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Ordföranden har ordet
Ett år går fort och när det här årets tidning
nr 4 når Er så är det redan december.
Reaktionerna på medlemstidningen har
överlag varit positiva och fyra nummer är
planerade även nästa år.
Passa på att använda nästa nr av tidningen,
som enligt planeringen skall distribueras
sista veckan i februari, för att annonsera de
årsmöten som ni planerar hålla 2006.
Reservera också lördagen den 11 mars 2006
för vårt årsmöte som då kommer att avhållas
i Vänersborg.
Konferensen i Borås den 13-14 november,
WIS ordförande Tommy Wahlsten
som var gemensam med Riksförbundets
första sammankomst, är nu avverkad. Det blev en lyckad tillställning och
jag vill här framföra ett tack till Olof Toftby och Borås IHS som stod för
arrangemanget/mottagandet på plats.
Söndagen ägnades åt temat ”Arkivering” och där fanns deltagare från Skåne
/Blekinge i söder till Dalarna/Hälsingland i norr.
Måndagen var lika med vår årliga konferens och där vi hade en uppföljning
av årets studiecirklar ute i de lokala sällskapen/föreningarna. Glädjande var
uppslutningen stor med ca 80 deltagare, och av våra 16 lokala sällskap/
föreningar saknades bara några som fått förhinder. Ni kan läsa ett utförligt
referat från konferensen inne i tidningen (sidan 4-5).
Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att önska samtliga medlemmar i
de lokala sällskapen/föreningarna, styrelsekamrater i WIS, Västergötlands
Idrottsförbund, SISU och övriga som medverkat i vår verksamhet under året
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Tommy Wahlsten
Ordförande

IDROTTSHISTORISKA
SÄLL SKAP OCH FÖRENINGAR
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR
MEDLEM MAR I WIS
Alingsås
Bjärke
Borås
Essunga
Falbygden
Herrljunga
Karlsborg
Lidköping
Mark
Skara
Tibro
Tidaholm
Vadsbo
Vara
Wårgårda
Vänersborg
Västgötaidrottens Guldklubb

God Jul o.
Gott Nytt År!
Rättelse

Redaktionen

I förra numret av Westgötarnas Idrottshistoria, sid 6, står det under rubriken ”Elisabet Wahlander” att intervjun är gjord av Sebastian Gustavsson,
Alingsås Allehanda. Sebastian jobbar på SLA (Skaraborgs Läns Allehanda).
						
Leif Svensson
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INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
OCH FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND
Borås Idrottshistoriska Sällskap

Westgöta Idrottshistoriska
Sällskap

Årsmöte

BIS håller årsmöte den 14 mars 2006 i Boråshallens foajé.
Information om program m.m. kommer att införas på denna
sidan i nästa nummer av tidningen.
Styrelsen

håller årsmöte i Vänersborg lördagen den 11 mars 2006.
Information om lokal, program, avgifter m.m. kommer att meddelas på denna sida i nästa nummer av tidningen som distribueras under V08 2006.

Angående fortsatt medlemskap i
Borås Idrottshistoriska Sällskap

OBS!
Nr 1 2006 av tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria” är
även ”Årsskrift 2005” varför styrelsen uppmanar alla regionens sällskap/föreningar att skicka sin årsrapport till
Sven-Åke Mökander senast den 23 januari.

Vi har vid kontroll av inbetalda årsavgifter för 2005 sett att
några missat inbetalningen av årsavgiften för det gångna
året. Vår förhoppning är att Ni, genom fortsatt medlemskap,
vill stödja vår verksamhet. Vi kommer därför att sända Er
ett inbetalningskort m.m. för 2006.
Skulle ni vilja ge BIS en ”Julklapp” får ni gärna bifoga
årsavgiften för 2005 som gåva. Vårt bankgironummer är
5513-8168.

Adress: Markgatan 39
441 51 Alingsås
E-post: sven-ake.mokander@vargarda.se Tfn:0322-67 23 10
Styrelsen

Medlemstidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria” utkommer
med 4 nummer år 2006. Första numret distribueras V08.

Wårgårda Idrottshitoriska
Sällskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap hoppas att Ni besöker såväl
vårt museum som vårt kansli för att ta del av vårt arbete och
det inkomna materialet. Vi hoppas att Ni tänker på oss även i
fortsättningen när något intressant för idrottshistorien, nytt eller
gammalt, dyker upp hos er själva eller i bekantskapskretsen!

inbjuder till årsmöte onsdagen den15 februari 2006 kl. 19:00
Plats:
Sävens BK:s klubbstuga
Program: Leif Brunnegård kåserar.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

I Borås Idrottshistoriska Museum försöker BIS efter bästa
förmåga och efter tillgången på utrymme berätta om och visa de
gåvor och det material som skänkts till oss av enskilda personer
eller föreningar.

Lotterier

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Välkomna!
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Severing
Styrelsen

Rapport från Idrottshistoriska Riksförbundets (IHRF) arkivkonferens i Borås den 13-14 november 2005
- Den svenska idrottsrörelsen som växte
fram i slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet blev en viktig del av såväl
folkrörelseutvecklingen som demokratiser
ingsprocessen i Sverige.
- Idrottsrörelsens alla organisationer på
riks- distrikts- och föreningsplan skall
under de närmaste åren berätta sin 100åriga historia.
Med
ovanstående
deviser
som
ledstjärna inbjöd IHRF till sin första
konferens som egen organisation.
Borås
Idrottshistoriska
Sällskap
”BIS” svarade som lokalt sällskap för
det praktiska arrangemanget i Borås.
IHRF ville med konferensen skapa
kanaler mellan idrottens och arkivens
organisationer, på riks-, folkrörelse-,
kommun- och stadsarkivsnivå.
Dag 1 ett deltog 43 personer, som
representerade sällskap hemmahörande i
Dalarna – Hälsingland i norr till Blekinge
– Skåne i söder.
Dag 2 hade 84 deltagare från
idrottshistoriska
föreningar/sällskap,
idrottsförbund, stadsarkiv, kommunarkiv
och folkrörelsearkiv hörsammat IHRF-s
kallelse.
IHRF:s
möteslokal
båda
dagarna
var
kommunfullmäktiges
sessionssal. Vi hälsades välkomna
av Kommunfullmäktiges ordförande
Maj Steen som berättade om Borås
utveckling som centrum för tillverkning
och försäljning av hemtextil till
postordercentrum och industristad.
Dag 1
Ett omväxlande program inleddes
av idrottskrönikören Jan Hansson på
BT som berättade om idrottsprofiler
han mött. Programmet fortsatte med

Kommunfullmäktiges ordförande Maj Steen

Ulla, Per-Åke och Åke, Borås Idrottshistoriska Sällskap, hälsar deltagarna välkomna

lunch i Annelundsvillan. Efter lunchen
följde visning av Borås stadsarkiv,
folkrörelsernas arkiv och idrottshistoriska
arkivet. Buss hämtade för transport till
Borås Arena. Chefen för Fritid & Turism
Hans Forsman mötte upp vid Borås Arena
och gav en intressant genomgång av
tillkomst och användning av arenan.
Dagsprogrammet
avslutades
med
att IHRF:s styrelse sammanträdde
medan övriga besåg idrottsmuseet.
Finalen på dagen bestod av middag i
Annelundsvillan.
Kommunfullmäkti
geordförande Maj Steen hälsade oss
välkomna som kommunens gäster till
en delikat måltid. Underhållare var
årets Boråsambassadör Olle Blomquist.
Olle berättade om sitt eget innehållsrika
liv. Ämnet för berättelsen var ”Från
småföretagare till postorderkung”. En
innehållsrik dag var slut.
Dag 2
Dagen började med föredrag av
Stadsarkivarie Lars Johansson över
ämnet:
Folkrörelsearkivens roll för bevarandet
av svensk idrottshistoria.
En sammanfattning av Lars Johanssons
föredrag kan du läsa på motstående
sida. Föredraget i sin helhet kommer
att, tillsammans med fullständig rapport
från konferensen, skickas till idrottens
organisationer
och
idrottshistoriska
sällskap och föreningar.
Den efterföljande paneldiskussionen,
ledd av Carl-Erik Johnsson, Borås,
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om tillståndet för tillvaratagandet av
idrottens arkivalia i Sverige var givande
och lärorikt och ledde till att deltagarna
blev fundersamma om tillståndet på
hemmaplan. Utskrift i sin helhet kommer.
Westgöta IHS rapporterade från ett
års studiearbete inom SISU. Tommy
Wahlsten ledde ett samtal med företrädare
för fyra cirklar med namnet ”Arkivering
och utveckling”.

Olle Blomqvist, ELLOS grundare och 2006 års
Boråsambassadör

IHRF:s årsmöte 2006
Styrelsen för IHRF kungjorde beslutet
att Idrottsmusei Vänner i Malmö skall
arrangera IHRF:s årsmöte och konferens
2006. Tid för konferensen v41 el. v42.
För Idrottshistoriska Riksförbundet och
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Olof Toftby
ordförande

Folkrörelsearkivens och kommunarkivens roll
för bevarande av svensk idrottshistoria

Sammandrag av föredrag vid Idrottshistoriska Riksförbundets konferens i Borås den 14 november 2005
Idrotten torde nu totalt sett vara
den största folkrörelsen. Men när
det gäller arkivering är det tyvärr
så att idrottsrörelsen är den av de
stora folkrörelserna som är sämst
på att ta hand om sitt arkiv, d.v.s.
sina arkivhandlingar. Med arkiv
menar jag då de handlingar som
skapats i föreningen till följd av
själva verksamheten. Vid möten
förs
det
protokoll,
man
har
medlemsförteckningar,
tar
emot
brev, producerar matchprogram, för
räkenskaper, har ritningar och andra
handlingar ang klubbstugor och
idrottsplatser, fotografier från tävlingar
och fester, kanske en klippsamling.
En idrottsförening skall bevara sitt arkiv
på ett betryggande sätt både med hänsyn
till att föreningen i det löpande arbetet
behöver ha tillgång till äldre handlingar
och med hänsyn till framtida forskning.
Frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen
är medvetna om att deras verksamhet
påverkat samhällsförändringen. Därför
är man mån om att handlingarna finns
kvar och förvaras på ett betryggande sätt
för att den egna rörelsens insatser inte
skall glömmas bort. Idrottsföreningarna
däremot lever så starkt i nuet att det är
mycket viktigare hur det går i matchen
på söndag än att ha dokumenterat vad
som skedde i klubben för några decennier
sedan.
Hoten mot föreningarnas arkiv är
stora och det gäller självfallet inte bara
idrottsföreningarna. Det är en ideell
verksamhet med vad man skulle kunna
kalla en decentraliserad organisation.
Sekreteraren har protokollen hemma hos
sig, kassören räkenskaperna hos sig osv.
Vid byte av funktionärer är det inte säkert
att allt det äldre materialet samlas på ett
ställe. Vad händer sedan? Handlingarna
hamnar i en byrålåda eller upp på vinden
och när personen senare dör, vet inte
barnen vad de skall göra med ”det gamla
skräpet” och risken är stor att det åker ut
på soptippen.
För myndigheter gäller, att handlingar
skall förvaras betryggande. Detta innebär
bl. a. skydd mot brand, fukt, inbrott
och obehörig tillgång. För detta krävs
specialbyggda lokaler som klarar två
timmars brand utifrån, som inte har
vattenrör i lokalen och som har speciellt
säkra dörrar och lås, speciella lösningar
för elinstallationer och ventilation m. m.
Få föreningar har lokaler som klarar

Stadsarkivarie Lars Johansson, Borås

dessa krav. Detta innebär givetvis en
stor risk för klubbarnas arkiv. Förödande
bränder har inträffat hos många föreningar,
bl. a. hos Borås Atletklubb år 1983, och
brandtillbud har även förekommit hos
t. ex. Borås GIF. Men vatten kan göra lika
stor eller ännu större skada. I Elfsborgs
klubbstuga förvarades i källaren en mängd
handlingar. En vattenskada inträffade, det
blev översvämning och allt material blev
förstört. Inbrott har också förekommit
på klubbkanslier. Jag känner till ett
genomfört rån hos Borås AIK men man
kan ju lätt föreställa sig vilken förstörelse
i arkivet som skulle kunna åstadkommas
av en tjuv som inte hittar några pengar.
Under det förra seklets senare hälft har
det vuxit upp folkrörelse-/föreningsarkiv
runt om i landet. I tidigare Skaraborgs
län finns ett länsarkiv i Lidköping,
medan det i Älvsborgs län är organiserat
som lokalarkiv i de flesta av länets
kommuner.
Folkrörelsearkiven
har
goda arkivlokaler, där föreningarnas
handlingar kan få ett fullgott skydd.
De är bemannade med tjänstemän som
har kompetens inom området, man har
öppethållandetider och handlingarna blir
på så sätt både betryggande förvarade
och lätt tillgängliga. Vidare kan en
avlämnande förening uppställa sekretesseller tillgänglighetsvillkor, vilket innebär
att en förening kan vara säker på att
handlingarna inte hamnar i orätta händer.
Det bästa är att föreningarna lämnar in
arkivet precis som det är, även om det är i
ett mycket rörigt skick. Arkivinstitutionen
ordnar sedan upp arkivet och förtecknar
det och det som inte bedöms värt att
bevara erbjuds föreningen att ta tillbaka,
annars gallras det. Det är alltså viktigt att
hela föreningens arkiv bevaras, inte bara
protokollen. Det är de kompletterande
handlingarna som vid sidan av protokollen
ger ”kött och blod” åt arkivet.
Finns det inte ett folkrörelsearkiv på
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orten eller inom rimligt avstånd finns det
ett kommunalt arkiv inom varje kommun.
Det kommunala arkivet ställer säkert upp
när det gäller att hjälpa föreningslivet
med förvaring av handlingar. Här bör
dock föreningarna förvissa sig om
att kommunarkivet inte bara tar emot
handlingarna utan ordnar och förtecknar
dem så att de kan bli tillgängliga för
forskning. Det är inte meningen att
arkivinstitutionen bara skall fungera som
ett magasin. I så fall är det ingen som vet
vad som finns där och i värsta fall är det
heller ingen som vet att det finns där.
Men är inte de idrottshistoriska sällskapen
lämpliga att taga hand om idrottsrörelsens
arkivalier? Svaret är tyvärr nej! Det är lika
viktigt att idrottsrörelsen dokumenteras
på samma sätt som t ex kommunal
verksamhet eller nykterhetsrörelsen och
att forskningen har möjlighet att utnyttja
det intressanta materialet. Idrottsarkiven
måste därför förvaras lika betryggande
som alla andra arkivhandlingar och där
räcker helt enkelt inte de idrottshistoriska
sällskapen till, varken lokalmässigt eller
personalmässigt.
De idrottshistoriska sällskapen gör
en mycket stor insats när det gäller att
dokumentera idrottsrörelsen genom
museiverksamhet,
intervjuer
och
idrottscaféer och har goda och breda
kontaktytor med föreningarna. Men
man förfogar inte över säkra lokaler och
den ideella och engagerade personalen
besitter inte den kompetens som krävs för
att hantera arkivalierna på rätt sätt.
Men sällskapen gör en god insats
även genom att de lockar fram
föreningshandlingar som annars aldrig
skulle nå folkrörelsearkiven. Större
eller mindre arkivbestånd från upphörda
eller aktiva föreningar lämnas in till
de idrottshistoriska föreningarna. Här
i Borås fungerar det sedan så att det
idrottshistoriska sällskapet med en god
förståelse för arkivhandlingarnas bästa
i sin tur deponerar dessa handlingar i
folkrörelsearkivet. På så sätt uppnås det
målet att Borås idrottsföreningars arkiv
förvaras i folkrörelsearkivet, i säkra
lokaler, under professionell vård och
med god tillgänglighet för forskare och
andra. Detta fruktbara samarbete, som
borde tillämpas överallt, är till gagn för
föreningarna och idrottsrörelsen som
helhet.
Lars Johansson

