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LIHS firar 30 år - Ordföranden har ordet 

 När man har roligt går tiden fort. Fem år har redan gått sedan undertecknad valdes in som 

ordförande för Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap och efterträdde Folke Brink som 

varit ordföranden sedan 1998. Inte lätt att efterträda en sådan profil men utvecklingen av 

LIHS är positiv. Idrott och idrottshistoria är för mig kultur och att dokumentera och 

bevara både det som sker i nutid och det som förevarit genom åren inom skilda idrotter, 

som föreningar, framstående idrottsmän/kvinnor från Lidköpingsbygden sätter LIHS, 

Idrottsmuseet och staden Lidköping på kartan.  Westgötarnas Idrottshistoria är en 

medlemstidning som ges ut fyra gånger per år till alla medlemmar, där ofta de olika 

Idrottssällskapen i Västergötland skriver artiklar så genom LIHS är Du även indirekt 

medlem i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. Dessutom ger LIHS ut ett medlemsinfo  

4 gånger om året. Vi finns också på Facebook med många följare och enskilda besök 

Vårt Idrottsmuseum som har ca 5 500 diarieförda föremål, allt finns inte i våra montrar 

men byts efterhand. Museigruppen gör ett fantastiskt arbete med att hålla ordning på alla 

dessa montrar med olika priser som lämnats till Idrottsmuseet genom åren av kända 

idrottsmän/ kvinnor som har erövrats på arenor runt om i världen. 

Dokumentationsgruppen som dokumenterar i både stort som smått. Det skrivs större 

avhandlingar, artiklar, det görs intervjuer. Allt detta finns på Idrottsmuseet.  

Marknadsgruppen ser till att vi får föredragshållare till våra tisdagsträffar, arrangerar 

resor, utställningar och andra träffar för våra medlemmar. 

Utveckling av våra datasystem som hemsida, visningsdator med allt som dit hör svarar 

Folke Brink med understöd av kansliet som är lite av vårt ansikte utåt. 

Ekonomi och kansli är enheter som ligger direkt under styrelsen. 

Det är tack vare alla dessa våra medlemmars insatser som sträcker sig över gränserna där 

alla vid behov kan hjälpa till men vi ser också att vi behöver fler aktiva och engagerade 

medlemmar i vår verksamhet. Som enskild medlem kan Du också göra mycket genom att 

sprida information om oss och vi tar gärna emot idéer och förslag.  

Hur det går med jubileumsfirande och annat vet vi inte i dessa Coronatider men en sak är 

klar Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap och Idrotsmuseet  lever vidare… 

Leif-Ove Gustafsson 

  

 



 

Första Idrottscafét 1994 

på Conditoribageriet 

Från vä. Sven ”Svensken” Blomqvist, Karl Fasth, Rune Karlsson, Bo Lidbom 

Sven Westerling, ----------------?  

 

  Från Lidbeckska huset till Kylanderskolan. 

När vi började vår dokumentation hade vi god hjälp av vad John Axén redan samlat om 

Lidköpings idrott. Till museet fick vi priser och diverse idrottsmaterial. Eftersom lokalen 

på Rådagatan inte var så stor, bara ca 50 kvm, blev styrelsens och mitt jobb att söka nya 

lokaler. Efter något år fick vi löfte av kommunen att få hyra en lokal på första våningen i 

Kylanderskolan, som är det ställe där vi håller till i dag. Villkoret var att vi färdigställde 

lokalen själva. Detta visade sig dessvärre vara svårare än vi trott, lokalen vari sämre skick 

an vi anat och vi tvingades avbryta vårt arbete. Då kommunen nu istället beslutade sig för 

att riva byggnaden blev det dock protester, bl. a från S:t Nicolai Gille, Kommunen gav till 

slut med sig och lät förnuftet segra Kylanderskolan genomgick sålunda därefter en 

totalrenovering. 



 

År 2002 fick Sällskapet hyra två lokaler på andra våning i den gamla skolan till stor 

glädje för sällskapet och dess medlemmar. År 2010 kunde vi dessutom utöka museet med 

en tredje lokal, också på andra våningen. Museet har nu en yta på drygt 200 kvm. 

Åren 2007-2008 växte verksamheten. Medlemmar strömmade till och fler och fler erbjöd 

sig att hjälpa till. Styrelsen bildade då fyra arbetsgrupper, som fick var sitt 

ansvarsområde; dokument, marknad, ekonomi och kansli/Museum. I varderea grupp 

ingick 5-6 personer. Grupperna arbetade självständigt var och en för sig. Aktiviteterna 

flödade. Det började hållas tema-utställningar och föreningsträffar. Kända TV- profiler 

gästade våra årsmöten, och museets besöksantal ökade för varje år. Så har det fortsatt, och 

numera ordnas även återkommande studie- och fotbollsresor för de 500 medlemmarna. 

Sällskapet har inte varit främmande för media och ny IT -teknik och har både en egen 

hemsida och en sida på Facebook där allmänheten kan följa museet. 

Min tid som ordförande, från år 1998 fram till dags dato, 2016, har berikat mig med 

många upplevelser samt en mängd vänner i hela Västergötland, där jag besökt flertalet 

idrottsmuseer och idrottshistoriska sällskap. Jag har även varit styrelseledamot i Westgöta 

Idrottshistoriska Sällskap, där jag fått ta del av idrottshistoria också utanför Lidköpings 

gränser.  

