historia.

Utöver de tävlande var det inte värst 
många, som medfölide extratåget till Ul-
ricehamn. Kölden verkade väl avskräck-
ande på de reslystna. Termometern vid 
Borås Nedre visade nämligen -22 grader, 
då tåget ångade ut. Vid framkomsten till 
Ulricehamn var det 24 grader kallt.
Hestrapojkarna bland kamratåkarna hade 
per buss eller tåg redan på lördag begivit 
sig till Ulrlcehamn för att kunna möta upp 
ordentligt utvilade vid starten.
   Löparna voro mycket försiktiga i sina 
uttalanden under nedresan. De allra flesta 
försäkrade, att de tänkte ta loppet lugnt 
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Axel Persson, IFK Borås, strax efter målgång på Sven Erksonsgatan



och inte utsätta sig för risker.
Kamraterna hade sänt två av sina kvinn-
liga skidåkare med tåget såsom försäljer-
skor av Västgötaloppets märken. Så vitt 
signaturen kunde se föreföll kommersen 
i Ulricehamn att gå tämligen trögt till att 
börja med, Ulricehamnsborna verka inte 
precis morgontidiga av sig, och då skidlö-
parkontingenten anlände till staden, lågo 
gatorna öde och tomma, Men när klockan 
led framemot tio blev det i alla fall en rätt 
jämn folkström ner mot Åsunden, på vil-
ken starten ägde rum, och märkena fingo 
så småningom god åtgång.
Trots nattens bitande frost förekom det 
stöp på flera ställen på Åsunden, av vilket 
en del av de tävlande fingo en mindre be-
haglig känning.
   En verkligt vacker och efter våra för-
hållanden enastående bedrift utfördes av 
DM-mästarinnan Beda Johansson, som 
körde banan utom tävlan. Fröken Jo-
hansson, som i år icke träningsåkt längre 
distans än 14 km, provade nu för första 
gången sina krafter på en vida mer än 
dubbelt så lång sträcka. Före loppet hyste 
hon tvivel, om hon skulle orka fram, men 
hon hade beslutat att ta det försiktigt och 
endast i värsta fall bryta vid någon kon-
troll. När loppet väl var fullbordat, ansåg 
den duktiga Hestratösen, att det inte var 
så vidare konstigt. Och då hade hon ändå 
slagit en del av de manliga åkarna och 
inkommit som nr 101 på en tid av ungefär 
3,45 tim.
Segraren Axel Persson är mest bekant 
som en ypperllg stakåkare, men i det 
första Västgötaloppet visade han sig även 
vara i besittning av fin teknik och god tak-
tisk blick. När han passerade kontrollen I 
Toarp i hälarna på Hultin, märktes det på 
hans åkning. att han endast låg och lurade 
på sin chans, vilken också kom i uppförs-
backen kort därefter.
Här gick kamratlöparen förbi och avgjor-
de praktiskt taget loppet. Axel Persson 
träningskörde i onsdags banan 2,37 tim
   Finsk tippning är alltjämt på modet. 
Trots Axel Perssons goda onsdagstid 
ansåg man inom Kamraterna, att han ej 
hade några större chanser. D.v.s. detta 
sade man, men förmodligen tänkte man 
något annat
   Det är knappast troligt, att Nils Johans-
son slagit Axel Persson, om karlsborgaren 
kunnat ställa upp. I den form Axel Pers-
son fn. är torde ingen inom distriktet 
kunna bjuda honom konkurrens.
   Segraren begagnade sig av åtta fots 
skidor, men i övrigt såg man laggar av 
de mest olika längder. Många höllo före, 
att på den lätta banan nio fots varit mest 
lämpliga, några allvarligare missöden 
inträffade ej under loppet. Hultin fick 

en handskada förbunden i Espered och 
Wäppling fick ena bindningen sönderkörd 
i Häljaredsbacken, men ingen av dessa 
hade någon större inverkan på utgången. 
De frostskador, som behandlades. voro 
visserligen rätt många till antalet men i de 
flesta fall av ofarlig art.
   Som vanligt vid lopp av detta slag följ-
des löparna av bilkaravaner vid inloppet 
till staden. Och likaledes som vanligt 
utgjorde dessa ett avsevärt hinder för 
åkarna
   Ortsbefolkningen på de platser till 
vilka tid- och matkontroller voro för-
lagda visade det livligaste intresse och 
den största välvilja för de tävlande och 
funktionärerna. Rum upplåtos frivilligt åt 
kontrollanterna, och även köken ställdes 
till förfogande åt dem, som hade hand om 
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utspisningern.
Utgången av tävlingen har till full evidens 
visat att Borås utgör centrum för Sydväst-
sveriges vinteridrott.
   Kamratlöparna voro lätta att igenkänna 
på sin tävlingsdräkt. blå byxor och vit 
blus med blå stjärna. Ingen av de övriga 
föreningarna använde enhetlig klädsel.
Från Hestra har kommit nära nog hela 
eliten av Borås skidåkare. Axel och Per 
Persson, Nils Hultin, Elof Eriksson och 
Gunnar Skoglund äro alla härifrån.
                                                           M.S.
 
I väntan på segraren.
Utanför Varmbadshuset brukar det i van-
liga fall just inte vara några risker för att 
det skall bli något slags stopp i trafiken, 
och på Sven Eriksonsgatan pläga många 
till åldern komna personer taga sig en li-
ten promenad, just för att de här kunna gå 
ostörda av automobiler, bussar m. fl. in-
slag i storstaden Borås stadsbild. Men den 
som i går hade tänkt göra denna spatsertur 
och njuta av det strålande vintervädret, 
han blev förvisso mäkta förvånad, när han 
intet ont anande svängde om hörnet vid 
Molanders, det var inte anblicken av den 
folktomma gatan, som då mötte honom.
I stället var gatan fullproppad med folk, 
så mycket, som den väl aldrig hyst på 
en gång förut. Vad kan anledningen till 
denna folkträngsel vara? frågar han sig. 
Ett folkupplopp förekommer mest i Ita-
lien, sällan i Sverige och aldrig i Borås! 
En kollision? Gatan är bred och trafiken 
ringa. Slagsmål eller epileptiskt anfall? 
Ingen polispiket eller ambulans. Med ens 
får han syn på raderna av flaggstänger 
med den blågula duken hissad i topp och 
den tvärsöver gatan spända duken med or-
det Västgötaloppet, då går det upp ett ljus, 

Västgötaloppet 1942                                                                                                                       Foto: Privat
Kranskullan Maj Karlsson och poliskommisarie Rudolf Antonsson på Kungsgataan

                                                             Foto:  Privat
Per Persson, IFK Borås, på Sven Eriksonsplatsen
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lokaltidningarna ha ju under de senaste 
dagarna haft inne spalter just om detta 
boråsarnas första försök till en motsvarig-
het till dalmasarnas Vasalopp. Vad var det 
som hade stått i bladet? Förste man kunde 
väntas inkomma i mål vid halv 1-tiden. 
Det var ju nu det. Precis lagom alltså, han 
banar sig långsamt väg genom mängden 
av åskådare och fortsätter upp till backens 
krön. Ännu synas inga löpare till, starten i 
Ulricehamn har emellertld blivit fördröjd, 
och det dröjer därför en stund innan löpar-
na anlända. Han begagnar tillfället till en 
liten promenad utefter den väg skidåkarna 
skola taga. Överallt skaror av intresserade, 
som, stampande med fötterna i marken 
för att uppehålla kroppsvärmen, medelst 
skämtsamma glåpord efter de på bilar och 
motorcyklar förbiåkande söka förkorta 
den tålamodsprövande väntetiden.
   Emellertid börja poliserna vid målet 
bana väg för skidlöparna, Motorcy-
kelordonnanser anlända från den sista 
kontrollstationen. En Elfsborgare eller 
en Kamrat först i mål, det är frågan, som 
dryftas och diskuteras i det oändliga. Vid 
anslagstavlorna om placeringsföljden vid 
kontrollstationerna stå folk packade som 
sillar. Två namn nämnas gång på gång, 
Persson och Hultin. Och medan man står 
och njuter av solskenet och det rörliga 
livet runt omkring, vandra tankarna till 
dessa två män, som sida vid sida ligga 
och kivas om tätplatsen fast beslutna att 
icke giva tappt. De representera, dessa två 
Sveriges sportande manliga ungdom, lik-
som förfäderna. de stolta asarna, genom 
härdande friluftstävlingar avgörande vem 
som har största rätten till segerkransen. 
Och här väntar publiken, beredd att ge 
sin tribut av hyllningarna åt mannarna, 
som över Åsundens och Tolkens isar, 
genom snöhöljda skogar, över mossar och 
vidsträckta slätter ila fram för att hinna 
målet.
De käcka, sportklädda flickorna, som 
saluhålla Västgötaloppsmärket och täv-
lingsprogram, sluta med sin försäljning 
för att i stället rikta uppmärksamheten åt 
det håll, varifrån den förste deltagaren i 
tävlingen skall komma. Korvgubbarna 
och de övriga ståndspersonerna kunna slå 
igen sina schapp. Kommersen går illa nu, 
när spänningen nått sin höjdpunkt, och 
ingen ger sig tid till vare sig sluka korv 
eller snaska gotter.
   Från tävlingsledningen kommer en en-
sam sportklädd flicka. Det är en pigg och 
käck svensk flicka i spetsbyxor och med 
sitt hårburr dolt under en klädsam skid-
mössa, hon drar allas uppmärksamthet till 
sig. Varför? J0, i handen håller hon den 
lager, med vilken segraren ska bekransas, 

