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Elisabet Wahlander

Elisabet gjorde sin 22:a Finnkamp i augusti i år. Se även artikel på sid.6-7.                  FOTO TOMMY WAHLSTEN
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Ordföranden har ordet
Sommaren 2005 är nu över och det är min förhoppning att Ni alla 
idrottshistoriska vänner haft en bra sommar.
  Hösten inbjuder till aktiviteter och när den här tidningen når Er så hoppas 
jag att verksamheten i de olika sällskapen pågår för fullt.
  Studiecirklarna som vi haft tillsammans med SISU under våren och för 
en del även under hösten kommer att avslutas med en höstträff i Borås 
den 13-14 november.Konferensen anordnas tillsammans med årsgamla 
Idrottshistoriska Riksförbundet och måndagen, den 14:e, är dagen då de 
lokala sällskapen i Västergötland skall träffas och då hoppas vi på många 
deltagare. Mer om dett samt program inne i tidningen.
  Idrotten sker också i nuet och det som sker nu kommer också att bli 
idrottshistoria. Elisabet Wahlander (tidigare Nagy) gjorde den 27 augusti 
i Göteborg sin 22:a Finnkamp – ett till synes svårslaget rekord för någon 
annan än Elisabet själv.
Mer om Elisabet kan Ni läsa i denna tidning, nr 3 av 4 som kommer att utges 
i år. 
  Fotbollen, det dominerande idrottsredskapet, rullar på för fullt i de många 
serierna  och här i Västergötland gläds vi bland annat åt Elfsborgs nytändning 
i nya Borås Arena. När detta skrives i september  tyder det mesta också på att 
Sverige återigen  kvalificerar sig för VM som nästa år äger rum i Tyskland.
   Rullar på gör också arbetet med Fotbollsboken med alla Västgötaföreningar 
under 1900-talet. Just nu pågår datainskrivning av det digra materialet.
  Avslutningsvis hoppas vi i redaktionen på att Ni läsare får en trevlig 
stund med vår tidning. I detta nummer har de lokala sällskapen i Essunga, 
Karlsborg och Vänersborg medverkat med idrottshistoria från sina respektive 
områden.

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Tommy Wahlsten
Ordförande

Från korpmästare i Falköping till 
OS-medaljör i Tokyo

Artikeln med ovanstående rubrik som var införd på sid 28-29 i förra numret 
av tidningen hade författats av Göran Einarsson,
Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap. 
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Rättelse
Under vidstående bild, som var 
införd på sidan 16, Haralds bil-
der, i förra numret av tidningen  
hade jag satt fel mamn.
Det är Harry Lindell, Trollhät-
tans IF och ingen annan.

                          Leif Svensson



3

INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 
OCH FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND

Tibro IdrottshistoriskaSällskap
Information till medlemmarna

Utställningen med tema ”Friidrott” finns kvar i vår hörna i 
sporthallen t.o.m. den 21 oktober.

Nästa temautställning kommer att handla om isracing, något 
som utövades i bl.a. Tibro på 50-talet. Man har även haft utö-
vare från Tibro under senare år. Passa på och se den när hallen 
är öppen.

Vi planerar en HÖSTTRÄFF i november månad. Tid och plats 
är ännu inte bestämt men inbjudan kommer att sättas upp på 
SLA-anslagstavlan.

Välkomna!                Styrelsen

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till Idrottscafé måndagen den 3 oktober kl. 18 i 
kommunhuset.

Program: Visning av Idrottsmuseet, lotteri och fika.

       Välkomna!                                                     Styrelsen

Vänersborg Idrottshistoriska
Förening

planerar under hösten 2005 följande aktiviteter:

Under oktober månad anordnas höstens Idrottskafé. Dag och 
program ej fastställt i skrivande stund.

Under november månad blir det en fotoutställning med
berättarkvällar.

Under december månad firar vi den traditionella 
”Bältesspännarträffen”.

I månadsskiftet november-december planerar vi ett sedvanligt 
”Öppet hus” under medverkan av några veteraner. 

Under någon av höstmånaderna hoppas vi få presentera Harald 
Jakobssons unika och fantastiska autografsamling i ett större 
arrangemang.

Marks Idrottshistoriska Sällskap 
Ögonblicket åt framtiden

Under tiden 28 augusti - 11 september samlar sällskapet in 
bilder, texter, intervjuer m.m. från idrottsföreningar i Mark.
Arbetet med att sammanställa materialet sker under hösten och 
ska utmynna i ett dokument för framtiden.
För projektet har erhållits medel från FöreningsSparbanken.

För upplysningar och frågor kontakta Britt-Marie Knutsson
tel. 0320 - 313 83 

Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder medlemmar och andra intresserade till IFK:s lokaler 
den 6 oktober kl. 18.

Välkomna!                                                                 Styrelsen

Borås Idrottshistoriska Sällskap
BIS och dess styrelse arbetar oförtrutet vidare med 
tillvaratagande och bearbetning av Borås idrottshistoria. 
Kansliet i lokaler på Allégatan 71, som Borås Stad ställer 
till vårt förfogande och som vi själva har möblerat , fungerar 
bra och vi trivs mycket gott. Kansliet är bemannat med sex 
anställda + tre ideella medarbetare.
   Vårt sällskap består av 650 medlemmar av vilka 88 är 
föreningar.
   Kansliets är bemannat måndag - torsdag  kl. 08.00-16.00 och  
fredag kl. 08.00-12.00. Kontaktmöjligheter och adresser finns 
på sid. 30 i denna tidning.

Verksamhet under hösten - våren 2005-2006: 
• Idrottsmuseet i Boråshallen är öppet tisdagar 16.00 – 19.00.
   Visning på andra tider enl. överenskommelse med kansliet.
   Under hösten visar vi en specialutställning om Norrby IF:s  
   historia i dåtid – nutid – framtid. 
   Efter nyår flyttar Mariedals IFin  och visar en utställning på  
   samma tema.
•  Den stora begivenheten är BIS specialutställning i 
   Fullmäktigehuset, som blir klar i början av december, med en 
   blandning av bilder visande samhällshistoria och
   idrottshistoria inom Borås kommun.

AVSLUTNINGSVIS MANINGAR TILL BORÅSARNA:
•  Besök gärna vårt idrottsmuseum och vårt kansli!
•  Om ni har idrottshistorisk/-a prylar, litteratur, foton m.m.   
    i era gömmor så lämna gärna över det till oss för  
    arkivering! 