Första protokollet 

Protokoll fört vis sammanträde med intresserade                   

Sammankallande: Gunnar Lindahl Tf. sekr. Karl Fasth för arbetet med Idrottshistoriska  

i Lidköping  tisdagen den 24 januari 1989 i Lidköpings Tennisklubbs lokal 

Närvarande: Gunnar Lindahl, Sven Blomqvist, Arne Friman, Sven Friman, Rune 

Karlsson Rune Svensson, Karl Fasth 

§1 Gunnar Lindahl redogjorde för syftet med detta första sammanträde som 

kom tillstånd som en följd av bildandet av Westgöta Idrottshistoriska 

sällskap. 

De närvarande, representerade olika idrotter inom nuvarande Lidköpings 

Kommun, Visade sig också Känna till mycket om idrottens historia. För att 

få ytterligare intresserade enades de närvarande om att till nästa 

sammanträde kalla fler äldre ledare. 

§2 Genomgicks en del idéer om uppläggningen av det fortsatta arbetet. 

En mycket värdefull historia konstaterades fanns redan i skrift som John 

Axén gav ut under titel Lidköpings idrott under ett sekel. 

Beslutades att undersöka om det fanns fler exemplar och i så fall skulle det 

köpas ett antal. 

Eftersom John Axéns skrift bara innehöll material från Lidköpings stad  

före kommundelningen och sammanslagningen, skulle framledes 

undersökningar göras att inom nuvarande Lidköpings kommun för att få 

fram material. Beslutades att kontakt skulle tagas med styrelsen för 
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folkrörelsearkivet i Lidköping för att genom dem knyta kontakt med de 

föreningar som ännu inte insett vikten av att lämna sitt föreningsmaterial dit. 

Uppdrogs åt Karl Fasth att fullfölja detta. 

§3 Beslutades att nästa möte skulle hållas tisdagen den 14 mars kl.10.00 

 i Tennisklubbens lokaler. 

§4 Som intet ytterligare var att behandla avslutades mötet tackade Gunnar 

Lindahl för visat intresse och hoppades att intresserade skulle lyckas att 

historiskt kunna, förenings och idrottsintresset, kartlägga Lidköpings idrott.  

Till interimsstyrelse utsågs: Gunnar Lindahl ordf, Karl Fasth sekr, Sven 

Friman kassör. 

Dag som ovan  Justeras: 

Karl Fasth   Gunnar Lindahl 

Tf. sekr.   Ordf.   

 

Första verksamhetsrapport 

Ur verksamhetsberättelse 

över Lidköpings Idrottshistoriska Sällskaps första verksamhetstid gällande tiden 27 

november 1991 till den 31 december 1992 ( 13 månader). 

Sällskapet bildades den 27 november 1991  vid ett möte på Lidköpings Idrottsmuseum. 

närvarande 22 personer som representerade följande föreningar. 

IF Heimer 

Kållands BK 

Lidköpings Atletsällskap 

Lidköpings Bollklubb 

Lidköpings Bordtennisklubb 

Lidköpings Gymnastik o Simsällskap 

Lidköpings Tennisklubb 

Lidköpings Vintersportklubb 

Norra Härene BK 

Segelsällskapet Westgötarna 

Villa BK 

Stadgar för Sällskapet antogs och val förrättades. 

Bildandet hade föregåtts av många och intensiva förberedelser. Redan den 4 januari 1989 

samlades en grupp idrottsledare till en första sondering hur idrottshistorien skulle kunna 

dokumenteras i vår region. Westgöta Idrottshistoriska Sällskap hade bildas den 17 

september 1988 och deras första uppgift var att få igång klubbar i varje kommun och det 

var på deras initiativ som Lidköpingsgruppen samlades. 



 

Gruppen valde en interimsstyrelse bestående av Gunnar Lindahl ordf, Karl Fasth sekr, 

Sven Friman kassör övriga deltagare var Sven Blomqvist, Arne Friman, Rune Karlsson 

och Rune Svensson. Gruppen har sedan utökats och forskningsarbetet har bedrivits i 

studiecirkelform med Karl Fasth som studieledare. Gruppen har hållit sina 

sammankomster företrädesvis i Folkrörelsearkivets lokaler men har också besökt ett 

flertal klubblokaler i kommunen.  

Den 26 september 1990 hölls ett informationsmöte där samtliga klubbar i kommunen var 

inbjudna. Den arbetande studiegruppen utsågs därvid till interimsstyrelse med uppgift att 

snarast undersöka möjligheterna för bildandet av ett Idrottshistoriskt sällskap i Lidköping. 

Följande styrelse har verkat under Sällskapets första 13 månader. 

Ordf.  Gunnar Lindahl 

V. ordf.  Karl Fasth 

Sekr.  Arne Palm 

Kassör  Agne Källström 

  Sven Blomqvist 

   Rune Svensson 

      Arne Friman 

Suppl.  Sven Friman 

  Gunnar Freij 

  Rune Karlsson 

Efter Rune Svenssons bortgång har Sven Friman ingått i styrelsen. 

Sällskapet har 19 personliga medlemmar och 38 föreningar. 

Styrelsen har under verksamhetstiden haft sex protokollförda sammanträden. 

 

Första styrelsen Från vänster. Arne Friman, Sven Blomqvist, Arne Palm. Sittande från 

vä. Agne Källström, Rune Svensson, Sven Friman, Gunnar Lindahl, Rune Karlsson, 

Gunnar Freij, Karl Fasth. 