innan han börjar den allra sista delen av 
sin triumffärd - från Sven Eriksonsgatans 
högsta punkt ned till Varmbadhuset.
Småpojkarna ha klättrat upp i träden, och 
en del balansera på det spetsiga järnstake-
tet, som omger Stadsparken för att riktigt 
kunna se. Från höjden hörs ett mummel, 
det stiger och stiger - Nu kommer han. 
Där är han. Han är i Kamraterna. Det är 
Axel. Heja, Axel, heja, heja, heja. Och 
med lagerkransen om halsen syns slut-
ligen Axel. Med kraftiga tag stakar han 
sig ned för backen. Det är tag, som visa, 
att det ännu finns mycken kraft kvar i 
armarna. Bejublad och påhejad fortsätter 
han, obekymrad om allt jublet, sin väg 
mellan åskådarmassorna ned till målet. 
Fotografen gör sin tjänst och har därmed 
förevigat triumfatorn i denna den väst-
götska skidsportens stora dag.
                                                             Sts.

Kort intervju med segraren
Vi fingo fatt i det första Vastgötaloppets 
segrare, Axel Persson inne i varmbadhu-
set omgiven av glada kamrater. Själv var 
han givetvis inte minst glad.
-Nå, hur känns det? kasta vi fram efter 
att ha gratulerat.- Nu är det väl bra. - Har 
det varit svårt då? - Det kan jag inte påstå 
direkt - Men arbetsamt? - Nog fresta det 
på en hel del.- Det var inte riktigt bra med 
föret? - Lite kärvt men inte farligt.
Så berättar Persson, att han inte låg riktigt 
i teten upp från Åsunden, men ute på mos-
sen mellan Espered och Toarp hade han 
hunnit upp Hultin och så höll han honom, 
tills de kommo till backen vid Toarps kyr-
ka. När Hultin stannade för att äta, fann 
han ögonblicket lämpligt för ett ryck.
   -Och det gick ju bra, för sen hade jag 
ingen känning av honom. Vad tycker 

Västgötaloppet 1937,  upploppet på Sven Eriksonsgatan.                                     Foto: Radio-Music, Borås
Henry Axelsson och Arne Axelsson, Hestra IF kämpar i blötan.

Persson om banan? - Den var fin.- Och 
den här tävlingsformen? - Jo den var 
trevlig. Bättre än stjärnstafetten, för där 
får man ha så bråttom. - Hade ni inte det i 
dag då? Här svarade segraren ingenting.
    - Hur har det varit med träningen? Pers-
son har ju legat sjuk.- Ja. vid BM låg jag 
och sen har det inte blivit så myket åka 
utav.
   - Vi kasta fram en fråga, om det inte bli-
vit en tripp varje dag? Men det förnekar 
Persson.
   - Brodern Per, som stod intill, sticker 
fram ett strålande ansikte och säger:
   - Det här var trevligt, det. Och så kom-
mer fotografen och tar hand om bröderna 
och Nils Björk för att fästa dem på plåten, 
vadan intervjun får vara slut. 
                                                          Nick.

Rätt eller fel?
Den unge mannen sprang över ödetorpets 
åker där det nu växte grovskog. Mitt i 
grovskogen låg en lång, bred stenmur. 
Den unge mannen tänkte: Vilket slit till 
ingen nytta.

Den gamle mannen som lagt den långa, 
breda stenmuren där det nu växte grov-
skog, satt i sin himmel och såg på Vasa-
loppet. Den gamle mannen tänkte: Tocket 
slit te ingen nötta.
                                 Gunnar Gustafsson
F d. skogsbrukare från Fristad som fick 
guldmedalj för skötsel av sin skog. 
Distriktsmästare i orientering.
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När det våras rullar bollen

Grästorps IFomkring år 1915-1920

Mariestads AIF 1928

Undras när jag kan få vara med?
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IFK Tidaholms serisgrare 1912

Tuns IK modell äldre

Furusjö IF

Trollhättans IF:s ”kanonlag” från 1930-talet



18

Den livaktiga lilla föreningen 
fagersanna If, vid den idylliska sjön 
Örlens strand i tibro Kommun, har 
haft ett händelserikt år. Mer om det 
senare, först lite historik från svunna 
tider.
Redan vid det första sammanträdet med 
de som var intresserade av att bilda en 
idrottssammanslutning i Fagersanna 
lämnades förslag på namn. Man 
nämnde Fagersanna Idrottsförening, 
Idrottsklubben Ran och Idrottsföreningen 
Fram. På allmänt möte den 11 augusti 
1924 beslutades enhälligt att föreningens 
namn skulle vara IK Ran.

Men…..
Vid styrelsesammanträde den 9 juli 
-25 fick man reda på att inträde i 
Riksidrottsförbundet ej kunde bifallas 
under namnet Ran. Styrelsen beslöt då 
att utlysa ett allmänt möte och föreslå 
namnändring till Fagersanna Idrottsklubb. 
Mot detta reserverade sig Sigge Lindström 
och Gustav Andrén, vilka föreslog namnet 
Fagersanna IF och det namnet beslutades 
vid ett allmänt möte den 16 juli -25. Det 
vackra och mera romantiska namnet Ran 
bestod alltså bara ett år.
Under de tidigare åren var föreningen 
aktiv i flera sporter, allmän idrott, gång, 
bandy, cykel, skidor t.ex.
Det finns inte mycket protokollfört om 
dessa aktiviteter, men lite lösryckta delar 
följer.

Schack
Schack spelades de första åren och 
ett antal schackspel inköptes. Efter 
några år hade det tydligen bildats en 
separat schackklubb, för 1930 skänktes 
schackspelen till denna klubb.

Allmän idrott
På styrelsemötet den 4 augusti 1924, 
beslöts att anordna klubbmästerskap i 
följande grenar: löpning 100, 200, 400, 
1500 och 5000 m, höjd, längd och stav, 
diskus och spjutkastning bästa hand samt 

kulstötning b.h. Märklig benämning 
numera är det väl självklart att använda 
bästa hand. Dessutom arrangerades 
terrängtävlingar (5km senior och 2km 
junior) redan från start. Dessa tävlingar 
fortsatte fram på 40-talet, men inga 
resultat finns bevarade.

Cykel
Cykelloppet Örlen runt arrangerades sex 
gånger 1928-33. Gustav Larsson vann 
första året på den utmärkta tiden 51,58 
minuter. En tid som broder Sven slog 
1931 med 8 sekunder. De flesta deltagarna 
använde tävlingscyklar, men dåtidens 
racercyklar var egentligen vanliga cyklar 
med bockstyre och tunnare fälgar. Växlar 
existerade inte.
Segrare i tävlingen:1928 Gustav Larsson, 
1929 Bengt Wahlström, 1930 Olle 
Lundberg, 1931 Sven Larsson, 1932 Sven 
Larsson, 1933 Sven Larsson, som därmed 
tog hem vandringspriset för alltid. Något 
nytt instiftades inte.

Bordtennis
En bordtennissektion bildades 1970 i 
samband med att den nya klubbstugan 
blev klar. Man deltog i olika korpserier 
i Karlsborg och Tibro, till i början på 
80-talet

Skidor
Två gånger deltog FIF i 
Skaraborgsmästerskapen, ett lopp på 
3x10 km. och placerade sig på ungefär 
15:e plats som bäst. 1941 i Tibro och 1943 
i Mullsjö. Ransbergs-Mästerskapen 
startade 1947 och har åkts till 1990 (de 
senare åren omdöpt till Fagersanna-
Loppet), sen har klena vintrar omöjliggjort 

Fagersanna IF en pigg 82-åring

Medlemskort från första året när FIF fortfarande 
heter IK Ran.