Isracing
“ISRACING-Tibros isfantomer och
övriga skaraborgsförare”
kallas 15årsjubilerande Tibro Idrottshistoriska
Sällskaps nya utställning i sporthallen
.Här kan man bland annat ta del av
Tibros Eddy Normarks bedrifter
på isbanorna. Utställning öppnade
lördagen den 22 oktober och pågår
ända fram till den 24 mars 2006.
Den här gången handlar det om
isracing. Idrottshistorikerna har fått
fram mycket material med anknytning
till Skaraborgs isracingförare. I den här
sporten har Tibro haft en mycket duktig
förare i Eddy Normark. Under en kort och
snabb isracingkarriär tog han sig både till
SM‑finaler och kvartsfinaler i VM. Eddy
gjorde debut på ett isläger i Älvdalen
1988 och imponerade stort då han vann
lägrets träningstävling.
Skaraborgare kvalar till VM‑final
1989 var Eddy en av deltagarna i
kvartsfinalen i VM som gick i Göteborg.
På startlinjen fanns också Posa
Serenius, en blivande världsmästare.
Från Skaraborg körde även Hasse Is
Johansson, Eskil Jonsson, Jan Sigurd och
Sven‑Erik Björklund. Stjärnskottet från
Tibro, Eddy Normark, gick sedan vidare
till semifinalen i Denventer i Holland.
Men motståndet blev för tufft för honom.
Kvar av skaraborgsförarna till VM‑finalen
i Sovjetiska Alma‑Ata var bara Sven‑Erik
Björklund.
1990 tar Mariestads MK upp isracingen
på sitt program igen men Eddy Normark
kör för Funbo MS som han redan skrivit
kontrakt med.
1991 är Eddy åter i VM‑kvartsfinal, den
här gången i Saransk, Ryssland, där han
tyvärr blev utslagen. Ett år senare börjar

han köra för Mariestads
MK och är snart i ännu en
kvartsfinal till VM, denna
gång i tyska Inzell.
SM‑kval
Det här året ingick Eddy
i
Mariestadsklubbens
seriesegrande lag och
i samma veva var det
SM‑kval på Billingehus
och SM‑final i Uppsala.
I den senare placerade
sig Eddy som sjua.
Sven‑Erik Björklund tog
en fjärdeplats. Denne
Mölltorpsgrabb har dock
både guld, silver och
brons från SM‑tävlingar i
sin ägo.
Jonas Bondesson är
en annan Tibrokille som
kört isracing men det var
mest på skoj, enligt vad
han själv säger. De milda
vintrarna var en orsak till
att det inte blev så mycket
mer.
Utställningen
På utställningen kan man i alla fall
beskåda Jonas isracingcykel, en Jawa 500
cc. I utställningsmontern i sporthallen
visas bland annat pokaler från Eddy
Normarks karriär, ett Rysslandsbord
med ryska rubels, dockor med mera samt
halmbalar, vilka var dåtidens staket vid
isracingtävlingar.
Mitt i allt detta hittar man ett program
från en isracingtävling på Gästgivarevägen
i Tibro. En tävling som gick den femte
februari 1950 och som säkert går till
historien
eftersom
det, än så länge, är
den enda tävlingen i
sitt slag i Tibro.
Som vanligt är det
också några skärmar i
cafeterian med gamla
tidningsurklipp som
visas på utställningen.
Bland dessa sitter
det också ett foto
från den nämnda
tävlingen i Tibro. I
utställningsmontern
kan
också
ses
ett
isracingspel
från
en
gammal
Fantomentidning

Från invigningen av utställningen ”ISRACING-Tibros isfantomer” med
besök av Kultur och fritids personal.
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början av 50‑talet, troligen det enda
isracingspelet någonsin.
Sven‑Erik Björklund har bidragit med
västar från Carlsborgs MK och Mariestads
MK samt svenska landslaget, och en
CCCP‑väst med hammaren och skäran.
Det finns också en tavla som visar
Erik Stenlund när han tog VM‑guld i
Eindhoven 1988.
Under Peter Lindéns isracingcykel
ligger det en mängd potatispåsar som
symboliserar
Kartoffelrannet,
en
återkommande
isracingtävling
som
körs på Billingehus, Skövde. Här har
eldsjälen Arne “Gås” Gustafsson som
tradition att dela ut potatis till såväl förare
som publik. Vidare finns det start‑ och
måloverall samt flaggor och banskyltar
från Katerydsloppet, Tibro MS.
Det finns även ett antal biljetter från
olika istävlingar, till exempel i Alma‑Ata,
Assen, Berlin och autografer från våra
skaraborgska förare.
Som avslutning kör vi isracingsportens
ordspråk:
“Det är bättre att gå på isen och ha det
glatt, än att gå i lera och sörja”
Börje Sahlén

När Bernt var i 12‑årsåldern, började
pappa Harry skjutsa sin son de 6 milen
till Tidaholm där han fick sina första
lärospån i den ädla cykelsporten.
Tidaholms CA hade en duktig och
dynamisk ledare, Lennart Blom, som
tog den unge mannen under sina
vingars skugga.

Bernt Johansson efter en av sina många segrar

En av 1900-talets största
Efter ett tag kunde väl spåras anlag
hos honom, att det kunde bli något stort.
Redan som junior började framgångarna
för Bernt, som kom med när dåvarande
förbundskaptenen Knut Jacobsen, tog ut
ett ungt lag att efterträda “Fåglumarna”.
Där kom också klubbkamraten Lennart
Fagerlund att ingå, även han en mycket
duktig cyklist. Det blev
tuffa tävlingar ute i
Europa, där Bernt hävdade
sig så bra att han blev
uttagen till OS i München
1972. Han var då 19 år
gammal. Tyvärr blev det
då en vurpa, orsakad av
en norrman som skulle
serva en av sina åkare,
varvid Bernt fick bryta
loppet. Hans genombrott
kom istället året därpå
då det blev etappsegrar i
G.P.d Anaba och Algeriet
runt, samt en 2:a plats i
England runt, som han f.ö.
vann 1974.
En stafettseger i SM
hann Bernt med, som en
av tre för Tidaholms CA
1973. Han hann även
med detta år att bli den
yngste segraren i Dagens
Nyheters
6‑dagarslopp,

som 20‑åring. Tyvärr försvann de 2
galjonsfigurerna i TCA, Bernt och
Lennart 1974, enär klubben inte ansåg
sig ha ekonomisk möjlighet på denna
nivå. De enrollerade sig i nybildade
Mariestadscyklister som fick sponsring
från ett nytt cykelmärke (Bianci), samt ett
kaffeautomatföretag.
Bernts framgångar fortsatte med,
som tidigare nämnts, seger i England
runt, världsmästare i lagtempo 1974
tilsammans med Lennart Fagerlund,
Sven‑Åke Nilsson och Tord Filipsson. Det
blev även SM i lagtempo och Linjeloppet
det året.
Framgångarna fortsatte under de
följande åren, till att nå sin topp 1976.
Vem minns inte än i dag TV‑bilderna
från OS i Montreal, när en ensam cyklist
syntes i bild några kilometer före mål, och
det visade sig vara Bernt Johansson. En
stor prestation att vinna detta OS‑guld på
18‑milen. Han fick f.ö. dela bragdguldet
med Anders Gärderud det året.
1977 blev så Bernt proffs i Italien och
körde där till 1981. Under de åren blev det
13 segrar, med en 3:e plats i Giro d`Italia
som en av de mest meriterande.
Detta kallar jag en fantastisk idrottsman!

Studiearbete

Sällskapen Vadsbo, Tibro, Skara och Lidköping har
genomfört sina cirklar som beordrats från WIS. Träffarna
har varit mycket uppskattade av sällskapen. Det har
blivit en fin gemenskap. Vi har tipsat varandra hur vi bör
dokumentera och registrera det material som vi fått in och
hur vi får våra sällskaps ekonomi att gå ihop. Ett stort
problemet för de flesta är att lösa lokalfrågan.
På sista träffen i Lidköping presentera deltagarna sina
idrottsmeriter. Det blev en historia av fulla mått. De flesta av
deltagarna visade upp en diger idrottsutövning som aktiva
och som ledare. Det visade sig att de flesta har en 50‑årig
idrottsbana bakom sig, vilken samhällsinsatts! Hur många av
deltagarna hade skrivit ner sitt idrottsliv? Inte tror jag det är
många som gjort det, här kan vi börja! Träffarna har gett en så
fin gemenskap varför det beslöts att fortsätta med dessa under
2006. Plats och tid bokades.
Folke Brink
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Fr. v.: Bengt Lundberg Tibro IHS, Bengt Jarmelin Tibro IHS, Gösta Wall Tibro
IHS, Christer Karlgren Tibro IHS, Ingemar Karlsson Tibro IHS, Bo Zackrisson Vadsbo IHS, Börje Karlsson Vadsbo IHS , Börje Karlsson Vadsbo IHS och
Sven Hjort Vadsbo IHS.
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Sommaren då Bernt väckte hela Sverige
Sommarstiltjen och semesterdvalan låg
som ett töcken över riket. Plötsligt blev
det liv luckan; tidningsläsaren tittade
upp, hängmattedåsaren rörde på sig
och de som följde händelserna på TV
flyttade sig nervöst närmare rutan.
Radions Lars‑Gunnar Björklund
sammanfattade
dramat
i
tre
nyckelmeningar
‑ Nu kör en motorcyklist om
fältet...nej, det är en av de tävlande
...det är ju Bernt Johansson...
Den olympiska 18‑milen, en av de mest
prestigeladdade grenarna på programmet,
var på väg mot sin upplösning. Bernt
Johanssons guldlopp i Montreal 1976
tillhör de svenska idrottsklassikerna.
Bernt själv är i hög≠sta grad medveten
om detta. Ännu idag minns han varenda
meter av loppet.
‑ Framförallt kommer jag förstås ihåg
det avgörande rycket, säger han.
‑ Vi var tio man som var loss på det
sista varvet. Innan jag lyckades få mitt
försprång hade jag försökt att spränga
fältet ett par gånger, berättar han.
Aktiv hela tiden
Bernt var oerhört aktiv under hela
tävlingen. Han låg med i tätklungan,
spårade i fem‑sex mil och låg bakom de
flesta av de utbrytningar som förekom.
Att han så småningom vann var logiskt.
-Innan vi kom fram till backen hade jag
bestämt mig för att försöka ännu en gång.
Det var där som avgörandet måste ske,
berättar han om sina tankar den dagen,
måndagen den 26 juli.
När gruppen nådde backkrönet slog
Bernt till.

Ur tidningen SLA onsdagen 30 juni 1999

‑ Alla var naturligtvis oerhört
trötta efter det tuffa motlutet.
De flesta pustade ut och trodde
kanske att ingen skulle kunna
gå loss. Därför blev de säkert
överrumplade. När jag vände
mig om och tittade så såg jag
hur de vaktade på varandra,
ingen ville direkt dra igång
jakten på mig. Det gav mig det
försprång jag behövde, minns
Bernt.
Bernts
tempoväxling
var
så enorm att Lars‑Gunnar
Björklund som sagt trodde att
det var en motorcykel som
körde om.
‑ Det var nog inte så konstigt
att han lät sig luras. Jag drog på
allt vad jag kunde medan de
andra stod i det närmaste stilla
när de nådde krönet. Då växer
avståndet snabbt.
Men ännu var guldstriden
inte avgjord. Det återstod några
kilometer till målet och i klungan
bakom fanns meriterade herrar Segraren på 180 km linjelopp på cykel i OS i Montreal, Bernt
som italienaren Martinelli, Johansson visar upp sin guldmedalj
När svenskarna med tiden skulle lämna
som slutade tvåa, och polacken
målområdet så räddade guldmedaljör
Nowicki, som slutade trea.
Johansson en kanadensisk taxichaufför
Och framför den våghalsige svensken
från att få böter. Taxin med Bernt och
väntadeännu ett kraftigt motlut. Men
Bernt klarade även detta och när 300‑400 CG Anderberg gjorde förbjuden u‑sväng
och blev stoppade av polisen. Men när
meter återstod kände han sig säker.
Till slut blev segermarginalen 31 konstapeln fick reda på att det var den
svenske olympiamästaren som satt i
sekunder.
‑ Jag släppte styret när jag kom in på baksätet så fick nåd gå före rätt.
‑ Det blev en stillsam uppvaktning på
målrakan och vinkade till publiken. Det
var en härlig känsla, en känsla som inte är förläggningen och jag fick ett 100‑tal
lätt att beskriva. Den måste nog upplevas, telegram vilka jag har kvar än i dag,
berättar Bernt.
säger Bernt.
Vid hemkomsten blev Bernt hyllad som
Det var det ögonblicket
som drivit honom framåt den hjälte han var. Hans guld gav eko över
hela landet. Svensk cykel hade inte fått en
under alla år.
‑ Tränar man 3 800 olympiamästare sedan 1920 då Harry
mil per år som jag gjorde Stenkvist vann. Den senaste VM‑titeln
på den tiden så måste hade Harry Snell erövrat 28 år tidigare.
Inte ens den store Gösta Fåglum hade
det finnas en riktigt
rejäl morot som lockar, lyckats erövra ett individuellt VM‑ eller
OS‑guld. Det fanns ett uppdämt behov
förklarar han.
efter en riktigt stor framgång.
Det var därför Bernt Johanssons bragd
Enorm uppståndelse
Uppståndelsen
var ‑han fick också dela bragdguldet det året
på topp i målfållan. med en annan Montreal‑vinnare, Anders
Förbundskapten Curre Gärderud ‑ fick ett extra lyster kring sig.
Söderlund,
förbunds- Bernts ryck i den näst sista backen i
basen CG Anderberg Montreal har blivit ett stycke svensk
och många andra jublade guldkantad idrottshistoria.
ikapp.
Jan Nicklasson
Dramatiken
fortsatte
också efter tävlingen.
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Resebyrå för cyklister senaste utmaningen
Ur tidningenSLA onsdagen den 30 juni 1999