Som framgår av den första verksamhetsberättelsen för året 1991. 

Redan den 4 januari år 1989 började dock Lidköpings idrottsledare tala om att man borde 

bevara kommunens idrottshistoria.24 januari samma år samlades ett antal 



 

idrottsintresserade till ett möte, sammankallat av Gunnar Lindahl i Lidköpings 

Bordtennisklubb och Karl Fasth i Lidköpings Tennisklubb. Till mötet inbjöds Mats 

Segerblom, ordförande i Westgöta Idrittshistoriska Sällskap och en känd TV- profil från 

Väst Nytt. Övriga närvarande var Sven ”Svensken” Blomqvist, Arne Friman, Rune 

Karlsson, och Rune Svensson. 

Man beslutade på mötet om att idéer och upplägg av det fortsatta arbetet skulle 

genomföras enligt den skrift som John Axén tagit fram ut med titeln ”Lidköpings idrott”.  

Till interimsstyrelse utsågs Gunnar Lindahl som ordförande, Karl Fasth som sekreterare 

sam Sven Friman som kassör. 

År 1994 Första Tema och kafékväll- Brottning 

De kommande åren ägnades till stor del åt dokumentation. Dessa första år hade sällskapet 

sina möten förlagda till olika klubblokaler och till sitt förfogande hade man även ett litet 

förråd i källaren i Lidbeckska huset på Skaragatan. På ett styrelsemöte framlades ett 

förslag om att förvekliga en utställning. Beslutet klubbades och man bestämde att den 

första utställningen skulle ha brottning som tema. Platsen man valde för detta var 

Konditoribageriet. Brottningen var under denna tid stor i Lidköping och som ledare och 

aktiva inom denna sport fanns många stora profiler. Den genom tiderna mest 

framgångsrike brottaren, Ivar ”Kovan” Sjölin, vann OS-silver i London år 1948. Vi har 

vidare den internationelle domaren Sven ”Svensken” Blomqvist, som med sina 100 

internationella uppdrag har deltagit i både VM och EM samt fyra olympiska spel. 

Sällskapet första kansli och klubblokal 1995 

Ett stort lyft för fortsatt arbete skedde när sällskapet fick en egen lokal.  

Utvecklingen startade direkt och man anställde sin förste kanslist i Leif Malmgren.  . 

Lokalen hade vid denna tidpunkt adress Rådagatan 5, i en källarlokal som tidigare 

använts som potatislager. Besök av turistföreningen i Lidköping 19 april 2001 



 

År 1995 Tema; Bandy.  

Platsen för 1995 års utställning som hade Bandy som tema hölls i stadshusets foajé. Hör 

hyllades de som var med och bildade Villa BK. Herrarna Herbert o Folke Fabiansson, 

bröderna Sven o Arne Friman, Emanuel ”Manne” Nilsson, Ivan Backlöv från Westerlund 

IK samt Bertil ”Ida” Lundgren från Sjödalens IK. 

Ovanstående är hämtat från berättelser och protokoll över sällskapets första två år. Det 

var nu 1995, som jag fick kontakt med Idrottshistoriska sällskapet.  

 

År 1996  Tema;  Fotboll. 

Efter många arbetstinnar i studieform kunde vi till slut sammanställa en utställning över 

Lidköpingsfotbollen. Utställningen hölls i Gamla Museet Mellbygatan f.d. flickskolan 

Här visades lagbilder över samtliga fotbollsföreningar i kommunen. Många intervjuer 

med/om gamla spelare och ledare gjordes också under kvällen 

 

År 1997  Tema; Friidrott, Orientering, Skidor. 

Från Agne Källström, Gunnar Freij, Gunnar Axen, Folke Brink, Jan-Erik Andersson, 

Karl Fasth, Ingemar Bertilsson, Rune Bringsved. Styrelsemöte från 1998 i det gamla 

Museet 

 



 

 

Styrelsen fortsatte på den valda vägen genom att dokumentera olika sporter. 

År1997 hade turen kommit till friidrott, orientering och skidor. De föreningar med 

verksamhet inom nämnda sporter samt även ett antal VIP-gäster inbjöds för att se vad 

sällskapet hade fått fram. Utställningen kompletterades sedan med ytterligare berättelser 

från dessa gäster. Också denna gång var platsen för utställningen Gamla Museet på 

Mellbygatan.  

 

År 1998 Tema; Segling, kanot, rodd. 

Underlaget till denna utställning var lättare att dokumentera. Här fanns material från 

kommunens äldsta föreningar SSW (1890), Lidköpings Kanotklubb (1932) samt 

Lidköpings Gymnastik o Roddklubb (1880). 

Platsen för utställningen var Idrottens Hus foajé. 

 

År 1999 Tema; Tennis, Bordtennis Badminton. 

Lidköpings Tennisklubb en av de framgångsrikaste föreningar i kommunen samma 

gäller Lidköpings bordtennisklubb. Det fanns det mycket intressant att gräva ur deras 

historia. En stor publik infann sig under denna utställning för att se Lidköpings egen 

tenniskung Anders Järryd, spela tennis mot bl.a. Bruno Karlsson. Även Anders 

Kjällström, Ebbe Lugner och Rune Berggren fick här visa upp sina bordtennis-talanger. 