Idrottshistoriska Riksförbundet
AKTIVITETSKONFERENS DEN 13-14 NOVEMBER I 

BORÅS.
Se program sidan 25. 
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1946, när överste B F Bengtsson blev 
regementschef, startades Lv1 BK. 
Brottning infördes som obligatorisk 
övningsgren på samtliga stamskolor. 
Storbrottare som Gunnar Mack Do-
nald, Helge Fransson och Stig Petters-
son kom till Karlsborg. Även arméin-
struktören kapten Allan Mann tävlade 
för regementet i några år. 
   Nationella och internationella tävlingar 
ordnades. Egypter, finnar, tyskar, norrmän 
med flera tävlade i Karlsborg. 
Höjdpunkten var 1952 inför OS i Helsing-
fors. De sista uttagningarna i landet förla-
des till Karlsborg. Tre världsmästare och 
olympiska guldmedaljörer var på mattan i 
gymnastiksalen. 
  Lv1 BK tävlade i allsvenska serien med 
stor framgång. Sju klubbar kom igång ute 
i distriktet, mycket tack vare Helge Frans-
sons träning och lagets framgång. 
  1961 byttes regemente Lv1 mot S2. Allt 
fortsatte i samma stil och stödet från rege-
mentet var minst lika stort. Nu förlades i 
många år de flesta träningsläger före OS 
och VM, ibland för hela norden, under 
Preven Svedbergs ledning till S2. 
  En annan verksamhet som legat nere 
i några år togs upp igen, dansen i S2-
salen. De legendariska Jularbokvällarna 
under 40- och 50-talet kom igen med stor 
framgång. En annan orkester som, liksom 
Jularbo och våra dagars Vikingarna, ska-
pade en motsvarighet i svenskt nöjesliv 
var Sven-Ingvars. Kilometerlånga bilköer 
och tusentals besökare drogs till S2-salen. 
Telstarprogrammen med amerikanare, 
engelsmän och tyskar och de främsta av 
landets artister och annat i nöjesväg kom 
till S2-salen.

Fakta kring Lv1:s Brottarklubb.
1946 Bildade Gösta ”V-8” Karlsson och 
några eldsjälar Lv1:s Brottarklubb. Med 
hjälp av Gunnar Berg och Karlsborgs 
Museum har vi fått fram en del fakta om 
klubben. Bl.a.visar ett foto från det första 
året brottarna som debuterade för klubben 
och vi har genom Gunnar som var med de 
åren fått fram en del namn.

Gösta ”V8” Karlsson 
Gösta Karlsson var en ledare med ett brin-
nande intresse för sin sport och skapade 
under sin tid ett slagkraftigt brottarlag 
som skördade stora framgångar. 
Klubben hade sin storhetstid åren 1949-
1953. I 4-statsbrottningen i Skara 1953 
bestod laget av brottare som Gösta till 

stor del värvat ihop och ingen Västgöte 
ingick i laget. Denna tävling blev slutet 
på elitsatsningen då fyra av deltagarna 
blev skadade. Bl.a. skadade Helge Frans-
son ett knä.
 
1951 
Detta år utkämpade Lv1:s brottarlag med 
några förstärkningar en match mot Egyp-
tens landslag. 
LV1:s brottare var i lättvikt Helge Frans-
son i veltervikt John Hansson i mellanvikt 
Gunnar Mac- Donald och i tungvikt Stig 
Pettersson. I Egyptens lag deltog världs-
mästaren i bantamvikt M-Hassan. Även 
de andra egyptiska brottarna var av yp-
persta världsklass.
 
Olympiska uttagningsfinaler 
Uttagningsfinaler i brottning utkämpades i 
Västra gymnastiksalen i Karlsborg sönda-
gen den 22 juni 1952 inför olympiska spe-
len i Helsingfors. Klasserna var lättvikt, 
mellanvikt, tungvikt samt lätt tungvikt i 
fristil. Tävlingarna samlade en publik på 
över 800 personer. En speciell välgångs-
önskan fick, Acke Grönberg, Stockholm, 
när han mottog segerpriset utav lika po-
puläre överste B.Y. Bengtsson.
  1953 blev Gösta ”V-8” Karlsson, även 
kallad ”Osby”, legendarisk brottargeneral 
i Karlsborg. Han blev hedrad för sina 
meriterande insatser under en följd av år 
och fick mottaga Kungliga Luftvärnsrege-
mentets idrottsförenings Guldplakett.

Ur årsrapport från januari 1961
”Då Lv1 dras in den 1 april 1961 och vi 

Lv1:s Brottarklubb i Karlsborg

Debutanter i Lv1:s Brottarklub startåret 1946. 
Övre raden från vänster: Okänd, okänd, okänd, John Hansson, Gösta ”V8” Karlsson, okänd, okänd, 
Kurt Landberg, okänd, Crusslock.
Nedre raden fr. v.: Evert Thorén, okänd, Gunnar Berg, Nils Nilsson, okänd, okänd, okänd, Öberg, 
Forsvik, okänd, Nils Hallin, okänd.

Vy över brottningsmatchen Lv1 - Egyptens landslag.
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har genom åren funnits fina brottare inom 
klubben som flerfaldige svenske mästaren 
i tungvikt, Helge Fransson, SM-place-
rad och senare rutinerad matchledare , 
Gunnar Mac Donald, den ende som nå-
gonsin i SM-sammanhang besegrat Ivar 
Johansson , John Hansson, Nils Hallin, 
Wickman, Nisse Nilsson, G. Johansson., 
Stig Pettersson, svensk Juniormästare i 
Tungvikt m.fl.”.
  
Den 15 april 1972 
S2-salen var återigen i blickpunkten då 

inte vet om brottningen kommer att fort-
sätta ber vi att få tacka för denna 15 åriga 
epok som  alltid givit något för svensk 
brottning”. Detta var kommentar från 
Gösta V-8 Karlsson. Han fortsätter: 
”Hela rekryteringen i Karlsborg har 
byggts på de militära förbanden. Årskull 
efter årskull av unga grabbar har kommit 
till oss. Vi har fått våra lokaler genom 
Lv1 som också givit klubbens namn. 
Även om den i förbundssammanhang är 
att betrakta som civil har man på militärt 
håll varit lika tacksam som hjälpsam. Det 

eldsjälen Gösta ”V-8” Karlsson arrang-
erade en Olympiabal. Hela behållningen 
från denna gick till det träningsläger för 
brottare som förlades i S2-salen den 5 
juni. Publik över 800 personer..
  Karlsborg har även tradition som för-
pliktar. Det är 20 år sedan som de sista ut-
tagningstävlingarna före OS förlades till 
Karlsborg. Publiken bjöds på fina matcher 
när de verkliga matadorerna Acke Grön-
berg, Skinnskatteberg och Gunnar Mac 
Donald, Lv1 Karlsborg möttes.