Förbundskapten för cykellandslaget,
svensk mästare i mountainbike och
numera inblandad i en resebyrå
där cykeln och cyklisten spelar en
framträdande roll.
Bernt Johansson har aldrig riktigt släppt
kontakten med den sport där han vann
OS‑guld 1976.
‑ Fast jag måste erkänna att jag numera
inte följer tävlingsdelen så väldigt
noggrant. Jag läser mest resultatbörsen,
säger Bernt Johansson, när han tar emot
i sin heminredningsaffär, Silo Interiör,
i Skövde. Däremot hänger han med i
debatten när det gäller den eviga plågan,
dopningen, inom cykelsporten.
Nyligen var det den italienska stjärnan
Marco Pantani, som hindrades att fortsätta
i det italienska girot sedan hans värde för
röda blodkroppar överskred det tillåtna
och hälsosamma.
‑ Cykelsporten är ute på farliga vägar. På
något sätt måste man börja om och få till
stånd ett nytt hederskodex inom sporten,
säger Bernt Johansson. Under sina fem
säsonger som proffs i Italien upplevde
Bernt hur omfattande dopningbruket
var. Själv prövade han vid ett tillfälle på
dropp som är ett av de absolut vanligaste
sättet när det gäller att tillföra nyttigheter
till kroppen. Innehållet i Bernts flaska var

helt enligt reglerna.
‑ Jag var inte ett dugg förvånad när
dopningskandalen i fjolårets Frankrike
Runt uppdagades, säger Bernt.
Han påminner dock om att, man i en
del länder runt Medelhavet, ofta ser
annorlunda på bruket av sprutor och
piller, både tillåtna och otillåtna.
Ta Spanien som exempel. Där säljs
på vartenda apotek dopingklassade
piller, receptfritt. Man glömmer ofta i
debatten att sådana piller även har en rent
medicinsk funktion.
Bernt vann under sin proffssejour 13
tävlingar och var trea i girot 1979.
‑ Det var intressanta år även om de
inte gav något stort ekonomiskt utbyte.
Jag hade förmodligen tjänat lika mycket
om jag stannat kvar som amatör hemma,
säger han.
Blev förbundskapten
Vid hemkomsten blev han förbundskapten
för landslaget.
‑ Roligt men jobbigt. I dag skulle jag
inte kunna avsätta den tid som behövas,
konstaterar han.
Därefter var Bernt inblandad i
PK‑bankens proffssatsning i svensk
cykel, en föregångare till dagens Team
Wirsbo.

Sedan var det meningen att Bernt skulle
parkera för gott, men så fick han en
mountainbike i present.
‑ Och när jag väl hade fått den ville jag
förstås ta reda på vad jag kunde, säger
han.
Tester utföll så väl att den förre
OS‑kungen, då 38 år, körde ifrån sina
betydligt yngre konkurrenter och blev
svensk mästare tre år i rad. I VM 1991
blev han nia.
‑ När jag väl lärt mig tekniken så gick
det skapligt, säger Bernt som tror att han
ännu i dag skulle placera
sig bland de 10 främsta i ett SM Men
någon come back är inte inplanerad ty
nu lockar något annat ‑ en resebyrå med
cykeln i högsätet.
‑ Namnet på byrån är passande nog
Cykelresor, säger Bernt, som just nu
håller på att utveckla konceptet.
‑ Tanken är att vi skall ordna resor för
cykelmotionärer. Det blir både temaresor
utomlands liksom resor till motionsloppen
i Danmark och Tyskland, berättar Bernt
om sina resebyråplaner. Johansson
tänker sålunda inte släppa greppet om
styrstången än på några år.
Jan Nicklasson

Stipendier till lovande ungdomar

Sedan några år tillbaka delar Skara
Idrottshistoriska Förening ut stipendier till lovande idrottsungdomar bosatta
i Skara kommun En tjej och en kille i
åldern 15-16 år.
I samråd med den förening de tillhör
hittar vi lämpligt tillfälle att dela ut stipendierna( 500 kr + diplom). Gärna vid
någon större tävling då vi samtidigt kan
informera om och sprida lite kunskap om
vår idrottshistoriska verksamhet. Bilden
visar 2003 års stipendiater, två lovande
tyngdlyftare, Madeleine Ahlner och Simon Thropp, som fick sina utmärkelser
i samband med NM for ungdomar och
juniorer arrangerat av hemmaklubben
Skara Atletklubb.
Vi försöker följa upp våra stipendiater i
deras fortsatta utveckling inom respektive
idrott. vad gäller Madelein och Simon har
de fortsatt sin lovande utveckling och nått
fina framgångar(Madeleine svensk juniormästare 2005).
Årets stipendier kommer att tilldelas
Jimmy Kallgren Skara Atletklubb och

Simon Thropp och Madeleine Ahlner ses här ta emot Skara Idrottshistoriska Sällskaps stipendier i
samband med NM i tyngdlyftning för ungdomar och juniorer i Skara. Båda blev för övrigt bronsmedaljörer i tävlingarna.

Rebecca Rifve Skara Konståknings Förening.
Lars Lundberg
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Skriv ner meningen och orden i de skuggade
fälten och skicka lösningen till :
Bo Zackrisson
Långgatan 5
547 93 Skagersvik

Vinster:
1:a pris: 3 trisslotter
2:a pris: 2 trisslotter
3:e pris: 1 trisslott
Lösningen och vinnarnas namn pupliceras i
nästa nummer av tidningen som utkommer
V08 2006

Lösningen skall vara Bo tillhanda senast den 30
januari. Märk kuvrtet med ”Julkrysset”.

Skara Idrottshistoriska Förenings monterutställningar

Sedan i vintras visas något av Skaras
Idrottshistoria genom monterutställningar i Idrottshallens foaje.
Avsikten är att visa en idrott i taget,
först ut var Skara Atletklubb som har en

mångårig lyftartradition i kommunen och
som är en av Skaras mest aktiva föreningar. Man är med och lyfter i Elitserien
sedan några år tillbaka och blev också
svenska lagmästare för något år sedan. På

Lars Lundberg, Skara Idrottshistoriska Förening, vid utställningsmontrarna i Idrottshallens foajé

11

ungdomssidan tillhör föreningen också de
mest framgångsrika i landet så framtiden
ser fortsatt ljus ut för Skara AK.
Från den 1 oktober är det dags för handbollen i Skara kommun att visa upp sig i
montern. Den har alltid varit stark i Skara
med klubbar som Hangelösa och Stenum
som bägge spelade i högsta serien under
ett antal år. En sammanslagning av föreningarna skedde för några år sedan då
Skara HF bildades.
Monterutställningen ger också aktuella
föreningar möjlighet att sprida information och värva nya medlemmar och aktiva
utövare. Vi ökar också vårt kontakt- och
nätverk
Våra framtidsplaner är att Skara Idrottshistoriska skall skaffa fler glasmontrar
och sprida utställningarna på olika platser
i kommunen. Vi har ansökt om bidrag för
detta från Sparbanksstiftelsen genom en
projektansökan.
Skara Idrottshistoriska Förening
Styrelsen

Tibro kommuns kulturstipendiat 2005
Christer
Carnegren
sällskapets
allt‑i‑allo har tilldelats Tibro Kommuns
kulturstipendium för 2005.
Christer är en värdig mottagare av
detta stipendium och är något av en
överraskningarnas man. I idrottsfantasten
finns en guldgruva vad gäller Tibros
historia ur den vanliga människans
perspektiv. Han dokumenterar Tibros
idrottshistoria och mycket av hans
material visades upp vid utställningen i
samband med RF:s 100‑årsjubileum.
Han har sedan fortsatt med att stå i spetsen
för temautställningarna i Sporthallens
”Hörna” som nyss har avslutats med
historien om de tre generationerna
Magnusson, Nathalie, Roger och
Gösta och nu finns en av Christers

Hökensås Ungdomsring är en idrottsförening i Tidaholms kommun som
bildades på ett annorlunda sätt än som
är det vanliga.
Prästen Gösta Palmlöv i Härja ordnade
med ungdomssamlingar varannan vecka
i församlingshemmet i Härja där många
kom från socknarna Härja, Utvängstorp
och Vättak, en träffpunkt för flickor och
pojkar att mötas. Programmet bestod av
bibelstudieum, film, skämttävlingar och
folklekar.
Efter ett par år föreslog Gösta Palmlöv
att vi skulle försöka bilda en förening med
ovan nämnda program samt att bedriva
idrottsverksamhet i form av friidrott,
skidor och fotboll.
Onsdagen den 19 november 1947 kom
man överens om att bilda en förening
med namnet Hökensås Ungdomsring som

favoritsporter, isracing,
att beskåda. Vi övriga i
Tibro Idrottshistoriska
Sällskap
gratulerar
Christer till utmärkelsen som utdelades
den 20 nov vid en
Ove Törnqvistkonsert
i Forum.

Christer Carnegren intervjuas
om isracing av SLA:s Börje
Sahlén

Hökensås Ungdomsring
ordförande valdes Gösta Palmlöv, som
sekreterare Uno Karlsson och som kassör
Gösta Cronolm.
Grimmestorps egendom ställde upp med
mark för en idrottsplats.
Vid första årsmötet hade föreningen
54 medlemmar, årsavgiften bestämdes
till 1 krona och det beslutades att bygga
ett omklädningsrum med bastu vid
idrottsplatsen. Kostnadsförslaget för
bygget var 2 200 kronor och arbetet
utfördes av medlemmarna själva.
Friidrotten tar fart och klubbmästare
under första året blev följande:
60 m
100 m
Längd
Tresteg
Höjd
Stav
Kula
Spjut
Diskus

Gösta Cronholm
Göte Ebbemar
Gösta Cronholm
Gösta Cronholm
Arne Gustavsson
Arne Gustavsson
Arne Gustavsson
Arne Gustavsson
Nils Andreasson

8,1
13,2
4,94
10,99
1,60
2,70
10,60
45,34
28,70

I Härjaloppet på skidor segrade Arne
Gustavsson.

Gösta Palmlöv, grundare av Hökensås Ungdomsring och ordförande 1947-1960

En hembygdsfest arrangerades vid
Herrekvarn, där svenske mästaren
i höjdhopp, Assar Duregård, Skara,
berättade om sin idrottskarriär. Habo
hornmusikkår underhöll och folklekar
avslutade festen.
Vid årsmötet antogs normalstadgar med
tillägget: att stärka samhörigheten samt
främja ungdomens andliga och fysiska
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fostran.
1951 var bastun med omklädningslokal
färdig att tas i bruk. Fotbollen tas upp på
allvar, och HUR deltog i Tidaholmsortens
pokalserie. Det blev serieseger redan
första året. Gunnar Klint gjorde hela 18
mål i serien.
Även B‑laget vann flera matcher, vilket
också pojklaget gjorde.
Bordtennis togs upp och det spelades i
församlingshemmet.
1954 förlorar HUR 10 av sina bästa
fotbollsspelare till grannklubbar och
beslutar att lägga ned fotbollen.
I Härjaloppet på skidor segrade Bror
Johansson och nu börjar Gösta Cronholm
träna friidrottsungdomarna mera rationellt
och framgångarna kommer undan för
undan.
Efter klubbmatcher mot Fågelås deltager
HUR 1958 i den nationella serien. 3 nya
klubbrekord noteras.
Kurt Johansson vinner HUR: s första
DM i stav för ungdom, 3,00 meter.
I friidrott 1960 blev det 4 segrar mot
andra klubbar. 6 nya klubbrekord sattes.
Kom 2:a i serietabellen till slut.
Ur årsberättelsen 1960
HUR:s hittills framgångsrikaste år.
Gösta Palmlöv avgår som ordförande vid
årsmötet 1960 och Gösta Cronholm blir
HUR:s nye ordförande.
I friidrott blir HUR bästa förening i
Östra Skaraborgskretsen och erövrar
vandringspriset för alltid både bland

seniorer och juniorer.
Gösta Gunnervaldh upplåter en
åker till en ny idrottsplats och
skänker en byggnad till omklädningsrum.
Den nya idrottsplatsen får namnet
Härjavallen och invigdes 1962
av prästen Per‑Olof Lindholm
och Vulcans gymnastikförening
från Tidaholm hade uppvisning.
Paviljongen med bastu vid
gamla idrottsplatsen flyttades till
Härjavallen.
Friidrottslaget vinner två
matcher i serien och ungdomslaget
besegrar IFK Tidaholm.

HUR får nya tartanbanor vid
Forshallen. Kommunen anlägger
dessa 1995.
Johan Salinder vinner höjd på
1.91 vid världsungdomsspelen
i Göteborg, ett resultat som han
senare förbättrar till 1,98. Tyvärr
har skador satt stopp för vidare
tävlande. Johan fick kommunens
idrottsstipendium det året.

Götalandsmästerskapen 1500 m på Härjavallen 1979

1964 gjorde Tommy Elf sensation då
han vid tävlingar i Mariestad sprang 100
meter på 11,0 som 16‑åring. Han blev
Sverigeetta bland pojkar B.
Bosse Carlsson noterar 4.14.7 på 1500
meter, nytt klubbrekord.

Patrik Gunnarsson vinner SM i längdhopp P15 på 6,38 och Karl‑Erik Olsson
blir svensk mästare i diskus veteraner.
Idrottsalliansens guldmedalj får Erika
Klahr för rekord och DM‑seger.