Också detta år hölls utställningen i Idrottens hus.                                     

 

År 2001 Tema; LIHS 10 år. 

 Efter 10 år, under vilka vi samlat på oss en mängd material, föremål och dokumentation 

från de olika föreningarna i kommunen, kunde vi år 2001 visa upp vårt arbete genom ett 

jubileums utställning, även i år var utställningen förlagd till Idrottens hus. 

Under detta år var vi inbjudna av Nicolai Gille att hålla vårt årsmöte i deras högtidliga 

lokal. Här doftade det verkligen historia. 

 



 

 

Årsmöte 2001 i Nicolai Gilles lokal 

Från vänster Leif Malmgren, Folke Brink, Sven ”Svensken” Blomqvist. 

Folke Brink hade redan från början när han blev ordförande i sällskapet en tanke om att 

med styrelsens hjälp skulle arbeta fram en ny lokal, så att vi skulle kunna ha våra 

utställningar i egna lokaler. Vi skulle också därmed kunna få möjlighet att utveckla 

sällskapet vidare. 

Från det ena förslaget till det andra. Ett förslag var i Idrottens Hus på andra våningen och 

få till gång till väggarna i Idrottshallen. Det andra förslaget var i Gamla Bryggeriet men 

inget av förslaget var intressanta. Tiden gick under året 2000 fick vi ett tips på Gamla 

Kylanderskolan och vi kontaktade Björn Albrektsson på fastighetskontoret och han gav 

ett löfte att vi skulle få en lokal i markplan, förutsatt att vi iordningställde den själva. 

Sagt o gjort, vi började med att skrapa och måla väggarna. När vi kom till att installera 

elutrustning då blev det stopp. Orsaken var att el o värme och vatten var i så dåligt skick. 

I styrelsen fanns personer som var starkt fackligt bundna och det ställde till problem när 

vi fick en arbetare från a-kassa som skulle hjälpa oss att måla. Det stred mot det fackliga 

systemet, det blev osämja i ledet, men allt löste sig bra när vi fick stopp med arbetet och 

den anställde fick sluta. Sällskapet fick en styrelseledamot och medlem mindre. 

 Nu blev huset en kommunal och politisk fråga. Förslagen var många allt från att riva 

denna anrika gamla skola till att helrenovera den. Efter många hårda förhandlingar kom 

så ett beslut att den skulle renoveras, och det från grunden. Arbetet pågick under 2001-

2002. Det sägs att det var gamla kulturpersonligheterna i Nicolai Gille so politikerna till 

sist föll till föga för. 

 

 



 

Den stora dagen 20 november 2002. 

Nu var det äntligen dags för de nya lokalerna att tas i bruk 

Invigningstalare var oppositionsrådet Karin Lexmon och fastighetschefen Björn 

Albrektsson som klippte bandet. Detta var onekligen en historisk dag för sällskapet. 

Nu hade vi dubbelt så stor yta mot vad vi tidigare haft tills, 2 x 56 kvm. Och ett nytt 

museum började växa fram. Vi skaffade efterhand fler hyllor och montrar. Prissamlingar 

började droppa in från olika föreningar och vi började med en noggrann registrering i en 

databas av det vi förfogade över. 

Perioden från 2002 och fram till 2006 var det i huvudtaget bara styrelsen som hade 

arbetsdagar vi träffades varje tisdag i studieform (SISU) att dokumentera föreningar och 

enskilda, t.o.m. tillverkade vi montrar, hyllor och skyltar på egen hand. 

Materialet hämtade vi på NLT:s arkiv, Folkrörelsearkivet samt kommunen arkiv. 

Snickeriarbete utförde vi i Tage Petrussons källare på Skaragatan. Under denna period 

började det komma allt fler medlemmar till våra träffar och då gällde det att ta tillvara på 

de samlade kunskaperna Mycket arbetet utgjordes också av att dokumentera sporter i ord 

och bild. 

 

 

 

Björn Albrektsson 

  

 



 

År 2003 Tema: Boxning och den lokala Idrottsledaren. 

 Detta år bjöd vi in en svensk mästare från Lidköping Stig Johansson, som berättade om 

sina år som boxare. Lokala idrottsledare presenterades i ord och bild. Några av dessa var 

också närvarande och kunde lämna många trevliga idrottsskrönor. 

 
Stig Johansson 

År 2004. Tema: Bowling. 

Till 2004 års utställning hade museet byggt en minibowlingbana. Denna invigdes av 

bowlingesset Åsa Larsson (bördig från Vinninga). Hon berättade därefter om sin karriär 

från amatör till proffs och förbundskapten för Svenska damlandslaget. Olle Jansson från 

Lidköpings Bowlinghall berättade också om bowlingens verksamhet. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

               Åsa Larsson 

 



 

År 2005 Tema: Damidrott. 

 Detta år valde vi att lyfta fram den framstående bordtennisstjärnan på damsidan, Ingrid 

Hermansson/Sörstrand, som spelade i Svenska damlandslaget och firade stora triumfer. 

Lidköpings maratonlöpare, Evy Palm, presenterades. Hon visade även upp sin digra 

prissamling. 

                      Evy Palm                       Ingrid/Hermansson/Sörstrand 

 

 

År 2006 Tema: IF Heimer 100 år och Motorsport. 