Gösta ”V-8” Karlsson har inte varit utan 
stöd sedan klubben startades. Först var det 
Lv1-chefen överste B.F. Bengtsson som 
lät brottarna få tillgång till lokaler och 
understödde deras arrangemang. Intresset 
har fortsatt i samma anda bl.a genom Fjs 
chefen Kapten Nordin och senare överste 
Edvin Eriksson, S2 samt idrottsofficeren 
Axel Åberg. Gunnar Berg var med från 
starten av Lv1 Brottarklubb 1946 och var 
till stor hjälp för  Gösta Karlsson . Gunnar 
kom från brottarklubben i Husqvarna och 
förde över många av deras träningsmeto-
der till Lv1:s brottare.
  Gunnar var aktiv i början och mitten av 
40-talet. I första tävlingen, som anord-
nades i Västra Gymnastiksalen, deltog 
en del kända brottare. Gunnar brottades 
bland annat mot Herman Tuvesson, 
olympisk guldmedaljör i fjädervikt. Gun-
nar gjorde gott motstånd och blev 2:a i 
klassen. Nisse Nilsson blev 3:a.

Lv1-brottarlag i början av 1950-talet. I regel mycket framgångsrikt.
Fr. v.: Ledaren Osby ”V8” Karlsson, Stig Pettersson, Knut Holm, Göte Johansson, John Hansson, 
Helge Fransson, Nils Hallin, Nils Nilsson och Åke Nilsson.
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Elisabet Wahlander
En intervju gjord av Sebastian Gustavsson, Alingsås Allehanda, före årets Finnkamp

45-åriga spjutkasterskan Elisabet 
Wahlander, som bor i Broddetorp, 
kommer att representera Sverige i 
Finnkampen i helgen. Detta blir El-
sabets 22:a Finnkamp sedan debuten 
1979 (+ 3 ungdomslandskamper 1976-
78 ), ett svårslaget rekord.
   -Jag ger mig inte frivilligt, säger Eli-
sabet Wahlander.
Att 45-åringar blir uttagna till Finnkam-
pen tillhör sannerligen inte vanligheterna. 
22 starter i Finnkampen är heller inte spe-
ciellt vanligt.
  -Det finns ingen som är med nu som har 
över 20 starter, så visst lär det vara ett re-
kord, säger Elisabet Wahlander som bor i 
Broddetorp men tävlar för Alingsås IF.
Det är ingen tvekan om att Elisabet Wah-
lander är friidrottslandslagets egen ”old 
lady”. I år representerar hon Sverige i 
spjutkastningen tillsammans med den 19 
år yngre Annika Petersson och den 21 år 
yngre Mikaela Wislander.
   -De tycker att det är roligt att jag inte ger 
mig och vi har jätteroligt tillsammans.
  -Vad kan du lära dina yngre landslags-
kollegor?
  -Att aldrig ge upp och inte sluta träna. 
Det finns ingen gräns för hur länge man 
kan hålla på. Vill man kasta spjut så ska 
man göra det.
Elisabet minns mycket väl tongångarna 
för tio år sedan, då hon var 35 år och en 
av landets tre bästa spjutkasterskor.
  -Då tittade folk nästan ned på mig och 
frågan ”Är det inte dags att sluta nu?” 
kom hela tiden. Tio år senare är det inget 
sådant, utan folk tycker bara att det är 
kul att jag fortfarande kan vara med och 
konkurrera.

Med i världseliten för femton år sedan
I slutet av 80-talet och början av 90-talet 
återfanns Elisabet och hennes svenska 
kompis Karin Bergdahl, från Kalix, i 
världseliten med kast upp mot 60 meter. 
Sedan sjönk standarden inom svensk 
damspjutkastning, men Elisabet börjar se 
ljusare tider.
  -Det finns möjligheter och underlag till 
att lyckas. En ung tjej i Skåne som bara 
är 15 år har redan kastat 52 meter men 
det gäller att inte sätta för stor press på 
henne, för då finns risken att hon trött-
nar. Det är därför hon inte är med här i 
Finnkampen.Vad är viktigast för att unga 
lovande talanger ska utvecklas och kunna 
göra sig gällande på internationell nivå?
  -Konkurensen, finns det ingen sådan så 
kan man inte bevisa hur duktig man är. 
Det är bara att titta på dagens stjärnor,

utan konkurrens hade inte de varit där de 
är idag.
I fjolårets Finnkamp blev Elisabet bort-
plockad i sista stunden då det fanns tre 
kasterskor som hade bättre säsongsbästa. 
I år bärgade Elisabeth en plats i det svens-
ka laget efter ett kast på 50,47.
  -Extra skönt eftersom man var så nära att 
komma med förra året. Så länge jag kan 
kasta upp mot 50 meter, så känner jag att 
jag kan vara med och konkurera.

Finländsk paradgren
Av tradition är spjut Finlands paradgren 
och på papperet ska Finland komma etta, 
två och trea.
  -Det ska vi försöka bryta. Annika Peter-
son har kastat 56 meter i år och når hon 
upp i de längderna så tror jag att vi lyckas 
bryta en finsk trippel och det måste vara 
målet.
Elisabets personliga mål är att putsa sitt 
säsongsbästa.
  -Det borde kunna gå, i första hand 
siktar jag på det. Känner jag sedan att 
jag kan vara med och rubba Finlands 
tredjekastare så vore det väldigt kul om 
man lyckades förstöra för dem. När det är 
Finnkamp bryr man sig inte ett dugg om 
att slå svenskorna.
I den totala Finnkampen tror Elisabet att 
de svenska damerna har goda chanser att 
slå finskorna.
  -Det kan bli jämnt men jag tror vi tar det  
här. Man måste ha en topp och det har vi 
ju onekligen. Men även bredden börjar bli 

bättre och bättre. Det är är fler och fler 
som sticker upp.

Inga planer på att sluta
Elisabet fyller 46 år nästa år men några 
tankar på att sluta har hon verkligen inte.
  -Jag tänker inte sluta förrän kroppen sä-
ger ifrån och än har den inte gjort det.
Elisabet hade problem med armbågen  
och opererade den 1982. I övrigt har hon 
varit relativt förskonad från skador.
  -Det stämmer. Folk säger att jag har fin 
teknik som gjort att jag inte varit skadad 
så mycket. Klart att det varit lite små-
skavanker här och där genom åren men 
ingenting farligt.
Elisabet har bott i Broddetorp de senaste 
sju åren, dit hon flyttade från Göteborg. 
I år har träningsmöjligheterna varit bättre 
än vanligt så det är en bra tränad Elisabet 
som kommer till årets Finnkamp.
  -Sedan jag flyttade hit har jag inte tränat 
någon vinter på grund av att hallarna lig-
ger inne i stan och jag har inte tiden att 
pendla eftersom jag har tre barn, så det 
har mest blivit styrkelyft. Nu har vi fått 
en inomhushall här i Broddetorp. Under 
vintern har jag tränat där, mycket med 
medicinbollar. Träningen i år har varit 
den klart bästa sedan jag flyttade hit för 
sju år sedan, avslutar svenska friidrotts-
landslagets veteran.