Första cykeltävlingen Örlen Runt 1928.
Deltagare fr. v.: John K Hammarström, Allan 
Olsson, John Johansson, Bernhard Gustavsson, 
okänd, Karl Johansson, Helge Tornblad, David 
Johansson, okänd,  Bengt Wahlström och Gustav 
Larsson.

FIF:s första lag från 1925. Då spelade man i rödvitrandiga tröjor och blå byxor.
Bakre raden fr. v.: Gustav Larsson, Valter Lindström, Valter Johansson, Allan Olsson och Evald 
Karlsson.
Mellanraden: David Johansson, Kalle Johansson, och Gustav Andren.
Främre raden: Kurt Lindström, Edvin Sköld och Bernhard Karksson.

Sven Larsson, Gustav Larsson, Henry Sörman 
och Enar Larsson. Bilden är från en tävling mot 
Tibro Cykelklubb någon gång på 30-talet.
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genomförandet, men FIF spårar med egen 
skoter fortfarande när snö finns.
Ransbergs-Mästerskapen hade olika 
klasser Seniorer 15 km, damer 5 km, 
juniorer 10 km och lite olika barnklasser. 
År 1947 vann Bertil Larsson på 1.23.51 
före Bengt Levin 1.40.13. Samma år vann 
Rolf ”Vitus” Valtersson klassen 8-10 år. 
Rolf även kallad Mr Fagersanna blev 
senare en av FIF:s mesta fotbollsspelare 
och mångårig ledare, men även 
Vasaloppsåkare över 20 gånger.

Bandy
Det började redan i slutet på 20-talet då 
Nylycke och Sjöbolspojkarna m.fl. gjorde 
bandyklubbor av enbuskar och spelade 
tvåmål på Örlens is.
Tränade dribblingar och skott gjorde man 
i E.W. Hasselqvists affär. Det hände mer 
än en gång att burkar och paket flög ur 
hyllorna. Men Evert var enda barnet så 
det tilläts en hel del.
Mer organiserat blev det 1931 när man 
gjorde ett stort inköp av ABC skridskor 
(för 16 kr paret), som nyss kommit ut i 
handeln och var det bästa som gick att få.
1932 började man spela i så kallade 
Pokalserier. Där mötte man lag som 
Tibro AIK, Ulvåkers IF, IFK Karlsborg, 
Forsviks IF och Skackans IF.
Det gick till slut så bra att det blev 
pokalvinst 1935. Då tyckte Tibro AIK 
att det gick för långt och värvade över 
Fagersanna laget och bandyn lades ner. 
För Tibro gick det sedan så bra att det blev 
DM final. Men det är en annan historia.

Bingo
Fagersanna var en av de första föreningar-

na som arrangerade bilbingo. Redan i 
mitten av sextiotalet, det var bara någon 
förening i Skåne som var före. Efter några 
försök blev det FIF:s största inkomskälla 
och bidrog till stor del till byggandet av 
den nya idrottsplatsen Fagervi IP, som 
invigdes 1970 av landshövding Karl 
Fritiofsson.

Damsektion
Sektionen bildades 1969, där Ingrid 
Johansson var drivande kraft. Sektionen 
körde igång direkt med lotterier, 
försäljning, auktioner m.m.. För en del 
av intäkterna köpte man köksutrustning, 

dammsugare, gardiner och dylikt till den 
nybyggda klubbstugan.
I början drevs damfotbollen, som startade 
1970 genom damsektionen.
Vidare började man med damgymnastik, 
barngymnastik, pensionärsgymna-
stik, luciafester, julgransplundringar, 
bingopromenader, kaffeservering på 
Fagervi på söndagar och tillsammans med 
Fritidssektionen motionscykling.
Sagostunderna är en annan aktivitet som 
faktiskt startades av FIF damsektion. 
År 1984 skänktes 1.500 kronor till vart 
och ett av FIF:s ungdomslag

fotboll
Men fotbollen är och har varit den stora 
delen av FIF:s verksamhet 
De första motståndarlagen var Mölltorps 
IK och Karlsborgs SK,  föreningar 
som inte existerar längre, några 
andra motståndarlag från första året 
Wersåskamraterna, Tidans IF och 
Forsviks IF. 
FIF har haft olika matchdräkter fram 
till 1974 då slutgiltigt klubbfärgerna 
blev gulsvarta. 1924-30 spelades det i 
rödvitrandiga tröjor blå byxor, 1930-40 
lila tröjor vita byxor, 1941-55 gula tröjor 
blå byxor, 1956-73 röd/blått. Det verkar 
som man spelade i de dräkter man fick 
tag i till bra pris. Anledningen till att det 
blev gulsvarta färger 1974 sägs bero på 
att det i styrelsen fanns många som höll 
på Elfsborg,
FIF deltog i seriespel första gången 
1929-30, det var ju spel höst/vår på 
den tiden. Man placerade sig på sjunde 
plats av tio lag i Västgötaserien Klass 

Bandylaget från c:a 1935.
Bakre raden: Åke Andersson, Arne Andersson, Stig Lundkvister, Tor Gripenhag, Uno Åberg, 
Karl-Gustav Pettersson och Stig Lundberg.
Främre raden: Olle Norberg, Helge ”Biston”  Carlsson och Evert Hasselqvist.

Damlag från 1975 som vann Klass III Skövdegruppen utan förlust med målskillnaden 47-5, före bl.a. 
Moholm. Tibro AIK, Skövde HF och Ulvåker.
Bakre raden: Yvonne Sörman, Barbro Arthursson, Anita Gustavsson, Anita Johansson, Yvonne Berg-
man, Tina Johansson, Aina Lundström,och tränaren Stig Johansson.
Främre raden: Solveig Johansson, Annelie Ludvigsson,Pia Ingemarsson, Anita Borg, Annelie Ragnars-
son, Marita Eriksson och Birgitta Andersson.
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III B. Lag man mötte var bland annat 
Madängsholmskamraterna, Karlsborsg-
kamraterna B, Hjokamraterna B, 
Falköpings GIS B, Tibro AIK  B. 
Tabellraden 16 spelade matcher, 5 vinster, 
2 oavgjorda och 9 förluster, målskillnaden 
31-55.
Fotbollen har som för de flesta lagen varit 
både upp och ner, på 50- och 60-talet var 
fotbollen nedlagd i perioder. Mestadels 
har det spelats div. 6 fotboll i Fagersanna, 
men några fina säsonger i början på 
40-talet och från mitten på 90-talet har 
FIF varit etablerade i femman. Största 
framgången är seriesegern år 2000, när 
man gick upp i div. 4. stannade där tre 
säsonger och slog bland annat storebror 
Tibro AIK med 4-1 inför storpublik.
Damlag bildades 1970 första gången och 
har med några korta uppehåll fortsatt fram 
till 1999. Förhoppningsvis kan vi starta 
upp damlag igen år 2007.

Cuper
Möbel-Cupen inomhuscup för seniorlag 
startades 1982 och har blivit Skaraborgs 
största seniorturnering, med som mest 72 
lag. De senaste har drygt 50 lag varit med 
och det är lite mer hanterligt, för att hålla 
bra kvalitet.
hantverkscupen för 10-åringar har 
arrangerats sedan 1997. Endast 12 lag får 
vara med, upplägget är mycket fotboll, 
men även ”kämpalekar”. Lekarna har 
de senaste åren varit dyngkärrekörning, 
kanotrace och kampsångtävling. Några 
lag som brukar delta är Hammarby, 
som tagit hem ett vandringspris, V:a 
Frölunda IF, Örebro SK, Reymersholms 

IK och Holmalund t.ex. Förra året vann 
Brommapojkarna. 

fif(l)aren
1986 kom första numret av FIF:s 
medlemstidning Fif(l)aren ut, i mars 
kommer nummer 40. Den innehåller 
förutom det vanliga en egen fotbollsserie 
av Andrèas Sjölander. Den heter 
”Wembley, mannen som inte gjort ett 
inhopp på 8 år”. Ett smakprov finns 
med i detta nummer.  Andréas är son till 
Manne Sjölander, som är känd i Tibros 
Idrottshistoriska kretsar.
Historiken nedtecknad av

FIF år 2001, det ”bästa” laget i FIF-historien som länge var med i toppen av div. 4, hamnade till slut 
strax under mitten av tabellen. 
Bakre raden: Jens Andersson (lagledare), Marcus Hasselqvist (lagledare), Magnus Ohlin, Daniel 
Eriksson, Martin Apell, Joakim Andersson, Burim Tabaku, Andreas Sjölander, Jonnie Samuel och 
spelande tränaren Jens Ström.
Främre raden: Mikael Ingvarsson, Magnus Lagerin, Anders Johansson, Mattias Sjölander, Mikael 
Karlsson, Mats Hasselqvist, Markö Nurkkala, Patrik Sjölander och Peter Rydbom. 
Saknas på bilden gör Martin Strandell och Mikael Andersson.