När en av stadens äldsta föreningar IF Heimer, firade 100 år. Blev det en utställning av 

stora mått. Deras historia är väl värd att framhållas. Höjdpunkten i samband med detta var 

när Radio Skaraborg kom på besök och intervjuade både gamla och nya ledare. Även vi 

på idrottsmuseet blev intervjuade.  

Vid en senare utställning var det motorsporten som stod i fokus där gamla stjärnor som 

Eiler Svensson, Tage Svensson samt Tomas Kjellström presenterades 

 

 

 Radio Skaraborg med Claes Astin 



 

År 2007 Tema: Orvar Bergmark. 

 Detta år hölls en utställning om Orvar Bergmark. Denna hade inlånats från Örebro 

Idrottshistoriska sällskap och handlade om Orvars aktiva tid. Agne Jälevik, bördig från 

Kålland och känd TV- sportreporter som följt Orvar genom åren, berättade om många 

roliga stunder med honom. 

 

 

 

 

År 2008 Tema: Handboll 

I samband med Lidköpings Handbollsklubb firade 75 år blev det en stor utställning för 

både herr och damhandboll 

 

 

 

 

 

 

 Orvar Bergmark 



 

 

År 2009 Tema: Cykel och Kanot. 

Cyklisten Jan-Åke Ek Skara berättade om sina år med Bröderna Fåglum 

 

 

 

 

 

 

År 2010 Tema: LIS 100. 

Lidköpings Idrottssällskaps 100- års jubileum invigdes av dess ordf. Håkan Albinsson 

 

 

 

 

 

                         Håkan Albinsson 

 

 

 Från vänster. Jan-Olof Wallin, Bengt-Göran Bäcklund,  

Jan-Åke Ek 



 

År 2011 Tema: Sällskapets 20 års-jubileum. 

Under året hade två föreningar jubileum. 

Det var Lidköpings skytteförening som firade 150 år, och Lidköpings gymnastikförening 

som firade 90 år. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIHS fick detta år föreningsstipendium 

av Kultur o Fritid. 

Från vänster: Sture Eliasson, Folke Brink, 

Anita Jansson 

 Alf Johansson kåserar över 

Lidköpings Tennisklubb firar 100 

år med en utställning på museet. 

Anders Järryd var en av besökarna. 

 

        Jan-Ove Axelsson 

Lidköpings gymnastikförening 

 

 



 

År 2012 Tema: Tennis 

Lidköpings tennisklubb firar 100 år med en utställning på museet. Anders Järryd var en 

av besökarna. 

 

 

År 2013 Tema: Idrott o Konst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem Lidköpingskonstnärer ställde ut flera av sina alster. Det blev ett populärt 

inslag bland Idrottsmuseets historia.   

Utställarna var stående från vänster Margareta Rang, Tommy Jansson, Tore 

Granbom. På knä från vänster Bengt Jakobsson, Tage Petrusson,  



 

 År 2014 Tema: Klassfotbollen och Örslösa IF 90 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prisbord Örslösa IF 90 år. 

 

 

 

 

Lidköpings IF startade 1995 klassfotbollen i Lidköping Denna har sedan blivit en av de 

största och mest populära ungdomsturneringar i länet Första året 1995 deltog 1.776 

elever, år 2003  2.665 elever (rekord) 



 

År 2015 Tema: Diplomutställning. 

 Detta år valde vi att göra en utställning för att visa diplom som enskilda personer har 

tilldelats för goda insatser inom idrotten.  

 

 

 

 Folke Hallström skytte  Jan Thorsell brottning 

 

 

Gästtalare på årsmötet var Kennet Anderson som bl.a. berättade om VM-94 där han 

spelade en stor roll. Årets Tema-utställning var ”Diplom till lokala idrottsprofiler” som 

enskilda Idrottare har tilldelats för goda insatser inom idrotten. (Bilder finns två – kanske 

någon mer). Trivselkväll med Evy Palm för arbetsgrupperna med respektive. (Bild på 

Klubbcafé med Tuns IK med 100 deltagare Bandykväll med Villa-Lidköpings tränare 

Johan Sixtensson. Fotbollsresa för medlemmar med besök på Örebro Idrottsmuseum, 

Wadköping samt matchen Örebro SK - Helsingsborgs IF. Tisdagsträffarna med ofta en 

intressant föredragshållare har haft 20 - 30 besökare varje gång. Antalet besökande till 

museet detta år uppgick till 1200. Årets tema LGSS 100 år 

 

 

 

 

 



 

År 2016 Tema: LGSS 100 år 

Efter 17 år som ordförande i LIHS överlämnade Folke Brink ordförandeskapet till  

Leif-Ove Gustafsson. På årsmötet firade LIHS 25-årsjubileum.  

              

Folke Brink och Leif-Ove Gustafsson           Från årsmötet 

Uppvaktade gjorde Lidköpings kommun, Westgöta Idrottshistoriska Sällskap och flera av 

de Idrottshistoriska Sällskapen i Västergötland. Jubileet firades med middag på Terrassen 

för styrelse, arbetsgrupper med respektive och med OS-kanotisten Karin Johansson som 

gästföreläsare till det avslutande kaffet på Idrottsmuseet. Tema-utställningar har varit 

”LGSS 100 år” och ”Lidköpings Konståkningsklubb 50 år. Fotbollsresa för medlemmar 

till Repslagarmuseet i Älvängen, lunch på Fars Hatt i Kungälv samt matchen IFK 

Göteborg-Hammarby IF på Gamla Ullevi.  Medlemskvällar har hållits med 

proffscykelstallet Tre Berg samt med rallycrossproffset Timmy Hansen. Varje år 

anordnas en planerings-och utvecklingskonferens för styrelse och arbetsgrupper denna 

gång på Norrqvarn i Lyrestad med besök på bilmuseet i Lyrestad. På tisdagsträffarna har 

vi detta år haft inte mindre än 12 gästföreläsare och besöksantalet håller sig till 30-35 

medlemmar.  