Elisabet i aktion under Finnkampen 1999 på Ullevi.                                             FOTO HASSE SJÖGREN, BORÅS
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Den 1 september kl 14.30 hade vi avtalat 
tid – Elisabet och undertecknad – för 
att prata lite om hennes karriär som 
spjutkasterska. Ett soligt Broddetorp i 
Falköpings kommun, där hon sedan sju 
år bor tillsammans med f.d. kulstötaren 
i landslaget, Yngve Wahlander. Elisabet 
tar emot och bjuder på en nybakad 
tigerkaka på verandan.
  - Jag är född i Wien våren 1960, mina 
föräldrar hade flytt dit från Ungern några 
år tidigare, men redan på hösten samma 
år flyttade vi till     Sverige. Från början 
hette vi Kiss i  efternamn men det var inte 
så lämpligt då i Sverige för mig och min 
syster så hela familjen bytte namn till 
Nagy i  slutet av 60-talet.
  Vi bosatte oss i Alingsås och eftersom   
min pappa hade varit spjut- och     
diskuskastare i Ungern så hade jag vissa 
anlag för kast med liten boll i skolan och     
det var så det började.
   Jag kastade över 60 meter och min lärare 
sa att jag måste börja med friidrott och 
en skolkamrat – Ari Tomperi – tog med 

mig till Alingsås IF. Gymnastikläraren 
Per-Olof Blixt  har betytt mycket för 
mig i början och åren 1977-79 gick jag 
på friidrottsgymnasiet i Växjö och fick 
då hjälp av bl.a. Janne Bengtsson som 
sedermera blev förbundskapten.
För det mesta har dock Elisabet klarat sin 
träning själv och maken Yngve fungerar 

Besök hos Elisabet

Elisabet Wahlander                 FOTO TOMMY WAHLSTEN

här lite som rådgivare. Hon försöker träna 
ett pass om dagen och menar att det är 
bättre med ett par korta pass än ett längre. 
Hon kastar på gräsytor intill bostaden och 
hon berättar att spjutet ibland har hamnat 
i grannens trädgård – de är dock vana och 
förvarnade om vad som kan hända.
  Hon berättar också att hon har varit 
förskonad från skador men 1982 
fick hon avstå finnkampen p.g.a. en 
armbågsoperation och även 1990 var hon 
skadad. Tre barn har hon fött, 1993, 1997 
och 1999 men det var bara höstkillen 
Oskar som 1993 fick henne att avstå 
finnkampen dessa år. 
 - Barnen har nu blivit så stora att det 
går lättare att träna så formkurvan pekar 
nu uppåt. Eftersom det är Finnkampen 
som drar så kanske det blir ytterligare 
framträdanden där om jag får vara frisk, 
avslutar en glad Elisabet vars  dopnamn 
egentligen är Erzsebet.
                              
Tigerkakan var superb intygar 
Tommy Wahlsten

          År     Kamp nr Resultat Plac. Klubb
         1976   U-kamp 46,34     1  Alingsås IF
         1977   U-kamp 45,28  2  Alingsås IF
         1978   U-kamp 50,30  1  Alingsås IF
         1979    1  53,54  1  Alingsås IF
         1980    2  53,28  3  Alingsås IF
         1981    3  56,00  4  Alingsås IF
         1982
         1983    4  55,30  4  Mölndals AIK
         1984    5  60,26  2  Mölndals AIK
         1985    6  57,12  5  Mölndals AIK
         1986    7  58,50  3  Mölndals AIK
         1987    8  61,36  2  GKIK
         1988    9  57,44  4  GKIK
         1989  10  60,62  2  GKIK
         1990  11  56,60  5   Alingsås IF
         1992  12  57,66  3  Alingsås IF
         1993
         1994  13  59,42  4  Alingsås IF
         1995  14  50,42  5  Alingsås IF
         1996  15  54,94  4  Alingsås IF
         1997  16  52,92  5  Alingsås IF
         1998  17  53,61  4  Alingsås IF
         1999  18  52,18  5  Alingsås IF
         2000  19  50,82 *  6  Alingsås IF
         2001  20  48,00  6  Alingsås IF
         2002
         2003  21  46,19  6  Alingsås IF
         2004
         2005  22  46,58  6   Alingsås IF

* From. 2000 det nya spjutet. 
Sammanlagt har Elisabet kastat 1202,76 m i sina 22 Finnkamper 
och det är längst av alla kvinnliga kastare.

Elisabets resultat i Finnkamperna

Elisabet hemma i Broddetorp dagarna före årets Finnkamp.
                                                                                                FOTO RUNE JOHANSSON, SLA             
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FRÅN JORDFRÄS TILL RALLYBIL 
Kenneth är född med motorintresse.
Första mopeden hade han som sjuåring 
och den första bilen inköptes när han 
var 13 år.
Inte underligt att det blev motorsport 
för Kenneth Bäcklund från Nossebro.
Vi 42 års ålder kan ha se tillbaka på en 
lång och framgångsrik karriär med, 
bland annat, 44 delsegrar i olika SM-
tävlingar.
   Den segern Kenneth helst vill minnas är 
från 1991 då han vann Grupp N i South 
Swedish Rally.
-- Efter att ha kört Mazda några år med 
seger i Bergslagsrallyt i Grupp N och en 
total fjärdeplats i SM i klassen kände vi 
att vi kom på efterkälken gentemot friskt 
satsande Mitsubishi, berättar Kenneth. 
Dom engagerade Sören Nilsson som 
förare och han sopade hem allt.
-- Det var inte lönt att fortsätta med 
Mazda utan jag lyckades få till en bra deal 
med Mitsubishi och köpte en bil.
Mitsubishi skulle ha två fabriksförare och 
förutom Sören Nilsson blev det Stig-Olof 
Walfridsson.
Dessa två fick emellertid stryk av privat 
satsande Kenneth Bäcklund och det ledde 
till att Kenneth erbjöds reservdelar i 
mängd från Mitsubishi, men det dröjde 
till 1992 innan han blev fabriksförare.
-- Jag blev uppkallad till vd Jan Reander 
och hade plitat ner mina krav. Men han 
frågade bara: ”Vill du köra för oss eller 
inte?”
-- Jag försökte få fram vad jag tänkt mig, 
men han avbröt mig bara med samma 
fråga och jag svarade förstås ja.