HUR:s bäste idrottsman på 60‑talet var
Karl‑Evert Thim. Vinner DM på 100 eller
200 meter i 10 år. Bästa tider 10,8 resp.
22,3. Blir 2:a på B‑SM. Karl-Evert får
guldmedalj för bästa idrottsprestation i
Tidaholm.
1969 vinner HUR serien och går upp till
div. 2.
Christer Ulfbåge, känd TV‑profil, tävlade
då med HUR och satte klubbrekord i kula
och diskus.
Terränglöpningen ”Åsa.flåset” instiftades 1972 och det tävlades i 30 år uppe på
Hökensås fina terräng, numera har SOK
Sisu tagit över tävlingen.
HUR:s först SM‑guld erövrade Maria
Ebbemar då hon vann kula vid skol‑SM.
Christer Daremark sprang 800 meter
på nytt Tidaholmsrekord, 1.54.1, klart
snabbare än löparlegenden Eric Backmans
tid. Christer fick årets guldmedalj i
Tidaholm för bästa idrottsprestation.
1980
satte
Tommy
Cronholm
Tidaholmsrekord i tiokamp med 6.409
poäng och blev 10:a vid SM. Tommy
blir uttagen i B‑landslaget till en tiokamp
i Tyskland. Han får årets guldmedalj i
Tidaholm.
Mikael Blomqvist sätter nya rekord i
höjd, 1.90 och stav, 3.80.
Vid EM för veteraner i Helsingfors, blir
Carl‑Erik Olsson bronsmedaljör i diskus.
Vid friidrottstävlingar på Härjavallen
1984 vann Yngve Wallander, Hagen, kula
på 19,40, ett resultat som kvalificerade
honom till OS i Los Angeles, fint
banrekord för Härjavallen.

Gösta Cronholm
Ordförande i HUR 1960-2004

HUR:s friidrott har mycket bred
ungdomsverksamhet. Det är sämre
på seniorsidan. Ett 50‑tal tränar
regelbundet och av de som tävlar
mest har både Rikard Arvidsson
och Frida Blomqvist vunnit guld och även
silver och bronsmedaljer i SM.
Rikard deltog öven i Finnkampen 2004
i stafett 4 x 400 meter. Han har som
bästa tid 11,05 på 100 meter. Rikard fick
idrottsalliansens guldmedalj 2004.
Frida har rekorden i höjd, 1,70 och
tresteg, 12,00. Friidrottstränarna Christer
Daremark och Mikael Blomqvist är
duktiga tränare och har flera goda
medhjälpare som Jan Eklöv, Roland
Svensson och Erika Klahr.
Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse
i guld tilldelades 2001 Gösta Cronholm,
för drygt 50‑årigt ledarskap i HUR.
HUR: s skidåkare har minskat i antal
på senare år på grund av snöbristen, dock
deltar flera åkare i Vasa‑loppet varje år
sedan 60‑talet. Man förfogar över ett eget
skidstadion på Hökensåsområdet med
elljusbana som är 3,3 km.
Gösta Cronholm avgick som ordförande
2004 efter 44 år, och ny ordförande är
Christer Daremark.
Gösta Cronholm

Boråsare! Upptäck Hüttners goda mat!
Dagens Lunch
Catering
Festservice och konferenslokaler
Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 9
Telefon 033-10 05 96, Fax 033-41 17 31
www.huttnersrest.com.
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Besök hos en världsmästare

Jag Lars Lundberg, och Rolf Herrlin
besökte Stig-Erik Lekberg i Eggby (ett
litet samhälle vid Billingekanten cirka
15 km från Skara). Lekberg är bördig
från Lindesberg, inte Örebro, det är
viktigt att poängtera i sammanhanget.
Han blev världsmästare i militär femkamp när mästerskapet arrangerades i
Sverige (Kristianstad) 1959. Blev dessutom världsmästare i lag vid två tillfällen
(1959 i Sverige och 1961 i Frankrike).
Övriga idrottsliga meriter finns inte plats
att räkna upp men för att nämna några
så har Stig-Erik lirat handboll för IFK
Örebro och Skara HK, varit simhoppare
i junioreliten och vunnit en nationell stortävling i bowling. I bowlingen representerade Stig-Erik Skara BK.
1968 hade han den goda smaken att flytta till Skara. Fick en tjänst som fritidschef
i kommunen och på den blev Stig-Erik
kvar under 29 år.
På äldre da’r har han tagit en ”Svensk
Klassiker” tre gånger.
Skara Idrottshistoriska Förening har
tacksamt fått ta del av alla hans tidningsklipp och med dem som grund har vi skrivit några artiklar som Lekberg har fått ta
del av och godkänt.

sig att blindtarmen var brusten
och att det rörde sig om minuter eftersom Stig-Erik fått
bukhinneinflammation och då
hade en lysande idrottskarriär
slutat redan där.
1997 cyklade Lekberg Vätternrundan för första gången.
I 23 mil kämpade han på med
svåra ryggsmärtor (ischias).
Han stannade vid en depå 7
mil före mål och fick ryggmassage av en sjukgymnast. Efter
massagen kunde han inte röra
sig överhuvudtaget och blev
tvungen att bryta loppet. Hur
vet jag det? Jo, jag var med!
Några år senare, inför Lidingöloppet (det
tyngsta och
jobbigaste av Klassikerloppen), fick han en Perstorpsplatta på ena foten med en
blödning i stortån som följd.
Hindrade självklart inte honom
från deltagande i loppet några
dagar senare. Han kämpade sig
i mål med sin okuvliga vilja
som drivkraft men det kan inte
ha varit någon njutning precis.

Viljans betydelse!
Att bli världsmästare i en idrott kräver
ofantligt mycket och att man får ”offra”
en stor del av det normala liv som vi vanliga dödliga kan ägna oss åt i ungdomen.
Att viljan har en stor betydelse (och att ha
en hög smärttröskel och inte känna efter
i första taget) får vi bekräftat när vi sitter
och pratar med Lekberg över en fika. Vill
nämna några saker som belyser det när
det gäller honom.
Som ung spelade han hockey och när
han var 17 år var han målvakt i sitt lag.
Stig-Erik hade klagat litet över magont
före den aktuella matchen men som vanligt ställde han upp för laget och lät sig
inte övertalas att avstå från spel. Mamman kände väl till sonens magsmärtor
men avrådde inte från spel. Stig-Erik säger själv att hans höga smärttröskel, vilja
och att kunna bita ihop utan att klaga, är
ett arv från modern. Smärtorna blev allt
svårare under matchen, när egna laget anföll stod Stig-Erik och hängde dubbelvikt
över målburen med svåra smärtor men när
motståndarna närmade sig målet var han
beredd att mota allt som kom i hans väg.
Till slut förstod mamma att det kunde
vara allvarligt eftersom hon visste att
sonen inte klagade i första taget så hon
ringde efter taxi, det blev iltransport till
sjukhuset och akut operation. Det visade

Världsmästare i Kristianstad 1959!
Lekberg började militära femkampstävlandet på allvar 1955 och stod på toppen
av karriären fyra år senare då VM skulle
arrangeras på hemmaplan. Han var sergeant på I 3 i Örebro.
Frankrike hade dominerat sporten under
åren dessförinnan och hade 3 raka lagtitlar.
Hemmalaget var fast beslutet att bryta den
sviten och ta titeln till Sverige. Fransmännen var sin vana trogen säkra på en fjärde
raka titel men då kan man inte haft klart
för sig vilka svenska idrottshjältar man
skulle möta.
Den svenska lagsegern blev överlägsen
och det blev svenskt både på första och
tredje plats individuellt.

Lekberg i full aktion på hinderbanan under VM 1959. Hindret
är 5 meter högt och man landar på ett tunt lager sand! Sanden
har vid dagens tävlingar bytts ut till mjuka madrasser.

Lekberg 3:a efter första dagen
Skjutning och hinderlöpning stod på programmet första dagen och Lekberg låg på
en sammanlagd tredjeplats individuellt.
I hinderloppet sänkte han sitt personliga
rekord med hela 11 sekunder. Det svenska
laget hade en överlägsen ledning före
Frankrike och Italien.
- ”Jag har mitt livs chans!” sade Lekberg i en tidningsintervju efter första
dagens tävlingar. Han fortsätter i samma
intervju:
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- ”För egen del så har det gått underbart
bra, skjutningen har varit en dålig gren
för mig tidigare, men i år har det vänt.
Nu lyckades jag storfint med geväret
och tredjeplatsen där gav bästa tänkbara
utgångsläge. Skönt att ha lyckats så fint
i denna chansgren där det är så lätt att
”tabba” sig.
-”Ovanpå skottlyckan kom så hindergårdens fina tider och nu är jag medveten
om att jag har mitt livs chans i den här
VM-tävlingen. På fredagen följer handgranatkastning och på kvällen hindersimningen, medan terränglöpningen sparas
till lördagens avslutning. En reaktion brukar komma efter en så lyckad första dag,
men jag skall göra allt för att skärpa mig
i handgranatkastningen som normalt är en
god gren för mig”, slutar en strålande glad
och förhoppningsfull Stig-Erik Lekberg
vårt samtal.
Intervjuare signaturen Erkon i NA - NT
fredagen den 21 augusti 1959
Lekberg i totalledning efter fyra grenar
Efter en fjärdeplats i handgranatkastningen och en sjätteplats i hindersimningen
toppade Lekberg totalt efter fyra avverkade grenar. Även i simningen satte Lekberg personligt rekord, denna gång med

ett par sekunder. 1 lagtävlingen hade
Sverige en fortsatt betryggande ledning
före Frankrike och Italien. Brasilien hade
närmat sig och hotade Italien i kampen
om lagbronset.
Världsmästartiteln säkrad
Inför sista grenen, 8 km terränglöpning,
hade Lekberg råd att ha 30 man före sig i
resultatlistan och ända bli världsmästare.
I en tidningsintervju i Bergslagsposten
onsdagen den 26 augusti 1959 berättar
Lekberg själv:
- ”Med utgångsläget att bli 31:a man
och ändå bli världsmästare var man inte
direkt nervös men en sak var ändå klar,
det gällde att göra sitt bästa, att springa
för laget. Med över 30 grader varmt och
en backig bana, som betecknades som den
hittills hårdaste i VM-historien där många
stupade både före och efter mållinjen,
blev det minsann ingen promenad. Vid
varvningen, efter 5 km, låg jag i farozonen kring 30:e plats och lagledningen gav
order: Öka! Jag vet inte om jag ökade.
Jag var dödstrött. Förmodligen var det
väl ändå värre med konkurrenterna och
jag gick i mål som 23;e man. 10 platssiffrors marginal gav VM-segern. Om jag
kunde ha löpt fortare om det behövts? Inte
mycket, men kanske något.”
I samma artikel kan vi läsa att bakom
framgången ligger intensiv träning 3-4
timmar dagligen.

En lycklig världsmästare med segerleendet påkopplat

Lekberg hissas efter VM-segern

På fråga från reportern om det är någon
gren som Lekberg behöver träna mer på
för att kunna försvara titeln svarar han, -”Terränglöpningen är min svagaste
gren, det är där stöten skall sättas in ......
VM slutade med svenskt guld och brons
individuellt och med seger i lagtävlingen.
Frankrike var detroniserat och ordningen
återställd!
Stig-Erik Lekberg fick därigenom också
titeln ”Världens bästa soldat!”
Udda träningsmetoder i
Gaza
Efter världsmästartiteln blev
Lekberg FN-soldat och hamnade i Gaza.
Han tränade hårt för att kunna
försvara sin mästartitel. VM
skulle kommande år, 1960,
arrangeras i Brasilien (Rio de
Janeiro).
Träningsmöjligheterna
var
begränsade på grund av oroligheter i området och Lekberg
funderade på hur han skulle
kunna lösa problemet.
Lekberg berättar själv om bekymret i ett brev publicerat i
lokaltidningen.
-”Jag slutar med att säga
några ord om min träning för
att försöka kvalificera mig till
nästa års VM-tävlingar, som
det bestämts skall avhållas i
Brasilien. Dagligen ”kör” jag
gymnastik och skivstångsträning. Löpträningen medför en
del problem, eftersom man inte
utan vidare kan bege sig ut och
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springa på grund av bland annat ”ilskna
araber”.
Detta problem har dock lösts, genom att
jag vid varje löpträningstillfälle får låna
en av bataljonens 8 stora schäferhundar.
För dessa är araberna mycket rädda (jag
också), de tvekar inte att hugga när det
gäller att skydda sin ”förare”. De är synnerligen väldresserade och injagar skräck.
Själv har jag också stor draghjälp av dem
och de tjänstgör därmed som verkliga
”slavdrivare” i min träning”.
Personligen tror jag det var mest synd om
hunden ....
VM i Brasilien 1960 och i Paris 1961 är
en annan historia.
Lars Lundberg
ordf Skara Idrottshistoriska Förening


Fyra ting kommer
inte tillbaka:
En avskjuten pil
Ett uttalat ord
Ett försummat tillfälle
Ett tillryggalagt liv


HARALDS
BILDER

GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR
önskas alla trogna läsare.

ETT BILDKOLLAGE SAMMANSTÄLLT AV HARALD JAKOBSSON

I Vårgårda hedras bröderna Fåglums tempoinsatser

Prins Bertil hyllar Elf Andersson, Tidaholm, med RF:s guldmedalj.

Tibrobrottare samlade för en tävlingsturné på 1950-talet.

Meeri Bodelid, IK Ymer

Fotbollslaget Habo IF efter seger med 4-2 på bortaplan över Sandhems IF 1931.
Stående fr. v. : Torsten Åberg, Josef Augustsson, Axel Holmqvist, Gustav Johansson och Simon Augustsson.
Sittande fr. v. : Åke Sandin, Ragnar Linberg, Gustav Samuelsson, Bertil Scholander, Folke Fhors.
Längst fram: Målvakten Einar Sandin.
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Västergötlands skidkung på 40-talet, Tage
Leuchvius.

Prins Bertil belönar Bertil Antonsson
med Svenska Dagbladets guldmedalj.

Tre generationer Laggren, Arne, Sven Erik och Gustrav från Sollebrunn passerade mållinjen
samtidigt i 2005 års Vasalopp.

Gösta Leandersson, Tierp, marathonlöpare av världsklass.

Kent Karlsson, Götene, världsmästare i
enduro.