Antalet medlemmar var vid årets slut 507 st varav 467 enskilda och 40 föreningar. 

Antalet externa besökare under året uppgick till ca 1000 st. Vår sida på Facebook har haft 

115 inslag och har nu 567 följare. 

 

 

 

 

 

 



 

År 2017 Tema: 1970-talet 

Årets temautställning var ”1970-talet”. En framgångsrik period i Lidköpings 

idrottshistoria. 

Arbetet under året har bedrivits i tre arbetsgrupper. Idrottsmuseet- Dokumentation och 

Marknad under ledning av Bengt-Göran Bäcklund, Leif-Ove Gustafsson och Sven 

Ljungström. Ekonomi och Kansli är två enheter direkt under styrelsen. Ansvarig för 

kansliet är Folke Brink och vår anställde kanslist är Jenny Andersson som svarar för 

administration, och de förkommande dagliga arbeten som ta emot gäster och var 

behjälplig styrelse och arbetsgrupper.  

 
                 Jenny Andersson 

Två lotteriförsäljningar har genomförts i slutet av maj och i slutet av december på ICA 

Hjertberg. En viktig inkomstkälla för oss. (Bild). 

Vi har också haft flera bemannade miniutställningar bl.a. vid Villa-Lidköpings första 

hemmamatch för säsongen. Vid Lidköpings Golfklubbs Jubileum. Under julskyltningen i 

Särnmarkshuset. Flera besök har gjorts på äldreboenden med bildspel och presentation av 

LIHS 

.  

Ingemar Williamsson och Sven Ljungström i utställningsmontern. 



 

Fotbollsresa för medlemmar till Jönköping, Stadsparksvallen för match mellan Jönköping 

och Djurgården. Vi besökte också Vapenmuseet i Huskvarna och golfbanan A6 för lunch. 

Ishockeyresa till Karlstad arrangerades för medlemmarna i december för matchen mellan 

Färjestad och Växjö. 

Träffar Femklövern. Vadsbo IHS arrangerar en trevlig träff på Månsaruds golfbana i 

september med efterföljande tävling i puttning. Vi hade tidigare en träff hos Skara IHS 

med efterföljande visning av området Vilan med dess aktiviteter. 

Varje år ger vi ut tre Medlemsinfo till våra medlemmar och fyra tidskrifter av 

Westgötarnas Idrottshistoria som ges ut av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (Bild). Vår 

sida på Facebook har haft 100 inslag och har ca 800 följare 

Antalet besökande under året uppgick till ca 2600 inkl. tisdagsträffarna och kvällsmöten 

som hållits på museet. 

Antal medlemmar vid årets slut 528 varav 487 enskilda och 41 föreningar. 

År 2018: Idrottsparken Framnäs 

Årets temautställning var ” Idrottsparken Framnäs 100 år” som handlade om dess historia, 

verksamhet och betydelsen för Lidköping. Dokumentation av sporter, föreningar, 

idrottsprofiler har fortsatt i stor omfattning. Ett antal bandinspelade intervjuer har gjorts 

och alla intervjuerna finns på vår hemsida. 

 

Invigning av årets temautställning ”Idrottsparken Framnäs 100 år.” 



 

Miniutställningar har genomförts på Föreningsarkivet, Idrottens hus och på Torgbron 

under kulturveckan. Öppet hus: Vid Nationaldagsfirandet den 6 juni i Stadsträdgården. 

Bildspel har visats på flera äldreboenden i Lidköping. 

I maj arrangerades fotbollsresa för medlemmar till Göteborg för match mellan BK 

Häcken och IF Elfsborg på Bravida Arena. Innan matchen lunch på Fars hatt i Kungälv 

och därefter besöktes flygmuseet i Säve. 

Planerings- och utvärderringsdag för styrelse och arbetsgrupper hölls på Söne Mejeri i 

oktober.  

Tisdagsträffarna har regelbundet samlat 20 - 30 medlemmar. Varannan vecka har vi haft 

gästtalare. Vi har också använt oss av Centralföreningen för idrottens främjande stora 

filmarkiv. Vår sida på Facebook har haft 80 inslag och har ca 1000 följare och varje 

inslag varierar mellan 1000 och 8000 besök. Vår hemsida har haft ca 5000 träffar under 

året. 

Medlemsantalet var vid årets slut 521 varav 479 enskilda och 42 föreningar 

 

 
Leif-Ove Gustafsson, Folke Brink, Elsa Fransson, Laila Neck 

I februari överlämnade Lidköpings IOGT/NTO en gåva till Lidköpings Idrottshistoriska 

Sällskap i form av prissamlingar och likvida medel på 103.261 kronor från cykelklubben 

Agón som bildades 1929 och Lidköpings Godtemplares Gymnastik och Idrottsförening 

bildad 1934 som båda upphörde med sina verksamheter under 80-talet.  