Ingemar Berg

fagersanna If av idag….
Fagersanna IF av idag är en lokalt 
förankrad fotbollsförening med barn- 
och ungdomsfotboll i fokus. Utöver 
fotbollen spelar klubben en socialt viktig 
roll i sitt närområde genom diverse 
olika motionsaktiviteter och olika 
arrangemang. Med en sund ekonomi och 
stort engagemang genomförs en mängd 
aktiviteter under ett år och verksamheten 
kan delas upp i tre olika delar;

fotbollen
I klubben finns över 150 aktiva 
fotbollsspelare varav 120-130 är barn och 
ungdomar i åldrarna 6-15 år. Självklart 
bedrivs både tjej och pojkfotboll. På vår 
egen fina fotbollsanläggning Fagervi 
genomförs varje säsong mellan 8000-
9000 träningstimmar bara inom vår 
ungdomsfotboll. I ungdomsfotbollen 
är ledstjärnan att alla skall vara 
välkomna att delta oavsett talang, kön 
eller etnisk bakgrund, samt att vi skall 
vara duktiga på att utbilda dem till 
fotbollsspelare. Vi försöker hela tiden 
utveckla vår verksamhet bl.a. genom ett 
samarbete med IFK Göteborg och deras 
utbildningsmodell.
Under 2005 hade vi även sportsliga 
framgångar och då framförallt på tjejsidan 
med lag som avancerade till finaler, 
och i några fall även vann dessa, i olika 
cupspel. Klubben uppmärksammades 
också från förbundshåll genom att väljas 
ut som en av de representativa klubbarna 
kring vilket nytt utbildningsmaterial för 
ungdomstränare tas fram. 

Fagersanna IF Juniorlag 1951
Bakre raden: Kurt L Lindström, Jan Karlsson, Rolf Valtersson, Anders Lindström och Olle Johansson.
Främre raden: Ingvar Aronsson, Sten Blomberg, Leif Ragnarsson,Lars Brandqvist, Rolf Karlsson och 
Sten Karlsson.
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Vår fotbollscamp, fagervi
Vi äger själva vår anläggning som är på 
ca 25 000 kvm fotbollsplaner. Redan i 
början av april (tidigt i våra trakter) börjar 
vi spela på gräs på vår träningscamp och 
hyr även ut till andra klubbar som vill 
komma på gräs tidigt. Våra huvudplaner 
håller sedan absolut svensk toppklass 
under sommaren och hösten. Vår stora 
camp innebär att alla lag får absolut bästa 
förutsättningar i sin träning genom att 
kunna träna när de vill och hur mycket 
de vill.
Under 2005 byggde vi även om vår 
klubbstuga med en gemensam lokal, kök, 
kontor och en fantastisk veranda. Detta för 
att kunna hålla fler tillställningar vid våra 

egna lokaler. Ett bevis på anläggningens 
kvalité var att vi fick arrangera en match 
mellan Englands F19 landslag och 
Falköpings KIK under 2005!

Våra arrangemang
Här har vi en viktig del i vår sociala 
verksamhet, men även för vår sunda 
ekonomi. En av de viktigaste aktiviteterna 
hänger intimt ihop med fotbollen, 
nämligen våra cuparrangemang.
Det börjar i Maj med Klassfotbollen där 
600-700 barn i Tibro och Karlsborgs 
kommun deltar i ett av de största 
arrangemangen i dessa båda kommuner 
med över 2000 besökare.  I augusti 
genomförs sedan Hantverkscupen som 
redan omnämnts, för att i början av 

December avsluta med Möbelcupen, en 
inomhusturnering för seniorlag. Lägg till 
skolfotbollen för vår lokala skola och vår 
kalender är full med fotboll!!
Vi har även rent sociala händelser som 
vi arrangerar som midsommarfirande, 
barnolympiad, tomtepromenad mm. 
Lägg därtill vårt motionsprogram för att 
hålla närorten i rörelse som vuxengympa, 
barngympa, lättgympa, enmilavandringen, 
skötsel av skidspår och motionsspår. 

Det som händer i Fagersanna med 
närområde händer genom Fagersanna 
IF´s medlemmars engagemang!

                                        Stefan Lundberg
             Ordförande

Wembley, mannen som inte gjort ett inhopp på 8 år
Originalserie för Fagersanna IF:s medlemstidning Fif(l)aren av Andréas Sjölander. På FIF:s hemsida finns ytterligare c:a 25 
Wembley, www.fagersannaif.com

Tibroidrottens historia
Inom Tibro kommun finns idag tre fören-
ingar som har fotboll och andra idrotter 
på sitt program och två av dessa Tibro 
AIK och Hörnebo Sportklubb har vi valt 
att granska i ett tidigt skede. Detta genom 
återge vad som skrevs i Tibro Hembygds-
förenings årsböcker åren 1956 och 1957. 
Dessa skrevs av hembygdsforskaren folk-
skollärare C.ELindgren och idrottsprofi-
len Ferry Strandberg. Dessa berättar här 
vad som hänt under de 40 resp. 25 år som 
de föreningarna hade verkat.
   Efter att detta skrevs har mycket hänt, 
ett nytt sportområde har byggds upp med 
fotbollsplaner, idrotts och ishall, men 
båda föreningarna är fortfarande mycket  
aktiva. Vad beträffar Tibro AIK så har 

föreningen sedan några år, delats upp till 
fristående delar basket, fotboll, friidrott 
och orientering/skidor, och de har Sport-
parken, Snickarevallen och Rankåsstugan 
som sina resp. arenor och kansli. Det är 
i år 90 år sedan Tibro IK bildades Vad 
beträffar Hörnebo SK driver de en egen 
anläggning med huvudsakligen fotboll, 
men även bordtennis och med fin ung-
domsverksamhet. Den tredje föreningen 
är Fagersanna IF som också driver sina 
anläggningar i egen regi och även där har 
ungdomsverksamheten en framskjuten 
plats, men deltager även med lag i det 
nationella seriesystemet i fotboll.

                                              Gösta Wahll

Trots att vi aldrig
haft så mycket fritid

och aldrig levt så länge -
har vi aldrig haft 

så bråttom
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Då en av utställningarna i Sporthal-
len detta år kommer att handla om 
modellflyg, har jag träffat en av de 
entusiaster som på 1940-talet bildade 
TIbro Modellflygklubb, nämligen 
Gunnar Pettersson. Mycket har hänt 
sedan dess och aktiviteten har väl där 
som i flertalet föreningar gått lite upp 
och ner. I dag är klubben känd för sina 
fina framgångar och så sent som förra 
året fick två av deras framgångsrika 
modellflygare mottaga belöningar för 
SM-segrar, då tibro Kommun hyllade 
sina mästare.
   Gunnar som snart börjar närma sig 80-
årsåldern har massor av minnen från de 
tidiga åren och dessa har han nertecknat 
och publicerat i en facktidning. Mycket 
där är tekniska termer som jag i någon 
mån har utelämnat. Så här är emellertid 
Gunnars berättelse i något förkortad 
form.
   Mitt flygintresse väcktes redan i 10-års-
åldern, alltså omkring 1936. Det fanns då 
en tidning som hette ”Min Hobby” och i 
den annonserade en firma ”Sven Wentzels 
ModeIlplansfabrik”. Min kusin Folke 
Gustavsson skickade efter en stavmodell 
som hette Tummeliten och den flög, som 
vi tyckte då, mycket bra. Jag själv köpte 
en byggsats där bärplanen skulle tillver-
kas av 2 mm bambustickor. Dessa skulle 
formas med hjälp av värmen från en öp-
pen ljuslåga Naturligtvis kom bambun 
for nära lågan, med påföljd att materialet 
blev för varmt och fattade eld. Mitt första 
misslyckande i det hårda modellbyggarli-
vet var ett faktum. Eftersom andra världs-
kriget pågick fanns det inget balsaträ att 
tillgå, utan det fick duga med furulister 
och plywoodflak. På den tiden dominera-
des marknaden av tyska ritningar och jag 
minns speciellt en S-3 som hette Strolch 
och annan som hette Hast.