Två Vasaloppskungar, Gösta Aronsson, Herrljunga och Mora-Nisse.
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En ledarperiod på 60 år
När man under en mansålder varit
engagerad i idrotten som ideell ledare
kan man konstatera att några ekonomiska fördelar har man inte haft. Men
man är miljonär på minnen. Några
minnen att notera i floran:

pojklagsserie 1943 inom de olika stadsdelarna. Jag var med och spelade i denna
serie. Då intresset var stort och man då
liksom nu hade behov av inkomster beslöt att ta inträde på dessa matcher, 25 öre
for vuxna och 10 öre för barn. Men 1943
liksom 2004 var det ledarbrist. Men man
uttryckte sig inte så. Man sa att det finns
ingen som tar hand ”ummet” vad det gäller biljettkommitèn. Jag var då 15 år och
blev övertalad att bli biljettkassör. Så man
kan säga att jag blev en ”spelande” biljettkassör. Och när matcherna var spelade
kom det en gubbe från staden som det då
hette och tog upp nöjesskatt på dessa små
entrépengar. Nöjesskatten togs bort efter
hand på den ideella idrotten. Men nu är

Svensk Fotboll blir kalenderår.
Svensk fotboll beslutade att infora kalenderår för fotbollens serieverksamhet från
och med 1959. Övergången skulle ske
hösten 1957 och säsongen 1958 skulle
vara en serie. Den fick namnet ”Mammutserien”.
TG&IF var då med i denna serie Div.
II, som innehöll bland annat Örgryte och
Elfsborg. När det var landskamper på
denna tiden spelades den nästan
alltid på en söndag. Och då var det
uppehåll i Allsvenskan och Div. II.
En landskamp mellan Norge och
Sverige spelades på Ullevaal Oslo
hösten 1958. I denna landskamp
var den svenska innertrion - man
kallade den så på den tiden - Gunnar Green, Agne Simonsson, Rune
Börjesson från Örgryte uttagna.
Det blev ett succéframträdande för
ÖIS-trion i Oslo. Örgryte skulle
helgen efter den 27 oktober spela
på Ulvesborg i ”Mammutserien”
mot TG&IF. Reklamen med denna
match var givetvis efter deras fina
insats i Oslo helt suverän.
Denna söndag snurrade vändkorsen in hela 6152 betalande på
Ulvesborg. Att sedan våra grabbar
spelade 1-1 mot detta stjärnspäckade lag förstärker också intrycket
om en historisk dag på Ulvesborg.
Denna söndagseftermiddag var
man en mycket stolt lagledare för
sitt lag. Ja, detta var på 50-talet.
Fotbollen hade då en avsevärd
skillnad på struktur vad det gäller Bertil ”Bill” Göransson
ekonomi och övrigt.
Än i dag är det denna penningdet dags med nya pålagor inom rörelsen.
stinna tid. Att då på Ulvesborg få vara EU har förändrat fotbollen.
med om en tävlingsmatch där motstån- Är svensk fotboll inne i en föränddarna ställde upp med tre landslagsmän ringsprocess? Ja, utan tvekan. Svensk
låter dagsläget otroligt. Man skall aldrig föreningsverksamhet är ju uppbyggd på
säga aldrig. Men man skall ändå vara en folkrörelse. Och då inte bara inom
realistisk. Det kommer aldrig att hända idrotten. Utan även andra föreningsbilder
mer på Ulvesborg i en tävlingsmatch mot såsom nykterhetsrörelsen hembygdsrörelTG&1F.
sen m. m. Så är det inte ute i Europa. När
Europeiska Unionen - EU - agerade i den
Mitt första ledaruppdrag.
så kallade Bosmandomen så var det bara
Nu när det blir mer och mer diskussioner början på en process där UEFA och landsoch beslut om olika beskattningar inom förbunden tappade inflytande i stora fotden ideella idrotten. Då tänker jag på mitt bollsfrågor. Det senaste i detta avseende
första ledaruppdrag. TG&IF startade en är ju de nya övergångsbestämmelserna.
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Kan det vara rimligt att byråkraterna i
Bryssel skall fatta beslut om detta för hela
Europa? Ett beslut som även då gäller för
distriktsfotbollen i Sverige. Som ändå
fortfarande bedrivs på en någorlunda
ideell basis.
Penningen styr.
En gång i tiden var det något som kallades
föreningskänsla som sedan blev en lagkänsla och som numera, efter detta EUbeslut, kommer att utvecklas till en egoistisk penningskänsla. Nu är det spelarnas
marknad som råder. Ja, man kan fundera
mer än en gång hur det kommer att fungera. Och det är nog inte sista gången EU
kör över fotbollens beslutsfattare.
Visioner och degradering.
Alla fotbollsledare har ju visioner
om bättre positioner i seriepyramiden. Men man får jobba med
olika förutsättningar för att kunna
förverkliga detta. Skaraborg är
det enda län i Götaland som aldrig
haft ett allsvenskt lag. Och i dagsläget är det ju en brantare backe
än någonsin att ta sig uppför.
Bara att avancera till Superettan
är en lång backe för något länslag att forcera. En stor prestation
om någon lyckas. På den lokala
fronten då? Där kan man konstatera att TG&IF - som ligger mig
närmast om hjärtat - för tolfte
gången sedan 1949 degraderats
från en serie. Så på den lokala
fronten är uppförsbacken nog
brantare än någonsin. I en intervju
i Västgöta-Bladet den 16 april
1981 då TG&IF var degraderade
till div. IV, sa jag att det skulle bli
svårt att komma igen. Men det
gjorde TG&IF! För 1992 spelade
TG&IF i ETTAN som kanske kan
jämföras med gamla TVÅAN
från 40-talet? Fotbollsserierna har
ju devalverats under åren och kan inte ses
i samma status i olika tidsperioder. Men
jag hoppas givetvis att jag har fel för våra
kommunlag år 2005 som jag hade i april
1981.
Att forma framtiden.
Hur kommer framtiden att se ut och forma
sig på den lokala sidan? Jo, ett är säkert,
för att nå ett högre mål fordras en välutbildad ledarkader som entusiastiskt tar sig
an uppgiften för ett snabbt återtåg. Och i
detta ligger ett ord som jag myntade en
gång, L E S I för att lyckas. Ordet som

betyder LEDARE - EKONOMI - SPELARE - IDROTTSPLATS. Alla dessa
komponenter måste stämma för att man
skall få ett positivt resultat. Ekonomin
är till syvende och sist den stora frågan.
Resurser måste skapas och det är ju inte
det lättaste i dagens förenings-verksamhet. Det vet ju alla föreningsledare alltför
väl. Gårdagens och dagens inkomstkällor
räcker inte till. En gång var Sång och Musiktävlan, baler i ”Biblo”, fester i Folkets
Park bärande intäkter tillsammans med
”snurret” i vändkorsen som skapade
budgetbalans. Men så är det inte nu. Det
är svårt att skapa en ledarkader till dessa
viktiga ekonomiska aktiviteter. I dagens
samhällsstruktur är det många andra aktiviteter som går före än att engagera sig
i föreningsverksamheten. I dagsläget är
tyvärr Bingo-Lotto på retur. Det har varit
och är en bra inkomstkälla fortfarande.
Sponsring då? Ja, det har också varit en
bra inkomstkälla och är det fortfarande.
Men då de stora företagen i kommunen
lyser med sin frånvaro vad det gäller
sponsring blir denna ”källa” ett dåligt
flöde på. Varför kan man undra. Beror det
på att olika ledningsgrupperna inte har någon Tidaholmsanknytning och därför står
vid sidan av kommunala intressen? Den
PR som ett företag och en kommun har
med ett bra fotbollslag som syns i TV och
övrig media vore nog en bra utveckling i
positiv anda både för ett företag och en
kommun. Att vara med och synas. Men
inför en positiv ”islossning” från företagens sida får föreningarna jobba med de
realiteter som i nuläget finns.
För många idrottsplatser?
När man är ute i olika fotbollssammanhang och diskuterar olika fotbollsfrågor
får man många gånger frågan: Hur kan en

så liten kommun som Tidaholm administrera sex föreningsägda fotbollsarenor?
Det är en aktuell fråga nu på agendan.
Sverige anses ha omoderna fotbollsarenor. Det jobbas dock intensivt med denna
fråga, bl. a. då i Borås som får en topparena. Och vår nationalarena Råsunda är
också under utredning för tidens krav. I
Tidaholm då? Ja, det har alltid varit heligt
med egna idrottsplatser i vår kommun.
Eldsjälar har i alla tider ställt upp och
skapat den utveckling som fordrats. För
många föreningsmedlemmar har idrottsplatsen blivit ett andra hem. Trots kommunala anslag har idrottsplatserna blivit
en stor ekonomisk fråga i föreningarnas
budget. De ideella insatserna har varit
stora och är stora även i nuläget. Men
alla utgifter kan inte betalas med den
ideella kraften. Det kostar både vad det
gäller arbete och ekonomi att vara unika
i idrottsplatsfrågor i Sverige.
Till sist.
Hur än fotbollen kommer att utvecklas i
Sverige och i Tidaholm kommer världens
största sport att spelas i alla kontinenter
även i framtiden. Men med vilka regler
och förutsättningar återstår att se. Man
vet inte vad klåfingriga byråkrater i Bryssel kan hitta på i framtiden. Den som
framfört dessa tankar är en som varit ledare över sextio år med början 1943. Varit
engagerad i TG&IF - Västergötlands Fotbollsförbund - Svenska Fotbollsförbundet
- SISU. Samt varit med på alla årsmöten
i Sverige med anknytning till fotboll.
Bland annat TG&1F: s årsmöten sextioen
år i följd, samt Västergötlands Fotbollsförbund femtiotre år i följd.
Mars 2005
Bertil ”Bill” Göransson

Persondata
Bertil ”Bill” Göransson:
Ålder: 78 år
Bostad: Södra Ringvägen 10 A
522 34 Tidaholm
Tfn:
0502-711 16
Meriter inom idrotten:
Ledare inom TG&IF samt
styrelseledamot i 43 år ( 29 år
som ordförande).
Ordförande och lagledare i 17
år i fotbollssektionen
Lagledare i handboll
Ledamot i Västergötlands Fotbollsförbunds styrelse och kommittéer i 30 år
Ledamot i Svenska Fotbollsförbundets valberedning som
representant för Götaland
Ordförande i SISU:s valberedning
Är hedersordförande i TG&IF
och hedersledamot i Västergötlands Fotbollsförbund
Närvarit på TG&IF:s årsmöten
61 år i följd (Räknat från sitt
inträde vid 16 års ålder)
Närvarit på olika förbundsmöten
i Västergötland och i övriga
Sverige

VM och EM i fotboll år 1990 resp. 2000
Att få vara med på ett VM och EM slutspel är väl alla fotbollsledares dröm?
Jag har haft förmånen att vara med
på VM i Italien 1990 och EM i Belgien
- Holland 2000.
VM i Italien glömmer jag aldrig. Inte
för de historiska resultaten 1-2, 1-2,1-2.
Utan mer personligt. Jag blev nämligen
bestulen vid insläppet till matchen mot
Skottland. Det året representerade jag
Götaland i Svenska Fotbollförbundets
valberedning. Det var ett viktigt och unikt

år för svensk Fotboll. Lennart Johansson
hade blivit vald i mars till UEFA president och Svenska Fotbollförbundet måste
välja ny ordförande. Så valberedningen
var med i Italien för att pejla med olika
intressegrupper för den kommande nomineringen av ny ordförande för Svenska
Fotbollförbundet. Att bli bestulen på sin
plånbok och Visakort är mycket deprimerande. Det var många tankar än själva
matchen mot Skottland som roterade i
mitt huvud denna lördagskväll i Genua.
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Men med hjälp av en god vän från Strömstad och Bohusläns Fotbollförbund spärrades Visakortet i London kl. 02.00 på
natten. Förlusten av kontanter blev trots
allt begränsad för mig. Att man sedan fick
en inblick i byråkratin i Italien för att få
försäkringsintyg var också en ”upplevelse”. Också fick man lära sig en läxa! Att
man inte kan vara nog försiktig, särskilt
vid storarrangemang där stora stöldligor
opererar.
Bertil ”Bill” Göransson

Skara Motorklubb
Skara Motorklubb bildades i februari
1924 av i första hand några motorcykelintresserade. Verksamheten bestod
i huvudsak av utflykter och enklare
tävlingar fram till andra världskriget, att ekonomin många gånger var
knapp framgår bl.a. av ett protokoll
när Skara SI skulle uppvaktas vid deras jubileumsfest beslutades att Artur
Nordin skulle representera då han
hade kostym.
Efter kriget blev tävlingsverksamheten
mera omfattande såväl på Bil-som MCsidan med många bra förare och man
började planera för en motocrosstävling
den första genomfördes på Stora Lunds
egendom första maj 1951. Skara MK deltog i den 1952 nybildade motocrosserien
med följande lag Rune Magnusson, StenOlof Jonsson, Teodor Gustafsson, Erik
Elmstrand, Berndt Johansson och Rune
Jonsson. Laget blev trea i Västsvenska
serien. Första maj 1953 var det premiär
på den nybyggda motocrossbanan Dalabanan, Lundsbrunn, som användes till
1975. Nuvarande bana är Lillöngsbanan
Ledsjö. Klubben har under hela tiden arrangerat tävlingar och deltagit med lag i
seriemotocrossen.
Framgångsrikast av klubbens förare
har Teodor ”ledde” Gustafsson varit (f

Tedde på Dalabanan, Lundsbrunn, 1 maj 1953

28/6 32, d 26/8 05). Tedde debuterade
1949 i motocross på Örlenbanan Tibro
och var sedan en allrondåkare som körde
Speedway, 1000 m sandbana, Motocross
och TT (Roadracing) han blev snabbt en
mycket bra tivlingförare med framsjutna
placeringar på de flesta tävlingar där han
deltog bl.a delad första plats sportmaskinklass på Kyrketorpsloppet Skövde 1950
samt tvåa samma tävling 1952, vilket var
samma år som genombrottet kom inom
roadracing. På ny
Tr i u m p h m a s k i n
vann han Juniorklassen 500 cc på
tre av fyra möjliga
tävlingar nämligen
Juneloppet Jönköping, Hedemora TT
samt Skåneloppet

Kristianstad. Vid Västkustloppet Falkenberg blev det en 4:e plats efter lite
maskintrubbel. Efter 1956 körde Tedde
ingen motocross men körde lite Roadracing och sandbana och vann sportmaskinklassen på Axevalla travbana 1957.
Kronan på verket kom 1958 då han blev
Svensk Mästare i Roadracing 500 cc samt
trea i 350-klassen.
Tedde bodde i Lundsbrunn och drev
en motorfirma där från mitten av 50-talet
med försäljning av bilar och motorcyklar.
Firman flyttades i början av sextiotalet
till Skara och några år senare till Kristinehamn där han till stor del handlade
med båtar. Tedde botte i huvudsak kvar i
Kristinehamn till sin bortgång.
Sten Eliasso
Skara Idrottshistoriska Förening