FÖRSTA BILEN SOM 13-ÅRING.
Men vi återgår till barndomen i Frambo. 
Motorintresset fanns i familjen med 
Kenneths två äldre bröder i spetsen, 
Per-Ove, född 1958 och Stefan, 1960. 
Syskonskaran utökades senare med 
Christer, född 1968. Så fort bröderna 

var hemifrån lånade Kenneth deras 
mopeder och sju år gammal körde han 
även jordfräs, sittande i en hemmagjord 
anordning baktill.
Eftersom Kenneth tidigt hjälpte till 
med diverse göromål tjänade han också 
pengar, pengar som han som 13-åring 
köpte en BMW 700 för.
-- Den körde jag från Bäreberg till 
Frambo på gamla järnvägen. Jag gömde 
den, men när farsan hittade den blev det 
ett jäkla liv.
Som 16-åring var han kartläsare åt 
kompisen Ulf Johansson..
Körkortet togs två veckor efter 18-
årsdagen och tillsammans med kompisen 
Lennart Sandberg köpte Kenneth en 
Volvo PV.
-- Den skulle jag köra rally i med Lennart 
som kartläsare och han skulle köra 
bilorientering med mig i högerstolen. 
Men kartläsandet var inte min grej så det 
blev inte många gånger.
Istället blev det start i klassiska 
Strömkarlsrally i Trollhättan den 9 
oktober 1981. Kenneth vann C-klassen 
med tre sekunders marginal bland 60 
startande.
-- Jag undrade vad de andra var för 
klåpare eftersom jag tyckte att jag gjort 
en massa misstag.

FÖRSTA SEGERN GAV MERSMAK.
Den första segern gav förstås mersmak 
och följdes av fler. Kenneth förde dagbok 
över alla sina tävlingar under två års tid 
och hade koll på alla placeringar och allt 
han behövde göra med bilen.
-- Det var ju ingen toppbil vi hade jämfört 
med många konkurrenter. PV:n köpte 
vi för 3.500 kronor medan andra hade 
Asconor för 45.000.
1984 köpte Kenneth en Opel Kadett 
och det blev lite mer allvar i tävlandet. 
Mekandet hjälpte de äldre bröderna till 
med och på våren 1984 tävlade gänget i 
Nässjö.

-- Jag låg tvåa efter Mats Jonsson efter 
fyra sträckor när jag totalkvaddade bilen 
och fick bryta.
En ny kaross införskaffades och Kenneth 
vann B-klassen i junior-SM på vintern. 
Det blev även seger i Opel Cup.
Året innan hade Kenneth börjat jobba på 
Saab i Trollhättan, först som mekaniker, 
men från 1986 på transmissionen där 
han fortfarande är med och bygger egna 
provbilar.
1987 tog Kenneth steget upp som A-
förare och drömmen om fyrhjulsdrift 
började gro hos rallytalangen.
Leif ”Fjärdingen” Andersson, en 
klubbkamrat i Vara MK, hjälpte till med 
sponsorer och med ett banklån till hjälp 
blev det en fyrhjulsdriven Mazda.
Framgångarna kom i Grupp N och 1989 
kom Kenneth med i juniorlandslaget och 
fick chansen att tävla utomlands.
Första segern på främmande mark kom 
1988 i tyska rallyt Drei Städte.

KÖR UPPVISNINGAR.
Efter 1992 behövde Kenneth inte stå 
för fiolerna själv utan var sponsrad av 
Mitsubishi.
Men hur gick det till, anställd av Saab och 
tävlande för Mitsubishi?
-- Informationscheferna på respektive 
företag var gamla kompisar från 
Journalisthögskolan så det fungerade bra.
-- Det har alltid funnits en rallykultur 
på Saab så det har aldrig varit några 
problem.
Förutom rallytävlandet, som Kenneth 
förresten slutade med efter 2004, har 

Kenneth Bäcklund

Team Bäcklund med Kenneth på knä bredvid kartläsaren Lennart Sandberg. Bakom står mekanikerna 
Jan DStockhem, Stefan Bäcklund och Mats Tidén.

Priset som Kenneth visar upp har han fått fem 
gånger. Det går till bästa Mitsubishiförare i 
världen och Kenneth blev det 1993, -95, -96, -97, 
och 1998.
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han gjort otaliga uppvisningar för Saab 
genom åren.
1987 bildades Saab Performance Team 
och mellan 1992 och 1997 åkte Kenneth, 
Kjell Olofsson och tre andra ”gamla” 
rallyförare världen runt och gjorde 
bilshower i samband med lanserandet 
av nya bilmodeller. För tillfället har han 
en körskola på Kinnekulle för nyblivna 
Saab-ägare, som får lektioner i avancerad 
körning och får lära sig bilens alla 
funktioner och finesser.
Varför slutade du tävla?
-- Sista två åren gick lite på övertid. Man 
kan inte mer än vinna och vi vann SM sex 
gånger.
 
TROGNA LOKALA SPONSORER.
Kostnaderna för ett rallyteam har ökat 
mångdubbelt genom åren. Med den första 
PV:n klarade Kenneth sig med 15-20.000 
kronor. Sista året med Mitsubishi var 
driftsbudgeten flera miljoner.
Det krävs förstås sponsorer och Kenneth 
har haft några trogna genom åren. Han 
nämner gärna Erikssons Chark och 
Hectors skor på hemmaplan.
-- Rolf Eriksson har nog varit med från 
början och han säljer ju Bäcklunds 
rallykotletter sedan några år. ”Snabbast 
på grillen”, skrattar Kenneth.
I samband med ökade kostnader har 

Prisutdelare och föråkare vid Elitloppen i Stockholm 1994 står också på Kenneth Bäcklunds meritlista.

rallysporten tappat lite av sin tjusning 
tycker Kenneth.
-- Numera är det svårt att få tag i frivilliga 
som hjälper till under tävlingarna och 
därför kör man ofta samma sträckor flera 
gånger.
Med mer normala arbetstider blir det 
förstås tid över till en del fritid och 
sommartid tillbringar Kenneth och 
sambon Ulrika den på en motorbåt av 
modell större, en Fobina 9000.
-- Jag har ju alltid haft motorcykel så det 
blir några mil på den också.

Barnen Lina, 20 år och Jonathan, 11 år, 
kräver också Kenneths uppmärksamhet.
Men intresset för rally försvinner förstås 
inte för att han själv slutat tävla.
-- Nej, vi i kompisgänget som hängt 
ihop under många år, kartläsare och 
mekaniker, åker och tittar på en VM-
tävling emellanåt. Och visst kliar det lite
i fingrarna, men samtidigt är det skönt 
med lite fritid. Det har jag inte varit 
bortskämd med tidigare.