Klubben bildas 
Vid den tiden startade vi Tibro Modell-
flygklubb och klubben borde därmed 
tillhöra de allra äldsta i landet. Vår första 
lokal blev en nedlagd bildhuggarverkstad, 
som låg ungefär där huset med ”Lages 
Hörna” nu ligger. Där var vi ett 10-tal 
killar som höll till och byggde modeller 
nästan varje kväll, Bygget pågick till 21-
tiden och för det mesta avslutade vi kväl-
len på Café ”Källslund”. Där kunde vi få 
ett stort glas saft och en bakelse för 55 
öre och samtidigt avnjuta musik från en 
radiogrammofon och jag minns särskilt 
Ellingtons ”Mood Indigo” och Glenn 
Millers ”In the Mood”.
   Nu var det dags att börja tävla med våra 

Tibro modellflygklubb

modeller. Vi ordnade flera tävlingar och 
godsherre Johan Dyrssen ställde välvil-
ligt markerna på sitt stora gods Ruder till 
förfogande. Just Ruder korn under många 
år framåt bli klubbens inofficiella fält. Vi 
bjöd in modellflygare från bl.a. Hjo, där 
bröderna Folke och Åke Johansson var 
de stora entusiasterna, (fortfarande aktiva 
och när detta skrevs medlemmar i Tibro 
MFK). De var duktiga och hamnade för 
det mesta högt upp på prislistorna. Från 
Mofalla kom bröderna Hans och Bengt 
Södergård, som ofta flög med egna 
mycket välflygande konstruktioner. Hans 
byggde sedan en ”riktig” kärra en Jodel 
och den byggdes i Blåbandsiokalen i Mo-
falla. Tyvärr omkom han i en flygolycka 
1991 dock inte i sitt eget plan, det finns 
kvar och hålls igång av hans söner.
   Tävlingarna växte i omfång, de tävlande 
kom nu även från Skövde och Lidköping. 
Det kom också stor publik, det är ganska 
fantastiskt att tänka sig att varje tävling 
drog i genomsnitt 500 personer. Eftersom 
det var krigstid fanns det knappast inga 
personbilar, så de flesta korn till Ruder på 
cykel. Nästan alla tävlande kom med tåg 
och hämtades vid stationen med lastbil, 
ägd av åkare Ahrenius senare legendarisk 
korvhandlare i Tibro.
   1945 var vi några stycken som ville pro-
va på lite större flygapparater. Förutom 
jag och min tidigare nämnde kusin Folke 
var det bLa. bröderna Bengt (Bildhug-
gar-Bengt) och Lennart Johansson, Börje 
Zell och Kurt Fransen som hade dessa 
högtflygande planer. Vi hade hört att man 
kunde få glidflygarutbildning i Karls-
borgs Flygklubb i juni månad 1946 flög 
vi i Trollhättan, där vi tog våra C-diplom. 

Efter detta skingrades tyvärr vårt gäng av 
olika orsaker. Några flyttade från Tibro 
andra ryckte in i det militära. Så kom 50-
talet, flygintresset fanns kvar, om än lite 
slumrande jag bestämde mig för att bygga 
ett par gummimotormodeller inköpta
från Truedssons i Malmö. Det blev dock 
inte någon större framgång med dessa 
flygningar. Jag upptäckte att det var gan-
ska trist att syssla med hobbyn ensam, när 
man tidigare var van att det fanns kompi-
sar med samma intresse.
   Efter en tid började jag köpa flygtid-
ningar igen och i några av dessa skrevs 
det om radiostyrda modeller. Detta var ju 
helt fantastiskt och jag blev eld och lågor 
inför detta som måste vara framtidens 
modellflyg. Vid en flygdag på Ålleberg 
var en Bertil Beckman från Stockholm 
med och han flög med en modell som 
hette Junior 60. Modellen flög bra men 
som på de flesta flygdagar blåste det 
kraftigt, vilket fick till följd att modellen 
drev med vinden och gick ur räckvidden. 
Det hela slutade dock lyckligt och jag 
hade sett att det gick att styra modeller 
med radio. På våren 1954 köpte jag ett 
radioaggregat av nämnde Backman som 
då hade startat firma med hans namn. Det 
var en engelsk 1-kanalsradio ED Boome-
rang. Av namnet att döma var förmodli-
gen avsikten att modellen skulle komma 
tillbaka till utgångsplatsen. Aggregatet 
bestod av marksändare och mottagare 
samt en ganska avancerad installation i 
modellen. Räckvidden var dock ganska 
dålig endast ca: 30 meter, det var omöj-
ligt att försöka flyga med detta elände till 
radio. Jag fick anskaffa ännu ett aggregat 
en mottagare som hade tre rör och den 

Gunnar Pettersson deltog i den allra första tävlingen i Sverige för radiostyrda modeller 1956 med sin 
Radio Queen.
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fungerade mycket bättre men fordrade ty-
värr mycket batterier. Jag placerade den i 
en liten modell Sky-Skooter med en 1 cc. 
motor i nosen. Äntligen kom den stora da-
gen för provflygning och jag åkte upp till 
Ruder. Jag startade motorn och kastade 
iväg modellen. Den steg långsamt och 
satte kurs mot en närliggande äng. När en 
gärdesgård passerats gav jag signal med 
sändaren. Modellen svängde vänster och 
kom tillbaka mot mig. Så var bränslet slut 
och modellen landade alldeles intill mig. 
Vilken” triumf, jag hade gjort min första 
RC-flygning och jag såg möjligheterna 
framför mig.

   Efter att på våren 1955 deltagit i en 
radioflygkurs på Ålleberg och där gjort 
en del mer eller mindre lyckade flyg-
ningar, började tävlandet komma igång 
på allvar och den första var i Uppsala 
1956. Jag hade då kommit i kontakt med 
Carl-Erik Andersson, som på den tiden 
bodde i Väring. Vi åkte då tillsammans 
dit i min faders bil en Volvo PV-444. Jag 
kommer inte ihåg hur Carl-Erik klarade 
sig men min modell kom aldrig i luften. 
Jag byggde en modell efter en ritning i en 
amerikansk modelltidning Provflygning-
en skedde som vanligt på Ruder I starten 
steg modellen mycket brant och vek sig. 

Så följde en nästan lodrät dykning mot 
marken, så blev det tyst, så tyst som det 
bara kan bli efter en totalkvadd. När jag 
plockade ur mottagaren ur modellen, vi-
sade det sig att den var totalt krossad. Den 
hade varit innesluten i någon sorts låda 
av kartong men mycket dyr. Detta visar 
tydligt vilka svårigheter pionjärerna inom 
RC-sporten hade (GW-anm)
   1957 anordnades det första SM i radio-
flygning i Jönköping med inte mindre än 
50 deltagare och där segraren hette Erik 
Sjögren och jag lyckades få en hedrande 
7-de plats. Sedan följde många tävlingar 
de kommande åren. Särskilt kommer jag 
ihåg tävlingarna i Köping, där det fanns 
många duktiga flygare . Även om flyg-
ningarna många gånger var miserabla, 
så utvecklades ett gott kamratskap, alla 
hjälpte alla att lösa de problem som hade 
med RC-hobbyn att göra och jag minns 
många goda vänner jag fick. Mitt intresse 
för flyg gjorde att jag 1963 tog motorflyg-
certifikat i Skövde Flygklubb. För Karls-
borgs Fallskärmsklubb flög jag 1969 och 
fick där även hopputbildning.
        Gunnar Pettersson