Golf
Erik frågar sin vän prästen:
-Är det syndigt att spela golf på en söndag?
Prästen svarar:
-Som du spelar är det syndigt vilken veckodag som helst.
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Rekorddomare Erik Fredriksson
Han har dömt fotboll under 30 år. Han
debuterade 1961 med att döma reservlagsmatchen mellan Vartofta SK och
Slutarps IF. Han blev rekorddomare
i Allsvenskan med sina 200 matcher
under 20 år. Han har haft uppdrag i
34 olika länder och dömt lag från 52
olika nationer. Del handlar om Erik
Fredriksson från Tidaholm, som har en
omfattande meritlista att redovisa när
fotbollshistoria skrivs.
Jag hade som sportjournalist glädjen att
följa Erik under hela hans karriär. Även
om han hade Sven ”Fiskarn” Johansson i
Skövde som personlig rådgivare, utbytte
Erik och jag under nästan hela hans karriär tankar kring fotbollen och situationer
i de matcher han medverkade. Jag såg redan från början att Erik hade sådana kvalitéer som domare att han borde kunna gå
mycket långt. Jag redovisade också dessa
mina intryck i sportspalterna i Falköpings
Tidning.
Det var annars en Tidaholmsdomare
som ledde Erik in på domarbanan. Roland Ekvall, en av vårt distrikts främsta
domare, såg också han storheten hos Erik
och övertygade honom om att satsa. Erik
var korrekt och noggrann på planen. Han
lämnade aldrig något åt slumpen utan
förberedde sig alltid väl. När Erik sedan
stod inför uppgiften, visade han spelare
och publik hur väl tränad han var. Han
rörde sig snabbt och smidigt och med sina
långa kliv, var han ofta före både spelare
och boll.
För att få en inblick i en elitdomares
uppdrag följde jag med Erik och hans
linjedomarkolleger på ett par resor. Vi var
i Växjö -matchen Öster mot AIK- i en tid
då Stig Svensson var det stora ledarnamnet i Växjöklubben. Jag följde Erik, Stig
Ljung från Hjo och Arne Nilsson från
Falköping på ett allsvenskt uppdrag i Åtvidaberg. Jag vill minnas att det handlade
om ett östgötaderby mot Norrköping.
-”Det första intrycket kan vara avgörande.” sa Erik Fredriksson när vi någon
mil utanför Atvidaberg stannade bilen.
De tre herrarna bytte till fräscha kläder.
Istället för jeans och en rutig skjorta, blev
det byte till kostym, vit skjorta med slips.
Välklädda tågade de in på Kopparvallen,
hälsade på ledare, granskade planen. De
hade redan satt sig i respekt!
När jag för en tid sedan sorterade bland
mina ”fotbollshandlingar” hittade jag
kort-hälsningar från diverse uppdrag som
Erik medverkat i ute i världen. För han
var ofta på långa resor. De 155 matcherna
som domare i internationella samman-

Av Båsse Johansson

hang ger en vink om det. Han fanns på
plats i tre VM-turneringar: Spanien 1982,
Mexico 1986 och Italien 1990.
Under matcher och träning har Tidaholmsdomaren sprungit 6000 mil, motsvarande 1,5 varv runt jorden. Under hans
mest aktiva år - de sista 14 - gick det åt
åtskilligt med tid till matcher och träning,
nämligen 2.100 timmar. Erik Fredriksson
meritlista är lång, men det ni kanske inte
visste var att han under åren 1972-76
också var allsvensk bandydomare...
Vill ni veta mer om Erik Fredriksson
och vad han uträttat på våra bollplaner, så
läs nedanstående:

Erik Fredriksson
Fotbollsdomare under 30 år 1961-1991

Internationell/FIFA domare 1973-1991 155 matcher (därav 51 stycken A-landskam-

per).
Internationell linjedomare 39 matcher.
VM-turneringar: 1982 Spanien, 1986 Mexico och 1990 Italien.
Domare öppningsmatchen 1986 Mexico City: Italien-Bulgarien samt linjedomare
finalen 1986: Västtyskland-Argentina.
EM-turneringar: 1972 Belgien (linjedomare), 1984 Frankrike och 1988 Västtyskland.
Världscupfinal Tokyo 1989: AC Milan (Europa)-AC Medelin (Sydamerika).
Europacupfinal Rom 1984: AS Roma-FC Liverpool.
Supercupfinal Eindhoven 1989: PSV Eindhoven-KV Mechelen.
Arabiska mästerskapen Oman 1984.
Asiatiska mästerskapen Qatar 1988.
Hedersuppdrag (personlig inbjudan) att döma den 100:e landskampen mellan England
och Skottland 1983.
Inbjuden att döma Sir Stanley Rous Cup 1989 (England, Skottland och Chile).
Dessutom 6 semifinaler och 9 kvartsfinaler i de Europeiska cuperna.
Ställt in EM-kvalmatchen England-Bulgarien 1979 på Wembley, (100.000 åskådare)
på grund av dimma.
Kallaste matchen: VM-kval 1980 Tjeckoslovakien-Turkiet i Prag -11° C.
Varmaste matchen: VM 1982 Nordirland-Jugoslavien i Zaragoza +39.6° C.
Allsvensk domare 1971-1991 200 matcher (rekord).
Debutmatch allsvenskan: Åtvidabergs FF-Orgryte IS 1971.
Sista allsvenska match: IFK Göteborg-Örebro SK 1991.
4 svenska cupfinaler (rekord).
5 SM-finaler (rekord) och 6 semifinaler.
Allsvensk bandydomare under åren 1972-1976.
Har under träning och matcher sprungit cirka 6.000 mil, motsvarande 1,5 varv runt
jorden.
Använd tid för träning och matcher (sista 14 åren) 2.100 timmar/år.
Medlem av Svenska Fotbollsförbundets domarutskott 1991-1993.
Hållit föredrag vid kurser for andra elitdomare i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Island och Färöarna.
Roland Ekvall övertygade Erik att ta domarkort 1961.
Sven ”Fiskarn” Johansson Skövde, har under åren 1965-1991 varit Eriks personlige
rådgivare vid frågor kring domarskapet.
Första domaruppdraget: Vartofta SK B-Slutarps IF B.
Sista matchen: 27 november 1991, UEFA-Cupen: FC Swarovski Tirol-FC Liverpool i
Österrike.
Under sin karriär har Erik varit domare i 34 olika länder, och dömt lag från 52 olika
nationer!
Utmärkelser från förbund
FIFA: Referee Special Award.
UEFA: Certificat for Referee.
RF:
Förtjänstmedalj i Guld.
SEE: Domarnålen i Guld.
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Acklingasonen som blev världsberömd löpare
Som så ofta under denna tid var barnkullarna stora. Så även hos torparen
Backman. När Eric föddes var han den
4:de i barnskaran, där Johan, äldst,
var 71/2 år. Fattigdom och prövningar
följs gärna åt. När Eric var 1 1/2 år dog
modern. Det blev torparen Backmans
svåra uppgift att klara hemmet och
därtill sköta sitt övriga arbete. Fadern kom hem till frukost, men sedan
fick barnen klara sig själva, ända tills
arbetstiden var slut på kvällen. Eric
Backman säger härom:
-”Jag kan inte i mitt liv begripa att far
klarade allt.”
Men det fanns en seg tåga i både fadern
och barnen. Åtminstingen Eric var från
födelsen svag. Han skulle bli hela 4 år
innan de små benen bar honom.
Då Eric var 6 år flyttade fadern med
sin barnskara till Stränghemmet, några
kilometer från Tidaholm. Så blev det dags
för Eric att börja skolan. Han säger själv
därom: -”Jag var då så ynkligt liten och
klen. Det var att knalla av kl. 7 på morronen med en brödbit i fickan och sedan
komma tillbaka kl. 4 på eftermiddagen.
Mörkt var det oftast då vi gick och mörkt
då vi kom hem. Varjedagsläsning var det
för oss i de lägsta klasserna.”
När Eric Backman var 12 år väcktes
idrottsintresset. Tidaholmskamraternas
gamla idrottsplats låg vid Hägne gård och
dit var det endast 2 km. Det var fotbollen
som först fångade intresset. Eric Backman tror fullt och visst att idrotten gav
honom hans goda fysik. Den gängliga
och veka pojken började med en gång att
skjuta i höjden. Hågen för löpning föddes
1912. Tidaholmskamraterna hade en god
löpare vid namn Ernst Andrén. Det skulle
bli laglöpning 8.000 m. terräng i Skara
och IFK hade endast 3 man att ställa
upp. Brodern Johan sade då till Eric. »Gå
med du Eric, jag vet att du kan springa.»
Eric blev med på uttagningstävlingen och
följde hela loppet Ernst Andrén i hälarna.
Andrén var begeistrad över Erics goda
prestation och bestämde på stående fot att
Eric skulle med som 4:e man. Söndagen
efter denna uttagning tränade laget 8.000
m. på landsväg. På tisdagen efter kunde
den otränade Eric knappast gå. Vid torsdagens träning var han åter 2:a man efter
Andrén.
Laglöpningen i Skara hade samlat hela
västgötaeliten, 60 löpare. Det blev en
klang- och jubeldag för gossarna från
Tidaholm. Ernst Andrén vann individuellt
och Eric Backman gick in som 2:e man
i sin första riktiga tävling med lagkamra-

Ur ”Falbygdens Jul” 19??

Kortet är taget i början på 20-talet i Backmans
föräldrarhem, Strängshemmet, några km från
Tidaholm.

terna på 5:e och 15:e platserna. Därmed
hade man bärgat ett lagpris. Disponentsonen Erik Wiktorsson, sedermera IFK-bas,
och han syster låg vid denna tid i Skara
och studerade. De var glada över Eric
Backmans prestation och bjöd honom
ensam med till sin studentlya och undfägnade Eric med plättar och sylt. Hemfärden från Stenstorp, 2,5 mil, företogs i
åkare Albins hästdroska. Eric Backmans
första stortävling gick året därpå i Motala,
där han vann såväl 1.500 som 10.000
meter. Efteråt var det stor bankett med
prisutdelning på Stadshotellet.
Den bedrift som på fullt allvar skulle
väcka svenska idrottspressen timade i
Borås den 18 maj 1914 på Backmans 18årsdag, då han slog den samlade eliten i
terräng. Samma år tog han också sitt första DM i terräng i Skövde. För att bättre
kunna sköta sin träning, samt komma
under vana instruktörers ledning, flyttade Backman 1914 till Göteborg, där han
representerade Göteborgskamraterna åren
1914, 15, 16, 18 och 19. Vintern 1917-18
låg Backman på beredskap i Norrland.
Det var en lyckosam tid. Hemma var
det brist på allt, men Backman och de 8
pojkar, som han förde befälet över, hade
en idealisk förläggning och kunde skaffa
sig allt, som de var i behov av. Backman
ökade 10 kg. i vikt trots 1,5-2 mils skidåkning varje dag. Det blev god kondition
till kommande duster på kolstybben det
året. Så var det då dags för de första
svenska rekordputsningarna. 10.000-metersrekordet, som löd på 31.30 sänktes
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först vid tävlingar på Gamla Valhalla
(Örgrytes idrottsplats, där Svenska Mäs�san nu ligger) till 31.23. Och åtta dagar
senare på SM till 31.13. Samma år slog
han även svenska rekordet på 5 eng. miles
2 gånger, den senare noteringen 24.44.4.
1919 slog Backman rekordet på 5.000 m.,
vilket skedde i triangelmatchen SverigeNorge-Danmark. Tiden var 14.51. Det var
för övrigt första gången i världen som 3
löpare i samma lopp gick under 15 min.
Som synes var detta då en lika stor sensation som om tre löpare nu går under 14
min. 1921 förbättrade Backman rekordet
å 10.000 m. till 31.02.2 i ett minnesrikt
lopp, där Pavo Nurmi satte världsrekord
med tiden 30,42. Backman kom också
att löpa timman, vilket hade sin speciella
orsak. Det hade varit tävlingar i Köpenhamn, och vid efterföljande bankett
var timlöpningen på tal och då yttrade
Kriegsman: -”Ingen i Europa slår Jensen
på distanser över 10.000 m.” -”Tänk
om jag ställer upp», svarade Backman,
vartill Kriegsman genmälde: -”Du duger
inte till att springa över 10.000 m.” Tävlingen gick i Stockholm och Backman
ville ställa upp. Det fick han. Backman
vann och löpte 18.256 m., 20 meter från
Svanbergs svenska rekord. Att han varit
så nära rekordet gav Backman blodad
tand och han bad omgående arrangörerna
att ge honom 14 dagars tid att förbereda
sig på så skulle han komma tillbaka och
slå rekordet. Det blev ny tävling och nytt
rekord med 18.518.5 m. Det rekordet stod
sig i 21 år.
Men tillbaka till olympiaåret 1920.
Backman var det årets största svenska
trumfess i fri idrott med möjligheter till
»guldkänning» i såväl terräng, laglöpning
3.000 m. samt 5.000 och 10.000 m. Det
blev silvermedalj i terräng samt brons i
lag. Han var tvåa i laglöpning 3.000 meter, där laget fick bronsmedalj, samt trea
på 5.000 m. individuellt. Han gick ur på
10.000 m.
I terrängloppet hade Backman sin stora
chans, då han strax innan stadions portar
ledde med 30 m. före Nurmi. På andra
sidan den breda stensatta gatan var det
kolstybb. Backman stack över dit men
sjönk ned över skorna i den lösa stybben. Då han åter var tillbaka igen hade
han förlorat hela sitt stora försprång till
Nurmi, som bara hade att haka på direkt.
I spurten inne på stadion var sedan Nurmi
den starkaste. ”Där rök mitt livs största
chans, för Nurmi var då inte oslagbar”,
säger Backman.
Om idrottsförberedelserna till Ant-

werpenolympiaden berättar Backman,
att högsta idrottsledningen förbjudit de
uttagna allt tävlande de sista veckorna.
14 dagar före de Olympiska Spelen var
det tävlingar i Köpenhamn, där Backman
hade vandringspris att försvara. Backman
fick startförbud, men då han hotade med
att icke starta i Olympiska Spelen gav
förbundet efter. En vecka senare var det
tävlingar i Stockholm. Backman ville
löpa och Kriegsman lovade under förbehåll att han endast sprang för halv maskin.
Backman startade och körde för fullt till
Kriegsmans oerhörda ilska. Backman
säger nu om detta att han hade icke stoppat för påfrestningarna under Olympiska
Spelen utan dessa hårda körare. Övriga
svenska löpare kände sig redan efter de
olympiska försökstävlingarna som om de
haft gelé i kroppen.
Backman var den första svenska löpare, som använde varvschema vid sina
rekordlöpningar, en sak, som livligt uppskattades av publiken, vilken därigenom
gavs tillfälle att följa löparens kamp mot
rekordet. Som exempel nämner Backman
att då han slog rekordet på 10.000 m. var
det uträknat till 31.25, det blev 31.23.
När Backman nått svenska löpareliten
tävlade han mycket flitigt. Han var aldrig svårbedd. Några år kom han upp
i över 40-talet tävlingar. 1922 gjorde
han 42 tävlingslopp med 38 första- och
4 andraplaceringar sorn resultat. Han
deltog
ändock mycket sparsamt i terränglopp så tävlingssäsongen var ganska
kort men intensiv. Det hände att Backman
gjorde ända till 3 och 4 lopp under samma
tävling. Mest berömt är väl då han vid
tävlingar i Köpenhamn vann 4 löpningar,
sprang nästa hela tiden runt på kolstybben vinnande 1 eng. mil, 3.000 m. och en
dansk mil (7.500 m.) i snabb följd för att
där efter, som slutman i Göteborgskamraternas stafettlag, avsluta tävlingsdagen
med att löpa 1.500 m. på 4.07, som var
nytt personligt rekord.
En idrottsresa, som Backman icke
glömmer, gjordes 1922, då han var borta
hela 18 dagar. Resan anträddes en fredag
med tävlingar i Köpenhamn lördag, söndag och måndag. Därifrån gick resan till
Stockholm med tävlingar på onsdagen.
Och från Stockholm till Berlin och Frankfurt am Main, där tävlingar hölls lördag
och söndag. Sedan följde en oförglömlig
båtresa på Rehn till Köln, där tävlingar
förekom på tisdagen. -”På onsdagen
tävlade jag i Düsseldorf”, säger Backman
vidare, -”var efter återfärden över Berlin
i Stockholm och Svenska Spelen lördag,
söndag och måndag. När jag kom hem
från den resan var jag trött.”
Backmans utlandsresor var många och