                                     Curt Magnusson

FAKTA OM KENNETH BÄCKLUND
Vara Motorklubb
1988-90
Medlem i Swedish Junior Rally Team
1990
4:a Rally-SM, Grupp N
1:a Bergslagsrallyt, Grupp N
1991
3:a Rally-SM, Grupp N
Nordisk rallymästare, Grupp N
1:a South Swedish Rally, Grupp N
1992
4:a Rally-SM, Grupp N
1:a Rally Drei Städte, Tyskland, Grupp N
1993
Svensk rallymästare, Grupp N, Mitsubishi Galant VR4
1:a Svenska Rallyt, Grupp N, 8:a totalt
1994
Svensk rallymästare, Grupp N, Mitsubishi Galant/Lancer Evo I
Nordisk rallymästare, Grupp N
1:a West Euro Cup
1:a Svenska Rallyt, Grupp N, 5:a totalt
1:a South Swedish Rally, Grupp N
1995
2:a Rally-SM, Grupp N
1:a Svenska Rallyt, Grupp N, 10:a totalt
1:a South Swedish Rally, Grupp N
1996
2:a Rally-SM, Grupp N
1:a Svenska Rallyt, Grupp N, 14:e totalt
1:a South Swedish Rally, Grupp N

1997
Svensk rallymästare, Grupp N, Mitsubishi Lancer Evo III
1:a Svenska Rallyt, Grupp N, 11:a totalt
1:a South Swedish Rally, Grupp N
1998
2:a Rally-SM, Grupp N
2:a Svenska Rallyt, Grupp N, 14:e totalt
1:a South Swedish Rally, Grupp N
1999
3:a Rally-SM, Grupp N
4:a Finska Rallyt, Grupp N
2000
Svensk rallymästare, Grupp N, Mitsubishi Lancer Evo VI
1:a South Swedish Rally, Grupp N
2:a Svenska Rallyt, Grupp N, 15:e totalt
2:a Network Q Rally of Great Britain, Grupp N
2001
Svensk rallymästare, Grupp N, Mitsubishi Lancer Evo VI
1:a South Swedish Rally, Grupp N
2:a Svenska Rallyt, Grupp N, 15:e totalt
2002
2:a Rally-SM, Grupp N, Mitsubishi Lancer Evo VII
3:a Svenska Rallyt, Grupp N
1:a Rally Drei Städte, Tyskland, Grupp N
2003
2:a Rally-SM, Grupp N
2004
Svensk rallymästare, Grupp N
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 FRÄMMESTAD: Seger i en nyårscup 
i Göteborg 1978 kan ses som ett 
startskott på den storhetstid som 
damfotbollen i Främmestads IK hade 
under en tioårsperiod. Bland priserna 
fanns nämligen en betald start i Gothia 
Cup. Allt som allt var flicklag från FIK 
i sju finaler i Gothia och vann fem av 
dem. Anneli Hermansson var med i 
de tre första och fick vara med om en 
seger i den tredje finalen.
   Jag bestämde träff med Anneli en 
måndag i mitten av augusti i köket på 
Torpvägen i Främmestad. Där gick vi 
igenom klippböckerna som mamma 
Mona ställt i ordning. Mona som också 
är en av de stora FIK-spelarna genom 
tiderna, men som slutade när laget gick 
upp i högsta serien 1980.
Vi börjar när FIK tagit steget upp i trean 
1977. Året innan hade Kjell Andersson 
blivit tränare för damerna och utan Kjells 
medverkan hade Främmestad aldrig 
avancerat till fotbollssociteten enligt 
Anneli.
-- Hans meriter visste vi inget om, men vi 
kände hans bror, berättar Anneli.
1978 spelade FIK-damerna en oavgjord 
match och vann resten och landets näst 
högsta serie, division II, väntade 1979. 
Tränaren Kjell Andersson uttalade sig för 
NLT-sporten: ”Där skall vi stanna.”
-- Vad han menade var att vi skulle göra 
allt för att hänga kvar i serien, men det 
blev mycket bättre än så, påpekar Anneli.

KJELL FICK GÅ HEM.
Laget byggdes kring en stomme av unga 
tjejer som tidigt visat stor kapacitet. 
Flera av dem spelade i Västergötlands 
landskapslag och två raka andraplatser 
i Gothia Cup visade att tjejerna höll hög 
klass. Seriefavoriten Trollhättans IF 
besegrades på bortaplan med hela 5--0 
och segrarna radades upp.
Seriefinalen spelades lördagen den 8 
september 1979 och då var det dags 
för hemmamatch mot Trollhättans IF. 
Inför 500 begeistrade åskådare vann 
Främmestad med klara 4--1 och tre av 
mål gjordes på knallhårda frisparkar av 
15-åriga Anneli Hermansson.
Den helt avgörande matchen spelades i 
Hol mot nedflyttade division 1-laget Hols 
IF och FIK-ledarna, med Kjell Andersson 
i spetsen, fick hålla vad de lovat, att gå 
hem till Främmestad om deras lag vann 
serien.
”En stimulans för hela bygden” skrev 
man i SKLT när avancemanget till 
landets högsta damserie var i hamn. Det 
pratades bara fotboll i Främmestad och 

spelare som Anneli Hermansson, Yvonne 
”Loppan” Magnusson, Cecilia Theander, 
Yri Bengtsson och Annika Welander 
blev väldigt omskrivna, inte bara i den 
lokala sportpressen utan till och med 
kvällstidningarna höll sig framme.
Anneli Hermansson blev uttagen till 
en testmatch inför en landskamp mot 
Frankrike i juni 1980, men den 17-åriga 
FIK-tjejen hamnade till slut utanför den 
slutgiltiga truppen.
-- Men det var fantastiskt att bara få vara 
med på uttagningen, berättar Anneli.
Anneli utsågs i maj 1980 till ”Månadens 
junior” i SKLT, den 37:e i raden av 
framgångsrika idrottsungdomar i länet.

1025 PERSONER PÅ BERGEVI.
Den allsvenska premiären på Bergevi 
den 26 april 1980 glöms inte i första 
taget. QBIK från Karlstad besegrades 
med 4--1. Målskyttar i den historiska 
matchen var Annika Welander, Gunilla 
Wilhelmsson, Yvonne Magnusson och 
Anna Andersson.
Efter fyra spelade matcher låg Främmestad 
på andra plats efter Jitex, med tre segrar 
och 13--5 i målskillnad.
Just dessa båda lag möttes den 9 juni på 
Bergevi. Det nya publikrekordet blev 
1025 personer och dessa fick se sitt 
Främmestad förlora mot Jitex med 0--3. 
Hos gästerna fanns landslagsmeriterade 
spelare som Anette Börjesson, Elisabeth 
Leidinge och Pia Sundhage.
Men FIK kom tillbaka och slog några 
veckor senare Hallsberg med 7--1. Fyra 
av målen gjordes av Annika Welander.
När premiärsäsongen var slutspelad hade 
Främmestad 22 poäng, vilket räckte till en 
fin femteplats.