Vi tackar Gunnar för hans historia.
Gösta Wahll 

Tibro upplevde i mitten av 30-talet och 
ett femtontal år framåt ett stort intresse 
för gångsport. Redan 1928 anordnades en 
gångtävling, en lokal sådan med hela 26 
deltagare och man gick då Hörneborun-
den en sträcka som mätte 9.600 m. Den 
här tävlingen anordnades i första hand för 
att utövare av friidrott skulle få kondition. 
Det var tre gamla idrottskämpar Walter 
Bogren, Gunnar Kronlund och Evert An-
dersson som stod för initiativet. Det var 
också dessa som nådde de bästa tiderna 
och detta står att läsa i Tibro AIK:s min-
nesskrift av årgång 1941.
   Intresset svalnade dock men det var 
några intresserade som fortsatte och det 
var i första hand Bogren och Kronlund 
vilka också tävlade med en viss fram-
gång. Det var emellertid ett nytt namn 
som blev intresserad och det var Peder 
Ekberg. Han hade tidigare sysslat med 
fotboll men omkring 1935 kom han i kon-
takt med gångsporten och började träna 
rationellt och ett par år senare började han 
finnas i prislistorna vid flera tävlingar. 
Åren 1938-39 blev det stora genombrottet 
med seger bl.a. i Vararmorundan i Motala, 

en dåtida stortävling. Resultat som gjorde 
att han fick landslagsuppgifter mot bl.a. 
Norge och Tyskland och 1941 mitt under 
brinnande krig fick han åka till Berlin 
för landskamp. Detta år blev han också 
svensk mästare och han deltog också med 
framgång i många tävlingar och gav då-
tidens storheter inom gångsporten ett fint 
motstånd.
   Peders framgångar gjorde att det ord-
nades flera stora tävlingar i Tibro, med 
deltagande av eliten inom gångsporten 
bl.a. John ”Mix” Mikaelsson, Verner 
Hardmo och John Ljunggren med flera, 

och dessa bjöd Peder fint motstånd. Det 
gjorde också att nya intresserade prövade 
på gångsporten, särskilt många ungdomar 
började och nådde fina resultat. Vi kan 
nämna namn som Lars Ekberg bror till 
Peder, Gillis Åberg, Bertil Larsson, Ar-
thur Persson, Allan Larsson, Henry Sör-
man och många flera. De flesta av dessa 
var juniorer och de kom nu snabbt fram 
och noterade fina resultat, bl.a. SM-segrar 
och de gjorde fin propaganda for sporten, 
särskilt som Tibrogångarna var kända 
som stilgångare
   Det var Tibro AIK som hade en gång-
sektion med fina ledare och tränare, vi kan 
nämna Valter Bogren och Sture Andersson 
som även anlitades vid träningsläger och 
kurser i Sv. Gångförbundets regi. 1 slutet 
av 1940-talet var det slut på storhetstiden, 
även om några fortsatte att tävla, den sista 
var väl Åke Götblad som säkert minns 
Tibrogångarnas storhetstid. Glanstiden 
inföll under andra världskriget, då det var 
på modet med en stram livsföring och det 
fanns få bilar vilket gjorde att man fick gå 
eller åka cykel.
                   Gösta Wahll

Peder Ekberg o. John ”Mix” Mikaelsson i Tibro-
gången 1942

Peder Ekberg
och gångsporten i Tibro

Segelfflygläger Ottsjön 1967
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Gymnastikgrupper i Lidkö-
ping och Inga hjortin har i 
över 55 år nämnts i samma 
andedrag. trots att hon 
hunnit bli 76 år leder hon 
fortfarande sju grupper i 
veckan varav fyra är vat-
tengymnastik. 
Intresset för simning vaknade 
när Framnäsbadet i Lidköping 
öppnade 1939. Bassängen var 
då fortfarande ouppvärmd, 
men det hindrade inte den då 
tioåriga Inga från att mer eller 
mindre bosätta sig där under 
sommaren.
 - Jag var ganska envis. Jag 
gick i en av de första simskolorna och 
hoppade från tian första sommaren. 
Inga berättar vidare, att jag har nog säl-
lan varit svårövertalad. När jag låg på 
Sahlgrenska efter en hjärtinfrakt och fick 
frågan om jan kunde leda gymnastiken för 
hjärt- och lungsjuka. 

- Fast jag var tvungen att fråga om jag inte 
fick komma upp ur sängen först
Ledare i över 55 år
Äldste brodern hade fått gå i läroverket 
och eftersom Inga hade lätt för sig i sko-
lan frågade läraren hennes mamma om 
inte även Inga kunde få börja Men det var 
ont om pengar. Ibland räckte inte peng-

arna till läroböcker och jag 
fick låna dem hos kompisar, 
mins hon. Eftersom skolan 
gick smärtfritt fanns tid över 
till annat. 1943 började Inga 
i den kvinnliga gymnas-
tikföreningen, som hölls i 
Wennerbergskolan. När le-
daren och gymnastikläraren 
slutade fem år senare var det 
19-åriga Inga som tog över, 
Där inleddes en ledarkarriär 
som nu har varat i över 55 år. 
- Jag var duktig i redskap 
redan i skolan. Ibland fick 
jag gå över till pojkarna och 
visa hur det skulle gå till. Än 

i dag kan jag stå på händerna i vattnet. Det 
tycker mitt barnbarn är så roligt berättar 
Inga
Inga Hjortin född Nordman året var 1929 
växte upp i Ekholmsgården på Källar-
gatan. Hon hade fyra bröder och hennes 
mamma var ensamstående.
                                              Folke Brink

Inga Hjortin                                                                          FOTO: NLT, THOMAS KÜHNEL

Utmärkelser:
Inga Hjortin är nog ensam i Lidköping om att ha fått den 
största utmärkelsen som Svenska Gymnastikförbundet ger 
ut, nämligen ”P H Ling-medaljen ” , vilken hon fick 1989.

Svenska Gymnastikförbundets plakett i guld
Västergötlands Gymnastikförbund plakett i brons        1963
Västergötlands Gymnastikförbund plakett i silver        1966
Västergötlands Gymnastikförbund plakett i guld          1973

föreningsmeriter:
Lidköpings Gymnastiksällskap     ordförande   1978-
Lidköpings Gymnastiksällskap     simledare     1948-
Lidköpings Handikappförening    ordförande   1990-1994  

INGA HJORTIN
Gymnastikledare i Lidköping i över 55 år
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I WIS-tidningen nr 3 förra året fanns det på sidan 29 med en 
presentation från Rekord-Magasinet nr 43 1951 som handlade om 
Tage Ekfeldt som då tävlade för IS Göta, Hbg.
Tyvärr föll förklarande text bort och nu har budskapet nått oss att 
Tage avlidit den 28 december 2005.
Tage, som varit bosatt i Skultorp i över 40 år, skulle i sommar ha fyllt 80 
år och han var ända fram till det hastiga insjuknandet aktiv i Skultorps 
Tennisklubb, där han verkat sedan 1970-talet som motionsspelare, 
lagledare och styrelseledamot. Det är dock som friidrottare under åren 
1950-55 som han har skrivit in sig i den svenska idrottshistorien.
   Han föddes i Konungsund i Östergötland. Som militäranställd 
hamnade han först i Umeå där han började tävla för Umeå IK 1949, 
sedan han avgivit ett nyårslöfte att sluta med tobak och alkohol. Året 
efter kom han till Helsingborg där han började tävla för IS Göta 1950 
med en sensationell debut i SM (trea på 400 m) , medlem i långa 
stafettlaget som tog EM-brons i Bryssel och vann i landskampen mot 
Frankrike på Stadion.
    1951 debuterar han i Finnkampen i Helsingfors där han blir trea 
på 400 m liksom i SM och han är också med i landskamperna mot 
Tyskland och Frankrike (i Paris) i långa stafettlaget.
     1952 flyttar Tage till Örebro där han är furir på I3. Sporrad av 
klubbkamraten i Örebro SK, Årnäsfödde Lars-Erik Wolfbrandt, 
kvalificerar han sig för start på 400 m i OS i Helsingfors i juli.  Tyvärr 
var inte Tage beredd på ritualerna före start och i nervositeten som 
följde tjuvstartade han två gånger i försöksloppet och blev utesluten. 
Otröstlig var han när han blev medveten om sin fadäs. Men han kom 
igen och revanscherade sig genom att i augusti och september vinna 
SM både på 400 m (på sin bästa tid på distansen, 47.6) och 800 m. 
Även i landskampen mot Frankrike vann han båda distanserna. Han 
vann också 800 m i landskampen mot Tyskland i Düsseldorf och såg 
genom en andraplats på samma distans i Belgrad till att det blev svensk 
dubbelseger i landskampen mot Jugoslavien.  Noteras bör också när det gäller OS att Tage var med och sprang i långa stafettlaget 
som dock blev utslaget i försöken.
     1953 vinner Tage återigen SM på 800 m och blir trea på 400 m. Han springer också båda sträckorna plus stafetten i Finnkampen 
med placeringarna 3-2-1 och han vinner 800 m i landskamperna mot både England i Stockholm och Ungern i Budapest före 
storlöpare som Hewson och Szentgali. Han blir tvåa och säkrar dubbelseger mot Frankrike i Paris och i samtliga fyra landskamper 
är han med och vinner stafetten 4x400 m.
    1500 m sprang han inte så ofta i tävlingssammanhang men hösten 1953 var han med i en tävling i Prag och sprang på utmärkta 
3.50.4.
Tage sätter den 14 augusti detta år i Örebro svenskt rekord på 800 m med 1.49.0 – ett rekord som kommer att stå sig i tre år fram till 
den 24 augusti 1956 då Dan Waern springer på 1.48.9.
   Vid EM i Bern 1954 går han vidare till final på 800 m efter 1.52.4 i försöken och fina 1.50.3 i semifinalen. I finalen blir det 
en hedrande sjunde plats på 1.53.8 efter världsnamn som ungraren Szentgali, norrmannen Boysen och belgaren Moens. I långa 
stafetten är han med och blir fyra. Återigen vinner han 800 m i landskamperna mot Frankrike och Ungern samt även i Finnkampen 
i Helsingfors. Mot Tjeckoslovakien i Prag blir han tvåa efter Jungwirth. Han medverkar också i stafett i samtliga landskamper utom 
den sista. I SM kom Tage på andra plats på 400 m efter klubbkamraten Wolfbrandt och på 800 meter var han i förhand den självklare 
mästaren. Han vinner också sitt försöksheat men felbedömer farten och eftersom det på den tiden bara var tider som avgjorde 
finalfältet så blev det inget SM-tecken för hans del detta år.
    Enligt Idrottsboken har han nu smeknamnet ”Ryttmästaren” och har redan synpunkter på friidrottens framtid. Bl.a. ville han bara 
tillåta tävlande på fredag-lördag-söndag och han tyckte att det skulle ges pris till dragvilligaste löparen i varje lopp. Han beslutar sig 
också för att trappa ner eftersom hans yrkeskarriär tar för mycket tid för att kunna träna för en fortsatt elitsatsning.
    1955 ställer han inte upp i SM men är med i Finnkampen där han blir femma på 800 m i något som blev hans sista framträdande 
på elitnivå. Loppet blev mycket omdiskuterat efter det att Tage ”taktiklöpte” och blev knuffad på sargen med muskelbristning som 
följd. Finnen Salsola blev diskvalificerad men Finland vann ändå landskampen.
    Förutom friidrott så spelade Tage också handboll i Helsingborg, Örebro och Kiruna dit han kom som sergeant till Jägarskolan 1956 
och här i Västergötland verkade han bl.a. som tränare i Falköpings AIK.
    