 

 

 

 



 

 

2019 Tema:Villa-Lidköping BK 

Årets temautställning på Museet har varit ”Villa-Lidköping BK - Svenska Mästare” som 

belyst Villa-Lidköping skeenden från 1934 fram till SM Guld 2019. 

 

Tisdagsträffarna har regelbundet samlat 25-40 deltagare under året har vi haft 12 

föredragshållare med ett brett kunskapsspektrum. Allt från duktiga idrottar och 

idrottsledare till företagsledare, politiker, agenter, äventyrare m.fl. 

Besök på Kålles Rekordmagasin i Tråvad. Carl-Ove Johansson förevisade och berättade. 

Gemensam lunch på Lumber&Karle 

I maj arrangerades fotbollsresa för medlemmar till Örebro för match mellan Örebro SK 

och IFK Norrköping på Berhn Arena, Innan matchen lunch på Goda Rum och därefter 

besök på Skomuseet i Kumla. Ett mycket uppskattat arrangemang.  

 



 

 

  Femklöverträff den 21 mars i Karlsborg. Samling i Forsvik information och diskussioner 

om utvecklings-och samarbetsmöjligheter mellan Idrotts-sällskapen och därefter till 

Karlsborg för inomhusturnering i Gå-fotboll. 

Miniutställning under den s.k. MÅBRA dagen på torget i Lidköping. Under 

skyltsöndagen miniutställning i Särnmarkshuset den 23 november hade vi öppet hus med 

Vävstugan, Röda Korset, Musikskolan och NVB i Stads-trädgården. Under denna 

förmiddag hade vi 130 besökare. 

Idrottsmuseet har under Carl-Erik Carlsson ledning arbetat hårt med att förnya museet 

och inte minst trapphuset som har fått en ny tidslinje från då till nu. Allt nytt material 

skall diarieföras och får sin placering. Montrar förnyas med jämna mellanrum och nya 

kommer till och skiften görs i montrarna kontinuerligt då våra diarieförda föremål uppgår 

till 5500. 

Medlemsantalet var vid årets slut 522 varav 482 enskilda och 40 föreningar. 

Vår sida på Facebook har haft 75 inslag och har 1151 följare och varje inslag genererar 

mellan 1000 och 8000 besök. Vår hemsida har haft 7 711 träffar under året. 

 

 

Lihs på GÅ-fotboll Från årsmöte 2020 

Björn Berggren Mariestad på besök 
Sören Åberg Skövde på besök 



 

2020: Covid-19 som förändrade allt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 17  mars stängdes Idrottshistoriska museet för besökande och är nu 2021 tillsvidare 

stängt. Fram tills museet stängdes hade vi våra tisdagsträffar med gästtalare. Gunnar Käck 

berättade om tiden med Linne handboll tillsammans med dåvarande duktiga spelare.  Vi 

gjorde studiebesök hos Frebaco Kvarn AB i Lidköping som nu är bland de största 

arbetsgivarna i Lidköping. Den 30 januari reste vi till Karlstad för att se hockeymatchen 

mellan Färjestad mot Leksand. Vi hade besök av Nybergs Buss. Den 25 februari deltog vi 

i ”Vinterkalaset” med en miniutställning på torget. (bild) Idrottsmuseet var öppet under 

de dagar ”Vinterkalaset” varade. Den 25 februari höll LIHS sitt årsmöte som avlöpte 

enligt plan och vår gästtalare var denna gång Per-Anders ”Nöne” Gustafsson tillika 

Bandyförbundets ordförande som berättade om sin egen karriär som spelare, tränare och 

om bandyns framtidsmöjligheter. Den sista tisdagsträffen för året hölls den 3 mars då Alf 

Almqvist presenterade Fyrkantens förvaltning och dess verksamhet. Under årets har tre 

medlemsnytt sänts till våra medlemmar och fyra tidskrifter av Wästgötarnas 

Idrottshistoria. Vår sida på Facebook har haft 75 inslag och har 1 310 följare och varje 

inslag genererar mellan 1 000 - 3 000 besök. Antal besök uppgår till ca uppgår till ca 500 

koncentrerat till januari-Februari och delvis mars. Vår hemsida har besökts av 

Medlemsantalet var vid årets slut 505 varav 463 enskilda och 42 föreningar. 

Jubileumsåret 2021 får vi jobba med det som Coronaepedemin gör möjligt och som vi 

hoppas kommer att avta efter vaccineringar och att alla förbud och regelverk kan tas bort 

så att verksamheten blir normal igen. 
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Lena Frick/Larsson, Gunnar Käck, Gerd Eriksson/Holmäng,  

Ingela Zettergren/Breman 



 

Ett urval av kända personer som besökt LIHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Karin Johansson  

        Kanot 

Ralf Edström 

    Fotboll 

Kennet Andersson  

Fotboll 

”Åby” Eriksson                

Fotboll 

”Fölet” Berntsson 

        Fotboll 

Åsa Larsson 

  Bowling 

 

Mikael Lerjeus 

FIFA domare 

Peder Persson 

    Fotboll 

 Agne Jälevik 

TV-Sporten 
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Timmy o  Kennet Hansén 

VM i Rallycross 

Alf Johansson 

Arkivforskare 

Jonas Sundström 

Kommunalråd 

Alf Almqvist 

Fyrkantens Ventilation 

Björn Berggren 

Mariestad 

Roger Selmosson  

Ordf.Villa-Lidk BK 

Johan Sixtensson 

Tränare Villa-Lidk BK 

Erik Niva 

Aftonbladet 

Roger Selmosson 

Ordf Villa-Lidk BK 

Gunnar Käck Johan Sixtensson 

Tränare Villa-Lidk BK 



 

Vid en träff 2015 på Museet med Lennart ”Bombi” 

Birgersson samtalade vi om Idrottshistoriska sällskapet, 

orsaken till det är att Lennart är en av åldersmännen i 

sällskapet har varit en av initiativtagarna till bildandet av ett 

idrottshistoriskt sällskap i Lidköping. 