FANTASTERNAS FANTAST.
Att det finns fantaster som håller på 
sina lag i alla väder är inte ovanligt. 
Curt ”Tuttan” Nygren var en sådan. 
Det ovanliga med ”Tuttan” var att han 
bodde i Hjo och åkte till Främmestads 
alla hemmamatcher för att heja fram sina 
favoriter. Att dessutom komma ridande 
på en vit häst iklädd cowboydress med 
dragna revolvrar var kanske lite extra 
udda.
-- På den tiden marscherade lagen in 
tillsammans och ”Tuttan” var alltid med 
och lämnade över en blomsterkvast till 
båda lagen, minns Anneli.
Andra året i högsta serien började illa för 
Främmestad. Trollhättans IF, nykomling 
i societeten, vann med klara 4--0. Men 
FIK kom tillbaka och slog den andra 
nykomlingen, Borensberg, med 5--2 på 

Bergevi.
Resultaten blandades friskt under 
säsongen och efter halva säsongen hade 
FIK nio poäng på lika många matcher och 
belade en sjätteplats i tabellen.
Segern i NLT-cupen efter finalvinst över 
Rackeby med 7--2 stärkte laget inför 
hösten och Hallsberg blev en munsbit 
i höststarten på Bergevi. 4--0 slutade 
den tillställningen med Anna Andersson 
som tvåmålsskytt. Säsongen avslutades 
med två underliga matcher. I näst sista 
omgången fick Främmestads stryk med 
10-0 av topplaget Jitex och i den sista 
blev det seger med samma siffror mot 
bottenlaget Väderstad.
17 poäng och en sjundeplats blev facit av 
den andra säsongen i högsta serien.

MAGNIFIK TREDJEPLATS.
Kjell Andersson tackades av efter sex 
framgångsrika säsonger som tränare, 
men övertalades och fortsatte även 1982. 
Tjejerna tackade för det genom segrar i 
de två första matcherna, Hallsberg 2--1 
och Gais 7--1. Efter fyra omgångar var 
Främmestad i topp med tre segrar och en 
oavgjord match och när TIF besegrades 
klippte tjejerna skägget av Kjell. Tränaren 
hade även lovat att raka av sig håret om 
FIK gjorde tre mål, men med hänsyn till 
familjen slapp Kjell den nesan trots 3--1-
segern.
Säsongens skräll ordnade FIK när man 
spelade 1--1 mot självaste Jitex på 
Bergevi. Anneli Hermansson utsågs 
till bästa hemmaspelare och Annika 
Welander svarade för kvitteringsmålet. 
Sommaruppehållet tillbringade FIK-
tjejerna på andra plats i tabellen med Jitex 
som ledarlag.
Främmestad spelade även i Svenska 
cupen och tog sig vidare till åttondelsfinal 
där Stattena dock blev för svårt.
Gothia Cup-segern i F16-klassen visade 
att återväxten fanns. En ny seger i NLT-
cupen fanns också på FIK:s meritlista 
sommaren 1982.
Inför den nya serieindelningen gällde det 
för Främmestad att placera sig högt upp 
i tabellen. Till slut blev det en magnifik 
tredjeplats med 23 poäng och fortsatt spel 
i högsta serien.

ANNIKA MISSADE LANDSLAGET 
EFTER SKADA.
1983 hette serien division I södra och 
förhoppningarna innan säsongen var 
ganska högt ställda. Premiären slutade 
lyckligt, seger med 2--1 över Wä i 
Kristianstad och säsongens första seriemål 
svarade blott 15-åriga Annika Jansson för. 

Främmestads IK - ett stort lag från en liten ort
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Fortsättningen med 6--0 på Bergevi mot 
Stenkullen med Annika Welander som 
tremålsskytt skämdes heller inte för sig.
Efter tolv omgångar låg FIK på åttonde 
plats med elva poäng och en av segrarna 
togs mot Malmö FF på bortaplan.
Målsprutan Annika Welander blev uttagen 
i den landslagstrupp på 16 spelare som 
skulle spela mot Danmark i Mellerud den 
10 augusti. Några dagar före landskampen 
skadade sig Annika i segermatchen mot 
Trollhättans IF och hon missade tyvärr 
landslaget.
I säsongsavslutningen mot Wä på Bergevi 
ställde Främmestad upp med sitt flicklag, 
förstärkt med två ordinarie spelare. Det 
blev förlust med hela 1--7 för det unga 
laget och en slutlig plats på undre halvan 
av tabellen. Även om flicklaget varit bäst 
i Sverige under året med segrar i Gothia 
Cup, 70-iaden och serien var det skillnad 
mot spel på seniornivå.

INGET KLIV MOT TOPPEN.
”Unga, friska Främmestad tar ett kliv mot 
toppen?”
Så stod det i en rubrik inför 1984 års 
säsong i division I södra, men premiären 
blev inte lyckad, förlust hemma mot 
Mallbacken med 1--3. Sedan blev 
vårsäsongen ömsom vin och ömsom 
vatten. Seger mot Malmö FF med 2--1 
var en av höjdpunkterna medan 1--9 mot 
Gais nuddade bottenläget.
Under sommaren blev det som vanligt 
inget uppehåll för FIK-tjejerna utan 
cupspelet var i full gång. För tredje året 
i rad vann laget NLT-cupen och det blev 
även seger, nu för fjärde gången, i Gothia 
Cup.
Höstsäsongen började bra med fem poäng 
på fyra matcher och ett mittenläge i 
tabellen efter 16 omgångar.

Returmötet med Gais blev en remarkabel 
vändning från 1--9 på våren till seger 
med 4--1 i höstmatchen. Nytt kontrakt 
säkrades via 1--1 hemma mot Öxabäck 
och i avslutningsmatchen på Bergevi blev 
det knapp förlust, 1--2 mot seriesegrande 
Jitex.
20 poäng på 22 matcher och 47--60 i 
målskillnad blev facit av 1984 års seriespel 
för Främmestad och målsättningen med 
ett kliv mot toppen infriades förstås inte.