Tage sörjs närmast av sin maka Barbro och barnen Peter och Pia samt av många vänner och idrottskamrater varav undertecknad hade 
förmånen att ta del av hans idrottshistoria vid ett för oss gemensamt besök hos Kålles Rekordmagasin i Tråvad (se bild på sidan 2 i 
WIS-tidningen nr 1 år 2005)
                                 Tommy Wahlsten

                   Foto BM-bild, Stockholm
I friidrottslandskampen Sverige- Frankrike i sept 1952 vann Tage 
Ekfeldt 800m  på tiden 1.51.6. Hans Ring blev tvåa på 1.51.7. Poäng-
fördelning 8-3 till Sverige. Sverige vann landskampen med 136-76.

Tage Ekfeldt in memoriam
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En av Marks största idrottsmän genom 
tiderna är utan tvekan yngve Brodd, 
i alla fall när det gäller lagsporter. 
han var en stor begåvning, både i 
fotboll och bandy, men visste att man 
dessutom måste träna hårt och vara 
skötsam.
   Född i Seglora men uppvuxen i Rydal, 
var det givetvis Rydals GolF som blev 
den första föreningen. Redan som tret-
tonåring fick han göra debut i A-laget i 
bandy. Även i fotboll blev det debut i 
A-laget samma år. Det var inte så hård 
konkurrens på den tiden har Yngve sagt 
på sitt försynta sätt. Men att cykla till 
bortamatcher var inget ovanligt. Han höll 
även på med skidåkning, både på längden 
och utför i ungdomen. Dessutom var han 
med i Rydals musikkår tidigt.
   Efter avslutad skolgång fick han möjlig-
het att lära sig målaryrket hos sin kusin i 
Fritsla, Arthur Källqvist. Det var över två 
mil på cykel varje dag, men inget som 
Yngve knorrade över. Utbildningen fort-
satte i Borås och han fick gesällbrev som 
målare. Sommaren 1950 gick så Brodd 
över till Fritsla IF i fotboll och spel i Div: 
4. Han arbetade dessutom hos Källqvist 
som målare i Fritsla. Där fick han lära sig 
en hel del om hur fotboll skulle spelas, 
särskilt av Arne Andersson som återkom-
mit till Fritsla efter en sejour i AIK Stock-
holm. De gjorde 1951 52 mål tillsammans 
för F1F av de 89 laget tillverkade i fyran. 
Arne 32 och Yngve 20. (Det var 5 man i 

kedjan på den tiden.)
   Yngve har berättat för Bertil Ahlsen i 
Markbladet en episod då Arne tog med 
Yngve till Gamla Ullevi för att se Gö-
teborgs- Alliansen mot Milan. De skulle 
även träffa Falköpingssonen Henry ”Gar-
vis” Carlsson som Arne kände sedan ti-
den i AIK. ”Garvis”. spelade då i Atletico 
Madrid. Det var stort tyckte Yngve och 
Arne presenterade honom som ett blivan-
de proffs. Arne kanske inte visste hur rätt 
han skulle få. Yngve fick sedan dessutom 
epitetet ”den nye Garvis”. 1951 provspe-
lade han för Elfsborg mot Flamengo från 
Brasilien. ”Lånet från Fritsla” som det 
stod i programmet fastnade dock ej för 
Elfsborg, utan det blev Örebro SK. Det 
var faktiskt som bandyspelare han vär-
vades till ÖSK-vintern -52. Här fick han 
spela i allsvenskan med Ove Eidhagen, 
Olle Sääw, Orvar Bergmark och ”Tjappe” 
Magnusson bland andra stjärnor. Många 
tror att han kunde blivit landslagsman 
även i bandy om inte fotbollen helt tagit 
över. Han spelade även vintern -53 bandy 
i OSK för att gå händelserna lite i förväg.
   Det blev även fotboll i allsvenskan för 
Örebro. Han fick på våren -52 hoppa in 
som reserv när landslaget skulle möta 
pressens lag. Det blev så lyckat att han 
med den matchen blev ordinarie i lands-
laget. Det var stora kontraster, har Yngve 
berättat, att på kort tid spela på Häggåplan 
med kanske 500 åskådare på ”starholken” 
mot att spela på Amsterdams Olym-
piastadion i Holland inför över 60.000 
på läktarna. Yngve var givetvis given i 
landslaget till OS i Helsingfors och där 
tog Sverige en hedrande bronsmedalj 
trots att inga proffs fick ställa upp.

   På hösten -52 fick han ett proffsanbud 
och skrev på för Toulouse FC i Frankrike. 
Det var endast åtta månader efter att han 
lämnat Fritsla och Div: 4. Mellan 14 maj 
och 26 oktober spelade Yngve 10 lands-
kamper och fick för det stora grabbars 
märke. Ingen har klarat det på kortare 
tid, inte ens ”Nacka” Skoglund, som ändå 
gjorde en rekordsnabb karriär.
   Totalt blev det 19 matcher för Örebro.i 
fotboll innan det på våren 53 blev proffs-
debut i Frankrike. Yngve stannade i 
Frankrike 10 år som proffs. Han började 
som sagt i Toulouse och gjorde några 
år i Sochaux, innan han återvände till 
Toulouse. Brodd var väldigt uppskattad 
och älskad i Frankrike och där förund-
rades man över att han inte togs hem till 
landskamper när det blev tillåtet igen. 
Landslagsledningen ville dock inte ha för 
många proffs med i laget på den tiden och 
den Italienska ligan stod högre i kurs. Den 
kände sportreportern Lennart ”Duke” 
Crusner från Göteborg skrev bland annat 
att Brodd är en av Sveriges mest under-
värderade spelare. Att han inte kom med 
till VM -58 i Sverige tyckte många var en 
skandal.
     Som spelare var han hård, trots sin liten-
het, men just. En gentleman på plan. 1955 
gifte han sig med fransyskan Marie-Jose’, 
och då var inte franska språket något pro-
blem för den elegante Rydalaren. De fick 
två döttrar, Astrid som utbildade sig till 
läkare och Ingrid till civilekonom. 1960 
togs Yngve åter till nåder i landslaget och 
i kvalet till VM i Chile -62 gjorde han 
fem av Sveriges sju mål på fyra matcher. 
Sverige missade dock VM, men kvalmat-
cherna hade stort intresse i Frankrike och 