Jag ställde ett antal frågor till Lennart  

 

Hur började det? 

Lennart var en äkta seglare och var naturligt med och 

sammanfattade när SSW firade 100 år 1990. Och på en inbjudan till SSW, från 

kommittén för bildandet av ett idrottshistoriskt sällskap. Kommittén hade inbjudit 

samtliga föreningar i Lidköping, Jag var intresserad och gick dit och lyssnade. Resultatet 

blev att det bildades en interimsstyrelse vid mötet.  

Jag spelade även bandy i Westerlund och kände till Westerlunds historia, sedan kom jag i 

kontakt med några andra kända personer t.ex. Gunnar Freij, Gunnar Axen Vi började 

dokumentera och samla in föremål till ett förråd som var i Lidbäcks huset 

 

Hur har Du upplevt Lihs sedan bildandet? 

blev mer och mer intresserad av idrottshistorien och började hjälpa till, År 1997 blev jag 

invald i styrelsen.  

Jag har varit aktiv i många andra styrelser med en viss skillnad, i Lihs styrelse där alla 

drar åt samma håll det har varit en styrka tror jag det ser vi på den utveckling som museet 

har gjort de sista åren. 

Några minnen från den här tiden? 

Den finna sammanhållningen, många trevliga resor och att få träffat många likasinade 

mäniskor. 

Hur tycker du att Lihs har utvecklats? 

Det har varit en enorm utveckling från det vi började vi hade i stort sett bara John Axens 

bok om Lidköpingsidrotten så fick vi gå runt och tidnings läsa på NLT o Stadsarkivet. 

Det stora lyftet var när vi kom in här på Kylanderskolan 2002 och efter utökningen av 

lokalen 2010. 

Hur ser du på Lihs framtid? 

Att få vara kvar i dessa lokaler, att sällskapet fortsätter att dokumentera den nära idrotten 

samt att inte glömma nutidens idrotter, och behålla den goda samanhållningen som i dag 

råder och inte glömma att föryngra. kommer Sällskapet och Museet att leva vidare. 

Till sist vill jag gratulera Sällskapet till de 25-åren och önska lycka till. 

 

  

  

Lennart ”Bombi” Birgersson 



 

Sällskapets utveckling. 

Medlemsantal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökssiffror på museet 

2001 150 

2002 157 

2003 483 

2004 345 

2005 450 

2006 661 

2007 631 

2008 858 

2009 1600 

2010 1500 

2011 1910 

2012 1510 

2013 1620 

2014 1350 

2015 1200 

2016 1000 

2017 2600 

2018 2275 

2019 2207 

2020  500 

 

 

 

1991  19 medlemmar  38     Föreningar  

2001  105  40 

2002  112  41 

2003  137  47 

2004  128  44 

2005  127  43 

2006  140  42 

2007  168  41 

2008  168  41 

2009  204  43 

2510  250  43 

2011  295  45 

2012  337  40 

2013  340  39 

2014  407  41 

2015  442  40 

2016  467  40 

2017  487  41 

2018  479  42 

2019  482  40 

2020  505  42 

 

 5500 Registrerade föremål 2020 

  



 

Personintervjuer  

Intervjuer har gjorts med äldre personer och ledare inom idrotten har intervjuats av 

Ingemar Williamsson, Bengt-Göran Bäcklund samt Gunnar Holmstrand för att få 

berättelse om deras liv och intresset för idrotten. 

Ett värdefullt arbete för dokumentationen av idrottens historia. 

Ett tjugotal intervjuer har gjorts som går att läsa på Lihs hemsida och på visningsdata på 

muséet. Arbetet kommer att fortsätta på lämpliga personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ack vad åren går fort trots sista året med Covid-19, har jag konsteterat att styrelsen har 

varit mycket aktiva med Leif-Ove Gustafsson som ordförande det har varit många 

inbjudna gäster och träffar inför många gäster, resor m.m. allt flyter bra  

en del investeringar på kanslisidan har gjorts, anställt en kanslist i Jenny Andersson som 

nu bär ett stort ansvar för verksamheten. 

Ekonomin är bra trots neddragningar från kommunen har styrelsen arbetat utom- 

ordentligt bra och det bör lyftas fram. För att sällskapet skall kunna leva vidare i 

framtiden får vi alla medlemmar hjälpas åt, det finns förutsättningar för det. 

Till sist vill jag tacka styrelsen, arbetsgrupper och alla som hjälpt till för allt nedlagt 

arbete och önska en ljus framtid framöver. 

Folke Brink 

Hedersordförare 

Börje Wångdahl, Olof Karlsson 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Idrottsmuseet i Stadsträdgården 

Tel   : 0510-216 17 

Hemsida: www.lidkopingsihs.se 

e-post: lihs@telia.com 

Facebook: Lidköpings Idrottsmuseum 
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