Målgång vid målgång i entimmarslöpning.
Resultatet, 18 518 meter, stod som svenskt rekord
1921-1942

det är ju omvittnat att han trots språksvårigheter rörde sig säkrare än mången
språkkunnig ledare. I Paris var han 3
gånger och i London 2. Till det av kriget
sargade Tyskland hade han många inbjudningar men antog dem inte. I grannländerna tävlade han flitigt. Var i Köpenhamn
minst 30-talet gånger.
Backman hade en mångfald svenska
mästerskap och rekord. Svensk mästare
på 10.000 m åren 1918-20, 22, 23 och på
5.000 m 1920-22. 1919 var han engelsk

mästare på 4 eng. mil. Svenska rekordet
på 10.000 m höll Backman 1918-24.
På 5.000 rn åren 1919-23. Rekordet på
5 eng. mil, satt 1918, stod till 1940, då
Gösta Östbrink underskred noteringen.
Timrekordet från 1921 höll han till 1942
då långdistanslöparen Gösta Petterson,
Stockholm, underskred detsamma.
Men det har inte varit endast på den
idrottsliga vädjobanan som Backman varit ett uthållighetsfenomen. Även i arbetet
har han visat prov på detta. Under krigsåren, då produktionen fick uppehållas med
mindre antal händer, gav Backman prov
på sin stora arbetsförmåga. Åren 1940-42
t. ex. gjorde han 2.160 övertidstimmar,
därav 960 på ett år vid sin slipmaskin.
År 1943 slutade Backman arbetet på
tändsticksfabriken och slipar numera bilaxlar på Penta i Skövde, där även sonen
är svarvare och dottern har sitt arbete på
kontoret.
Att Eric Backman så intensivt ägnade
sig åt idrotten, det ångrar han inte. »Nog
blev man lite efter i sin yrkesutbildning,
men det har man fått ta igen senare»,
säger han. »Idrottsresorna och det fina
kamratskapet idrottsmännen emellan i
såväl landskamper som andra idrottssammanhang äro oförglömliga minnen.»
Eric Backman tycker inte att det är
samma fest och glädje över idrotten i
dag. Det är för mycket allvar. Idrotten har
blivit så specialiserad. När idrottsmannen
avverkat sin gren får han priset omgående
och så bär det iväg till den väntande bilen.

Erik Backman följer i sin lätta och eleganta stil Edvin Wide vid en tävling på Stockholms Stadion den 15
oktober 1922. Distansen var 3 eng. mil.
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Det personliga och kamratliga umgänget
idrottsmännen emellan blir lidande. Helt
annorlunda var det förr. När en idrottstävling var genomförd vidtog en högtidlighet
med prisutdelning. Då hade publiken på
nytt ett tillfälle att få hylla sina idoler. Vid
större tävlingar följde också alltid en festlig avslutningsbankett.
Idrotten har också blivit en fråga om
pengar i en allt för stor utsträckning. När
en ung idrottsgrabb söker sig till en klubb,
så kommer förmånerna allt för mycket i
förgrunden.
Ledarnas ställning är inte avundsvärd.
De har för lite stöd från de aktiva. Av de
pengar som anslås till idrotten borde också en del gå till stöd åt föreningsledarna.
Det är till stor del på ledarnas insatser
som föreningarnas framgång beror.
Så resonerar Eric Backnian under vårt
samtal. När man sitter tillsammans med
honom en kväll kan man inte annat än
beundra hans förmåga att berätta. Hans
minne är rikt. Och timmarna går fort i den
forne glanslöparens sällskap.
Författare okänd

Backmans leverne
När tidningarna skrev om Backman
skrevs det lika ofta om hans leverne som
om hans insatser på löparbanan. Backman
utmålades som en supglad, storrökande
idrottsman och det antyddes t.o.m. att han
inte skulle vara riktigt klok.
Backman var sannerligen inte ensam
om ett vidlyftigt leverne utan man måste
, för att förstå saken rätt, sätta sig in i den
tid Backman levde i. Vännen Edvin Wide
hävdade att historierna om Backman som
festprisse och storrökare oftast var grovt
överdrivna.
Wide beskriver Backman som en skämtsam och glad bohem, som gärna drog en
historia i glad vänners lag. Men det fanns
också ett skyggt och blygt drag hos Tidaholmslöparen och mycket tyder på att han
i grunden var en skötsam person.
Enligt Backmans klubbkamrater, släkt
och vänner i Tidaholm bekräftas att han
var en blyg människa som, när stunden
så krävde, emellertid kunde leva upp till
den bild som han trodde folk ville ha av
honom.
Backman sa ständigt till yngre förmågor
-”Ni ska inte festa och inte röka”.
		
		
Rit-Olas Teckning ur DN 1949
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”Ya” Skoglund fotbollsliraren från Stockholm som rotade sig i Skövde
Fotbollen har präglat hans liv ända
sedan barndomen. Som yngre bror till
fotbolls-proffset och idrottslegenden
Lennart ”Nacka” Skoglund kom han
redan i mycket unga år i kontakt med
den populära bollsporten. Talangen för
fotboll fanns i generna.
Det var också den talangen som fick
Karl-Evert ”Ya” Skoglund att flytta
från Stockholm till Skövde i slutet på
sextiotalet, hitlockad av Arne ”UnoX”
Sandberg, när Skövde AIK gått upp i
division 2.
Porträttet
– I ungdomsåren i Stockholm spelade
brorsan och jag i samma lag några år. Det
var när han kom tillbaka efter proffsåren
i Italien och gjorde comeback i Sverige.
Laget var Hammarby och åren var -64,
-65 och -66, minns Ya, som året därefter
antog erbjudandet att komma till Skövde
och spela för AIK.
– Tre år spelade jag i laget. Mitt sista
år 1970, var vi uppe och kvalade till
allsvenskan, berättar han.
Några år hade han tänkt att stanna i
Skövde. Men det blev fler, betydligt fler.
– Ja, vi trivdes bra här, säger han och
tittar på hustrun Lena, som håller med.
En anledning var också att de båda
döttrarna skulle få växa upp i en mindre
stad.
Efter avslutad karriär i Skövde AIK var
Ya bland annat spelande tränare i IFK Hjo

Karl-Evert ”Ya” Skoglund

Av Gun Norén, Skövde Nyheter

Det var 1972 till 1975.
Första jobbet i Skövde var på UnoX
kontor i Commercehuset varefter han
fick erbjudandet av Arne Sandberg att
driva en av företagets bensinmackar
på Mariesjöområdet.
– Det var roliga men slitsamma
år. På den tiden var det service som
gällde så det var ett spring fram och
tillbaka mellan bilarna. Lena satt i
kassan och jag skötte servicen, säger
Karl-Evert och skrattar.
Fram till slutet på sjuttiotalet drev han
bensinmacken på Mariesjöområdet.

Vallegrillen
Idén med att starta ett gatukök hade
funnits en tid och 1979 öppnade KarlEvert och en kompanjon Vallegrillen.
Matintresset har alltid funnits.
– Det var också en jobbig tid men
otroligt kul, säger han.
Bra gick det också och 1988 utökades
verksamheten med en restaurangdel.
Under en tvåårsperiod drev han
också restaurang Adriatic i centrala Nacka och Ya Skoglund
Arkivbild
Skövde.
Familjen bodde först på Djäknevägen tänka sig att flytta tillbaka till Stockholm.
Döttrarna Ann-Sofie och Annika har i
sedan blev det villa på Lingonstigen
och därefter Ekängen. Nu bor Lena dag egna familjer, en bor i Göteborg och
och Karl-Evert i ett rymligt radhus på en i Skövde.
– Fem barnbarn har vi också, flera av
bergssluttningen, där de trivs med både
hus, omgivning och grannar. De är dem spelar fotboll, riktigt bra faktiskt,
ordentligt rotade i Skövde och kan inte säger en stolt morfar.
Ya ler ömt när vi frågar om hans
berömda storebror.
– Han finns bevarad i minnet, jag blir
ständigt påmind om Lennart. Senast
var för några veckor sedan när familjen
var uppbjuden på teaterpremiär till
Stockholm, där Ulf Larsson har satt upp
en nyskriven pjäs om Lennart ”Nacka”
Skoglund.
– Scenen är uppbyggd som en exakt
kopia av vår lägenhet på Katarina
Bangata i Stockholm på femtiotalet.
Regina Lund spelar vår mamma och Uffe
Larsson har rollen som pappa. Bert-Åke
Varg har också en roll och Daniel Sjöberg
rollen som en mycket porträttlik Lennart,
berättar Ya, som naturligtvis också finns
med i pjäsen.
– En liten kille som heter Emil Nilsson
spelar mig som tio-tolvåring, säger han
och skrattar.
Världens snällaste
Ya berättar vilken otrolig upplevelse det
var för familjen Skoglund i början på
femtiotalet när hans storebror Lennart
Foto Gun Norén
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kom hem med italienskt proffskontrakt med FC
Internazionale i Milano.
– Han var 20 år då och det handlade om mycket
pengar för hans del. Vi var inte rika, en vanlig
arbetarfamilj på söder, där vi bodde fem personer i
en liten lägenhet på 29 kvadratmeter, säger Ya som
också framhåller hur otroligt snäll och generös
hans bror var. Ja, han var världens snällaste.
– Han köpte sommarstuga till mamma och pappa
och jag fick en moped bland annat. En trevlig
upplevelse var när hela familjen blev nedbjuden
till Italien. Det var när ”Nacka” var som allra
störst. Då var jag 13 år. Vilken otrolig lyx vi fick
uppleva. Jag tyckte det var kul men mamma hade
helst velat stanna hemma, säger han och skrattar
åt minnet.
Lennart ”Nacka” Skoglund kom tillbaka från
Italien 1964. Han avled 1975.
– I Italien finns hans hustru Nuccia och sönerna
Evert och Giorgio. Det har gått bra för dem och vi
håller kontakt och träffas kontinuerligt, säger Ya.
Motion
I dag är Ya pensionär. Knäna är inte vad de borde
vara, ibland har han riktigt ont men försöker
motionera så mycket som möjligt. Det blir mest
promenader.
– Knäna har fått ta mycket stryk. Dels genom
fotbollen och så jobben,
Mitt första jobb i Stockholm var som golvläggare
sedan bensinmacken och gatuköket i Skövde, båda
tuffa serviceyrken med mycket slit.
Några tankar på att flytta tillbaka till födelsestaden
finns som sagt inte. Men besöken i Stockholm ser
båda han och hustrun Lena fram mot.
– Vi är ett gäng från Hammarbytiden som
bildat en klubb ”Hammarby-54”, det året laget
gick upp i allsvenskan. Vi träffas en gång om
året tillsammans med våra fruar. Då har vi riktigt
trevligt med mycket snack och även dans, säger Ya
och hustrun Lena håller med.
Gun Norén

”Ya” Skoglunds matcher i landslag, allsvenskan, kval till
allsvenskan och i näst högsta serien
Säsong

Klubb

Serie

1955-56

Hammarby

Allsv.

6

0

58232

1956-57

Hammarby

Allsv.

10

1

78861

1957-58

Hammarby

Div.

32

20

86051

1959 Hammarby

Allsv.

16

7

215745

1960 Hammarby

Allsv.

22

5

204840

1961 Hammarby

Allsv.

19

9

209264

1962 Hammarby

Allsv.

22

11

213262

1957 U-landslaget
1958 Hammarby

1958 U-landslaget
1959 U-landslaget
1960 U-landslaget
1961 U-landslaget
1962 A-landslaget

Kval

1962 ”OS-landslaget”**
1962 B-landslaget

Allsv.

1964 Hammarby

Div. I

1964 Hammarby

Kval

1966 Hammarby

Div. I

1965 Hammarby
1966 Hammarby

1967 Skövde AIK
1968 Skövde AIK
1969 Skövde AIK
1970 Skövde AIK
1970 Skövde AIK

1956-70

Totalt

1
2

Mål Publik

2

1
4

3

2
1
1

1

5

1963 Hammarby

1963 B-landslaget

Matcher

Allsv.
Kval

20
20*

Div.

Kval

5

17

52000
21892
4295

24299

172031

1

60000*

2

50000*

4

17

1

289

93

3

3010

90000*

3

5

8057

16

20*

Div. I

Div. I

23861

174883

17

19

4707

5

1

Div. I

27488

50000*

2
1

7000

0

47009

35000*
10000*
35000*

35178

2001965

”Ya” Skoglunds allsvenska debut, hans två matcher i Borås samt hans enda A-landskamp

Den 1 augusti 1926 spelades den
första allsvenska matchen i Borås och
sammanlagt har det nu spelats 728 matcher
i högsta serien i Västgötafotbollens
huvudstad. Elfsborg har spelat 717 under
sina 62 allsvenska säsonger och Norrby
har bidragit med 11 ( 1955-56).