Yngve Brodd

Häggåsplan i Fritsla. Läktaren döptes till ”Starholken” av Hallands Nyheter 1931

Yngve Brodd i Toulouströjan
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flera franska reportrar fanns på plats på 
Sveriges matcher, tack vare Brodd. Han 
fick 1960 BT-plaketten av Borås Tidning 
för sina insatser i VM- kvalet.
   Genom de fina landskamperna blev det 
stort intresse bland de allsvenska klub-
barna, det blev IFK Göteborg som drog 
det längsta strået och hösten -62 debu-
terade han för blåvitt. Han spelade där 
till -64 och var då äventränare. Efter 47 
allsvenska matcher för änglarna fortsatte 
han som tränare ytterligare några år. Det 
sista för fotbollsporten gjorde han -73 då 
han ryckte in som tränare för Örgryte.
   Yngve hade redan i Frankrike gjort 
sig känd som affärsman och under Gö-

teborgstiden var han importör i skobran-
schen och hade ett skolager i Kållered. 
1986 bar det åter av till Frankrike, Han 
blev entreprenör i byggbranschen där han 
satsade en del av sina pengar och byggde 
radhus och villor, bland annat ovanför 
Nice och Cannes på Rivieran. De bosatte 
sig även i närheten själva. Döttrarna stan-
nade dock kvar i Göteborg.
   När moderklubben Rydals GolF 2003 
firade sitt 80-årsjubileum, kom Yngve 
hem från Frankrike och förgyllde tillställ-
ningen. En bekant till mig har berättat om 
hans ödmjukhet, då han kom till Häg-
gåplan i Fritsla som nyblivet proffs och 
många fick autografer och hälsade i hand, 

när en blyg yngling ej vågade gå fram, 
då gick istället Brodd fram till pojken 
och tog i hand och hälsade. Ett minne för 
livet försäkrar denne idag pensionerade 
yngling.
   Sagan om Yngve Brodd från Rydal 
som började på Mjögasjön, Stora Holsjön 
och Barrsjön, fortsatte ut i världen är en 
sannsaga. Han var och är respekterad och 
beundrad vart han kommer. Att han inte 
glömmer sitt ursprung är det många som 
kan vittna om.
                               Sven-Olof Andersson

Källor: Bertil Ahlsen, boken Svenska 
Proffs

ÖDETORP
Nyss hemkommen från en lugn trä-
ningstur i novemberdiset sitter jag och 
funderar över alla ödetorp jag sett och 
kommit i kontakt med under ett långt 
orienterarliv. Ibland har det varit i täv-
lingshets, ofta under träningsturer men 
även under alla långpromenader.
   Under den grå forntiden, alltså för cirka 
femtio år sedan, under den svartvita gene-
ralstabskartans tid, var ödetorpet en ofta 
återkommande kontrollpunkt. Man har 
ännu kvar minnesbilder från den tiden, 
en över halvmetern hög rödvit oriente-
ringsskärm som hänger i ett gammalt äp-
pelträd, en halvt nedrasad skorstensmur, 
en igenvuxen glänta med en och annan 
granbuske, så såg många orienterings-
kontroller ut på femtiotalet.
    I dag när jag kom i lugn fart till en 
sådan plats stannade jag till och såg mig 
omkring. Vad som syntes var det vanliga, 
ett halvdött äppelträd, någonting som 
kanske en gång varit en krusbärsbuske, 
en sönderrostad metallbit som nog en 
gång hört till en järnspis, alltså ett allmänt 
intryck av förfall och förgängelse. Men 
ändå, det fanns också kvar något annat, 
ett stilla eko av barnskratt, glada röster, 
skrammel av koskällor, klingandet av ett 
järnspett mot en sten...
    När man ser alla dessa spår av verk-
samhet i form av stenmurar, rösen, hus-
grunder måste man vara helt utan empati 
för att inte falla i tankar av beundran över 
dessa människor som kunde skrapa ihop 
till livets nödtorft med så små medel. 
Det måste många gånger varit just detta, 
livets nödtorft, det räckte säkert inte till 
mera. Ett par kor, en gris, några höns 
var det som skulle ge bärgning till en 
många gånger stor familj. Det var ett liv 
som dagens människor inte har en aning 
om. Det var säkert ingen dans på rosor 
för att använda ett slitet uttryck. Livet 

var säkert inte så romantiskt som dagens 
sommartorpare med inmonterad frysbox 
och infravärme över uteplatsen upplever 
midsommaren i det för överpris inköpta 
sommarparadiset. Det var hårt arbete, fat-
tigdom, käringgnäll, grannträtor, skvaller 
och osämja. Men ändå, jag tror inte den 
tidens människor var mer olyckliga än 
vi är nu. Gemenskapen var nog större 
än nuförtiden, på gott och ont, men ändå. 
Hjälpsamhet och grannsämja var nog 
många gånger en nödvändighet för att 
det överhuvudtaget skulle vara möjligt 
att överleva.
    Och detta är inte länge sedan. För 
endast två generationer sen levde mina 
far- och morföräldrar på ett par sådana 
torp där de födde upp stora barnskaror. 
Där man nu ser en igenvuxen glänta låg i 
ett längre perspektiv för inte länge sedan 
ett hem för en stor familj. Där min farfar 
fostrade en stor familj går nu ett antal 
vildsvin instängda i ett hägn till nöjesjakt 
för finklädda jägare som inbjudits av 
markägaren, som tydligen vid tidigare 
konkurs glömt att uppge alla tillgångar 

eftersom han har ekonomiska möjlighe-
ter att köpa skog och bygga kilometervis 
med stängsel. Att detta är ett ingrepp i 
allemansrätten tycks inte bekymra vare 
sig ägare eller myndigheter. Även om det 
finns många andra marker som man kan 
träna och vandra i kan man inte undgå 
att fundera över skillnaden i markernas 
användning.
    Nog med lamentationer, det finns 
många andra vackra ödetorp att besöka. 
Jag har varit vid många under mitt idrot-
tande under de senaste femtio åren, och 
än hoppas jag att få se några vackra glän-
tor dyka upp mellan granarna när man 
rör sig i skogen, minnande om tidigare 
generationers möda.

                                        Viggo Svensson

Skogskarl! Glöm ej när du rusar
genom ödetorpets röjda gläntor
fram mot målet i din tävlingsstrid,
att den mark, som dina fötter trampar
är en helig mark, där fäders möda
ropar till dig från förgången tid.
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Alingsås Idrottshistoriska
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Rune Höglund, 0322-165 50

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

Borås Idrottshistoriska
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.        Leif Svensson, 033-26 69 88b

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

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

Vadsbo Idrottshistoriska
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Kansli:    Skomagasinet ”Gamla Teatern”
Museum: Skomagasinet ”Gamla Teatern”
Ordf.   Harry Johansson, 0501-320 11
Sekr.      Björn Jansson, 0501-108 29

Vara Idrottshistoriska
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
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.        Tommy Wahlsten
Sekr.        S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post   sven-ake.mokander
                @vargarda.se 
 
Wårgårda Idrottshistoriska
Adress:    c/o Roland Svensson
                Fötene Järskagården
                447 91 Vårgårda 
Tel:          0322-62 70 19
Epost.      info@tangahed.com&gt
Museum: Idrottshist. cykelmuseet
                Tånga Hed
                447 91 Vårgårda
Ordf.       Olle Ekman, 0322-62 09 76

Vänersborgs Idrottshistoriska
Adress:    Box 80,
                462 21 Vänersborg
Kansli:     Huvudnässkolan
Tel:          0521-197 03
Epost.      wihf2@hotmail.com 
Museum: Vänersborgs Idrottsmuseum
Adress:    Huvudnässkolan
Ordf.        S Gunnar Peterson
                 0521-141 09

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

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

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              redaktör:  Leif Svensson
redaktionskommitté:   Tommy Wahlsten, Harald Jakobsson, Leif Svensson och 
                                        Olof Toftby,

tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Tommy Wahlsten
       Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-26 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
pettersson.sture@telia.com

Bo Zackrisson
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Harald Jakobsson, v. ordf.
Kapellvägen 3, 446 32 Älvängen
0303-74 69 79

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

Folke Brink, suppl.
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19

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 

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66
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Segraren i Västgötaloppet 1947 Börje Larsson/Ringebrand,  Norra Fagleås IF med övriga 
pristagare



Avsändare:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Öxabäck IF Damlag 1972

Bakre raden fr. v.: Björn Olsson, tränare, Berit Lundgren, Lena Smit, Ebba Andersson, Kerstin Johansson, 
Kerstin Larsson, Ann-Kristin Lindqvist och Anna-Greta Skoglund
Främre raden fr. v.: Britt-Inger Kjellman, Karin Svensson, Majvor Turesson, Karin Mossberg, Margareta 
Johansson och May Gunnarsson