Det var just mot Norrby som Karl-Evert
”Ya” Skoglund (född 21 januari 1938 i
Katarina församling, Stockholm) gjorde
sin allsvenska debut, fredagen den 18
maj 1956 på Johanneshovs IP, då Norrby
tog sin senaste (sista?) allsvenska seger.
Laget vände underläge i paus till vinst
med 2-1 efter två snabba mål av Conny

Andréasson (57:e och 60:e min.) .
Erik Storck från Malmö dömde inför 5142
åskådare och Norrbys laguppställning i
matchen såg ut så här:
Gösta Paréus;
Tore Sandell, Bengt
Dahlqvist, Åke Gustafsson, Arne
Wiklund, Stig Andersson, Tage Hedlund,
Ola Evaldsson, Conny Andréasson, Reino
Börjesson och Göran Hernström
Första gången ”Ya” spelade i Borås dröjde
till den 8 augusti 1962 då Elfsborg stod
för motståndet. Det blev hemmaseger
4-1 efter 1-1 i paus och Ove Grahn stod
för 2, Henry Larsson och Stig ”Spiken”
Johansson (sedermera Talmark) stod för
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vardera 1 av Elfsborgs mål.
”Ya”:s andra och sista allsvenska
framträdande på Ryavallen utspelades
den 30 maj 1963 och även då blev det
seger för Borås-laget. 4-1(1-1) efter
hemmamål av Henry Larsson 2, Lasse
Råberg och Jens Söderberg.
Sin enda A-landskamp gjorde ”Ya”
den 13 november 1962 i Tel Aviv då
Sverige besegrade Israel med 4-0 i
upptaktsmatchen på Fjärran-Östernturnén. F.ö. var det Elfsborgs målvakt
Rolf ”Kubben” Johansson som stod i
målet och det blev ju också hans enda
A-landskamp.
Forts. nästa sida

”Ya” i Skövde

1966 vann Skövde AIK div. III och 1967
debuterade klubben i näst högsta serien.
Ett av nyförvärven var ”Ya” Skoglund
från Hammarby . I laget spelade också
Arne ”Månstrålen” Selmosson och Stig
”Spiken” Talmark (tidigare Johansson
med allsvenskt spel bl.a. i Elfsborg) och
laget slutar trea i serien efter Åtvidaberg
och Frölunda. På 11 hemmamatcher
drog laget 32.244 åskådare vilket var
nära 12.000 mer än vad Åtvidaberg
lockade till Kopparvallen. För de övriga
västgötalagen Alingsås IF och Grimsås
IF gick det också bra med en fjärde resp.
femte plats i serien.
En kuriosanotering är att Gunnar Gren,
som skulle fylla 46 år detta år, hoppar in
i jumbolaget Redbergslids IK och spelar
sex matcher.

för Skövde AIK där förre
”Järnkaminen” Lars ”Laban”
Arnesson är ny tränare och ”Ya”
medverkar bara i fem matcher
detta år.

1968 slutar Skövde AIK på andra plats
efter Jönköping Södra. Alingsås slutar
näst sist trots att Nisse ”Tidan” Johansson
är med i laget och nykomlingen Norrby,
med Lasse Hedén som bäste målskytt,
klarar inte heller nytt kontrakt.

1970 vinner äntligen Skövde
AIK div. II, nu med förre
Hammarbyspelaren
Axel
”Acke” Eriksson som tränare.
”Ya” är åter med som ordinarie
och är en av lagets viktigaste
spelare när laget går till kval.
KB/Karlskoga är överraskande
tvåa men så innehåller laget
detta år också spelare som Tord
Grip, Lasse Heineman och Curt
Edenvik. Ralf Edström spelar
i mittenlaget Degerfors (17
matcher och 4 mål) . I kvalet till
allsvenskan, som är ”Ya”s fjärde,
blir det oavgjort mot IFK Luleå
och Landskrona och förlust borta
mot Sandvikens IF och något
allsvenskt spelblir det därmed
inte för Skövdelaget.

1969 är det Örgryte som blir för svåra

Tommy Wahlsten

Karl-Evert ”Ya” Skoglund utanför sin villa i Skövde
Foto Gun Norén

Ur Rekords Samlaralbum 25/6 -59
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Ur Skaraidrottens historia
Klipp från Skara Tidning

Från den allra första tävlingen Skara Atlet o Idrottssällskap
arrangerade söndagen den 24 augusti 1902 finns resultatlistan
kvar. Tävlingen hölls på Godtemplarnas festplats ”Lyckan”
invid Björkelund.
Här några av resultaten:
Höjdsprång:

1. E. 1ohansson
1 meter 4 decimeter
2. David Bergman 1 meter 3 decimeter
3. Fr. Börjesson
Ej fullt så långt

Längdsprång: 1. Fr. Börjesson

5 1/4 meter

Diskus:

1. David Malmros 31 3/4 meter

Slägga:

1. David Ekström

23 1/2 meter

Att arenan var ytterst primitiv säger sig självt och av redskapen är det bekant att diskusen var helt av järn och släggan var
päronformad och försedd med en järnlänk.

Insändare i Skara Tidning nr 77 1923 och den 25 april 1923

FOTBOLLEN

Med stort intresse har jag följt pennfäktarkampen emellan ”Vän av verklig idrott”
och Stora Levena centerforward. Det har
varit en spännande figth, om jag nu skall
våga uttrycka mig på det förkättrade, från
engelskan lånade, idrottsspråket. Då jag
nu tar till orda i denna debatt, sker det
blott för att få framföra mitt, och säkerligen många andra fotbollsvänners, tack
till herr centerforwarden, för det lysande
sätt varmed han försvarat fotbollsidrotten. Att en så hätsk fotbollsfiende som
V.A, V.I skulle låta sig övertygas därav
vore för mycket begärt. Fotbollen gör
dock, motståndet till trots, sitt segertåg
över världen. I snart sagt varje land är den
nationaksporten framför andra, den sport
som samlar störstra publiken och största
antalet utövare. Den förmår rycka med
sig åskådarna på ett rent av hypnotiskt
sätt. Eller säg mig något mera tjusande
än en förstklassig fotbollsmatch mellan
två jamnstarka lag? Det är också den
mest demokratiska idrotten. Den skapar
ett gott kamratskap och bidrager kraftigt
till klassmotsättningarnas utjämnade. I ett

fotbollslag är alla goda kamrater oavsett
den sociala rangskalan. Att småpojkar
och vissa mindervärdiga element ibland
bråka, därav får man ej döma en stor
rörelse. Avarter finns inom alla fack.
Om blott de styrande finge upp ögonen
för fotbollens betydelse då vore mycket
vunnet. I fotbollens hemland England,
omhuldas densamma av de administrativa myndigheterna. Där spelar t.o.m.
prästerna med. Häri landet samarbeta
präster och skollärare m.fl. när det gäller
att motarbeta klubbarna och omöjliggöra
deras existens. Fotbollen går dock stadigt
framåt fast belackarna skria. Överallt ute
i bygderna bildas nya klubbar. Den är på
väg att även i Sverige bli ”The sport of
the nation”
			
J. K-m

SVAR TILL J.K-M

Återigen har en fotbollsdåre varit framme
och spretat med pennan i Eder ärade
tidning n:r 77. Det är rent sorgligt, att
det finns människor, som i pressen vilja
försvara en sådan dårskap som fotbollen. Fotbollen, det är ingen ideell, det
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är endast tävlan i att sparka varandra på
benen och skalla var man bäst kommer
åt. Att fotbollen förmår rycka med sig
åskådarna på ett rent av hypnotiskt sätt,
det nekar jag inte till, men när vi säger, att
det inte finns något mer förtjusande än en
fotbollsmatch, då reagerar en sund människa. Är det då inte mer tjusande att företaga en utflykt till någon naturskön trakt
och njuta av naturens underbara prakt, det
håller jag för mer, än att se en hop dårar
springa omkring och svära och slåss om
en dålig fotboll, det är väl inget tjusande,
eller säg? Angående kamratskapet så vill
jag säga, att det är endast under det matchen pågår, som kamratandan gör sig gällande, eljest är det nog dåligt beställt med
kamratandan i en ”idrottsklubb”. Jaså. har
inte myndigheterna fått upp ögonen för
fotbollen, enligt min mening,så har den
nästan fått upp ögonen för mycket. Jag
förutspår att snart är fotbollens saga all,
ungdomen får nog upp ögonen undan för
undan för dårskap.
Fotbollshatare

Skarafotbollen i ett nötskal
Fobollen i Skara har gamla anor och
traditioner. Redan år 1903 bildades
den första föreningen Skara Bollklubb.
Intresset för fotbollen visade sig vara så
stort att även Skara Atlet och Idrottssällskap tog upp fotbollen på sitt program.
Den 8 maj 1903 kan skrivas som en
historisk dag för Skara I.F.. Då beslöts
nämligen att inköpa den första fotbollen.
Kostnaden för denna dyrgrip var kronor
3:40, Föreningens kassa räckte ej till för
denna stora kostnad. Men bättre brödlös
än rådlös. Ett tioöreslotteri var lösningen.
År 1907 kände man sig mogna att ta sig
an några av de stora inom de västsvenska
klubbarna och valet föll på Örgryte I.S..
Nu var gästerna ofina nog att vinna matchen med hela 5-2.
Följande rapport angående det ekonomiska resultatet av detta evenemang
intresserar nog inte bara nutida fotbollskassörer.
Inkomster
Utgifter		
Behållning

glansperioden 1926-1927. Äldre skarabor
berättar än i dag om hans betydelse för
fotbollslaget genom sin kondition, blick
för spelet och tuffhet. Kort och gott, Arvid ”Moppe” Röningberg är en legend i
Skaras fotbollshistoria.
En ny period av bra fotboll var årgången
1939 till början fyrtiotalet då de rödblå
mönstrade följande laguppställning:
Mv M. Fröjd, Hb Erland Johansson,
Vb ”Kron” Prytz, Hh Sven ”Murarn”,
Ch ”Lång Erik”, Vh ”Falle” Johansson,
Hy ”Mammon” Magnusson”, Hi Allan
Andersson, Cf ”Plytten” Johansson, Vi
Tage Whass, Vy ”Nocke” Svantesson,
reserver Olle Johansson och Tage Johansson.

belägen på Frösön invid Storsjön. Under
tiden som vi njöt av mat och dryck kom
meddelandet per telefon att vi tack vare
serieomläggningen flyttats upp till spel i
div. 2. Glädjen stod givetvis högt i tak. Vi
vände nöjda tillbaka till Skara efter ett bra
träningsläger taggade till tusen att möta
de svåra uppgifter som väntade oss.
Så var det upp till bevis. Första uppgiften var Elfsborg i Borås. Efter de första
darriga tjugo minuterna fick vi ordning på
vårt spel. Vi höll jämna steg med Elfsborg
och lyckades även göra 1-0 vilket blev
slutresultatet. Nästa prövning var Husqvarna IF på Skaravallen. Det blev en ny
seger med 2-1. Sedan slog vi Oddevold
H med samma siffror, 2-1 och Kinna B
med 4-1. Detta betydde en klar serieled-

48:25
42:39
5:86

Nu hade de kloka gubbarna dåvarande
fotbollssektionen fått upp ögonen hur viktigt det var för det egna laget när det gällde att utvecklas både tekniskt och taktiskt.
Speciellt Göteborgarna låg långt före oss .
Men vi var duktiga på att ta lärdom.
Detta visade sig då vi förflyttar oss fram
till år 1927, en milstolpe i föreningens
historia. Vi hade nämligen genom seriespelet lyckats nå fram till kvalspel för
högsta serien där vi ställdes mot Stattena
I.F. från Helsingborg.
Resultat i kvalspelet:
Skara - Stattena 2 - 2
Stattena - Skara 2 - 1
Nu var Skara ett känt namn på svenska
fotbollskartan. Många ledare bidrog till
framgångarna. På grund av platsbrist
kan jag inte räkna upp alla men vill
gärna framhålla en person som hade stor
betydelse för Skara I.F. nämligen Arvid
”Moppe” Röningberg. Det var många
oavlönade arbetstimmar som han bidrog
med. Han målade och skänkte tavlor till
föreningen. I början på femtiotalet byggde han, tillsammans med gode vännen
Teodor Almgren Skaras första Ishockeyrink, vackert belägen vid Petersburgs
fritidsområde.
Moppe debuterade 1908 och kvarstod
som stöttepelare i A-laget ännu under

Lennart ”Kulan” Karlsson nickar in Skaras enda mål på Örgryte i publikrekordmatchen mot Örgryte på
Skaravallen i september 1956

Detta var ett lag som stod sig gott i den
västsvenska konkurrensen. Ytterligare två
spelare kom senare med i laget nämligen
Valter Karlsson och Alf Hassel.
En period med mindre lyckade framgångar och stagnering av verksamheten
kunde konstateras. Vändningen infann
sig inte förrän framemot femtiotalet då
Lasse ”Kulo” Karlsson, ordförande i
föreningen, och Nils ”Nisken” Johansson,
dåtidens talangscout, inte utan framgång
finkammade omgivningen efter dugliga fotbollsspelare. Den nya satsningen
gjorde att laget avancerade och vann div.
4. Ett fortsatt bra spel gjorde att laget låg
i toppen men stannade på andra plats i
div.3.
Under ett träningsläger i Östersund
spelade vi mot tre norrlandslag med viss
framgång. Efter en match mot Östersund,
som Skara vann, dök det upp en känd
skaraprofil, bagarmästare Nyström, som
inbjöd oss till hans sommarstuga vackert
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ning. Sedan började det kärva i spelet
på grund av en del skador. Bland annat
blev Ch Nils Lövkvist borta för resten
av säsongen. Curt Lundgren försvann till
Stockholm AIK, Pär Svensson Försvann
till Oddevold och Allan Karlsson fick göra
speluppehåll på grund av dålig hals. Att
ersätta dessa spelare, hela backlinjen, som
var lagets ryggrad var nästintill omöjligt.
Följden av detta blev en bottenplacering
och nedflyttning till en lägre serie.
År 1960 bildades en ny förening helt fristående från moderföreningen med medlemmar från div. 2. Namnet blev SI.56.
Mötesträffar blir det än i dag, 4-5 gånger
om året samt en sommarvecka i Smögen.

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och idrottsmuseer
i Västergötland

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

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

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

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

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
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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

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
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Tommy Wahlsten
Tel. 0500-48 16 66
0705-39 80 42
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

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

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

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

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

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

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

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

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01
Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Borås friidrottshall Ryahallen snart invigningsklar

Bygget av Borås friidrottshall, Ryahallen, är försenat. Invigningen, som
skulle varit i november, är flyttad till januari-februari 2006
Foto 2005-12-05 Leif Svensson

Underlaget för löparbanorna och mattan för stavhopp (till vänster) samt
mattorna för höjd- och längdhopp (skymtar till höger) ligger färdiga för
användning
Foto 2005-12-05 Leif Svensson
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Avsändare:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Stig-Erik Lekberg

Stig-Erik Lekberg under VM i militär femkamp i Kristianstad 1959 där han tog guld, 24 år gammal.
Läs även artikel på sidorna 14-15.