FRÄMMESTAD UR ETTAN.
I början av 1985 deltog Främmestad 
i Hallsvenskan och laget överraskade 
genom att ta sig till final mot Hammarby. 
Där blev det förlust, men i sin väg mot 
finalen besegrade FIK lag som Malmö 
FF, Jitex och Djurgården. Inför seriespelet 
presenterades ett nytt forwardspar, 
systrarna Susanne och Camilla Säreborn, 
15 respektive 17 år gamla. Snittåldern låg 
på 17-18 år, klart yngst i söderettan.
Seriepremiären mot Jitex borta blev en 
viljelös föreställning från FIK:arnas 
sida, förlust med 1--5. Fortsättningen 
som följde blev Främmestads sämsta i 
allsvenskan och laget ramlade ur, inte 
med stora marginaler utan med ett enda 
mål. Säsongens clou var förstås segern 
i NLT-cupen där FIK tog sin tredje 
inteckning i vandringspriset.
1986 gick Kjell Andersson in på sitt elfte 
år som damtränare i Främmestad, men 
utökade sitt arbetsområde genom att bli 
ansvarig för hela fotbollsverksamheten 
i föreningen. Anneli Hermansson kunde 
se tillbaka på 16 år i FIK och lovade att 
laget snart skulle vara tillbaka i högsta 
serien igen.
Segrarna radades upp i tvåan och FIK tog 
en överlägsen serieseger, nio poäng före 
Högsbo på andra plats.

Anna Robertsson, Annika Hansson, Gunilla Wilhelmsson, Yvonne Magnusson, Annelie Hermansson, 
Eva Johansson och Lotta Rundberg.

Det blev också en DM-seger 1986 efter 
omspel mot Mariestads BoIS.

STORHETSTIDEN SLUT.
Tillbaka i högsta serien trädde Kjell 
Andersson tillbaka som tränare och 
ny slavdrivare blev Christer Karlsson 
från Järpås. På spelarsidan fanns åtta 
nya ansikten när säsongen inleddes. 
Förutsättningarna inför säsongen 1987 
var att placera sig bland de sex bästa lagen 
för att få spela i allsvenskan kommande 
år. Men Främmestads gyllene era började 
gå mot sitt slut. Det stod ganska snart 
klart att chansen till en allsvensk plats 
försvunnit i fjärran.
När tre matcher återstod, med Främmestad 
på näst sista plats, fick tränare Karlsson 
sparken. Enligt kommentarer i 
ortspressen fick Karlsson ta skulden för 
att spelarmaterialet inte höll måttet och 
att träningsintresset svalnat.
Med ett nödrop klarade sig Främmestad 
kvar på näst sista plats och fick spela i 
ettan kommande säsong.
De gyllene åren var över, men 
Främmestads IK kommer alltid att 
framstå som ett av de bästa exemplen 
på att det går att få fram ett elitlag på 
en liten ort. När man kan kombinera 
engagemang, vilja och talang kan man 
komma långt.                            
                                        Curt Magnusson

Hösten 2003 överlämnade Kjell 
28 flyttkartonger med kartor till 
Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
Flyttkartongerna innehöll i stort sett 
svenska orienteringskartans historia. 
Nu två år senarer är det möjligt att få 
reda på vem som har ritat, vilken klubb 
och i vilket distrikt var kartan belägen. 
Registreringsarbetet är troligen klart 
i början av 2006. PS! Det är inte bara 
svenska kartor det handlar om utan kartor 
från hela världen finns i kartongerna.

Kartoraklet Kjell Larsson, 
Främmestad
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Den 16juni 1961 var en varm och härlig 
försommardag. SMK Trollhättan stod 
som arrangör för en av ”Midnattsols-
rallyts” specialsträckor (fartsträckor), 
som gick mellan Utby nere vid Göta 
Alv upp till Vassbo vid sydändan av 
Oresjö. 
Mycket folk hade samlats utefter den 
kurviga banan. Bilarna kom med vrålande 
motorer på tvären genom ”böjarna”. Det 
var med andra ord en riktig motorfest. 
Hela den svenska rallyeliten var på 
plats med bl.a. Erik Carlsson ”På taket” 
,SAAB, Carl-Magnus Skog Åmål, SAAB, 
Tom Trana, Volvo P 1800, Gunnar An-
dersson, Gunnar Blomqvist Stockholm, 
VW, Harry Bengtsson, Porsche Super 90, 

Bo Wikström Bromma MS, SAAB och 
Mc Grody Alexander Skottland, Volvo 
Amazon m. fl.. Bilarna kom med jämna 
tidsintervaller, men så helt plötsligt blev 
det tyst och stilla. Alla befarade nu att en 
bil ”rullat” och tävlingen måste avbrytas.

Efter ca 10-15 min kom Lilla Edet-poli-
sen åkande i en svart PV (1957). Ett par 
kurvor längre fram stannade bilen och ur 
steg två poliser i mörkblåa uniformer med 
koppel och regementsenlig mössa. De tog 
hand om en överförfriskad person, som 
var nästan helt naken (endast iförd ett 
par våta kalsonger), stoppade in honom 
i bilen, vände och åkte tillbaka ner till 
startplatsen vid Utby, och efter en stund 

Ett motorsportsminne

var tävlingen åter igång. Men vem var då 
denne ”glade” man som i värmen hade 
svalkat sig i Oresjös kristallklara vatten? 
Jo, det var en s.k flaggvakt som hade till 
uppgift att varna de tävlande om det hade 
uppstått något hinder på vägen, men han 
hade i ”fyllan och villan” missuppfattat 
uppdraget så han vinkade med båda flag-
gorna samtidigt.

Detta har för mig blivit ett trevligt minne 
44 år senare.

                                        Ragnar Nilsson
    Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

               Foto Ragnar Nilsson 

I början av 50-talet kom Rudolf ”Rulle” 
Jansson till Vänersborg. Han hade sökt 
och fått ett arbete här. Bostaden blev på 
Olle Nicklas väg och i samma hus bodde 
Gunnar Edvardsson. ”Rulle” Jansson 
kom från Alingsås där han hade varit 
aktiv medlem i bågskytteklubben. Han 
försökte med god framgång att få grannen 
Gunnar också intresserad av bågskytte. 
En dag hade Gunnar samlat några vänner 
som tillsammans med ”Rulle” bildade en 
interimstyrelse. Styrelsen bestod bl.a av 

”Rulle”, Gunnar och Arne Tibblin plus 
några andra. ”Rulles” båge och pilar an-
vändes flitigt innan var och en skaffade 
egna. Den första träningsbanan blev ”ler-
hålorna” efter Fridhems tegelbruk. Klub-
ben blev mycket aktiv med namn som t.ex 
Anna-Lisa Berglund.

                                            Arne Tibblin
    Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Vänersborgs Bågskytteklubbs tillkomst

Arne Tibblin



13

Vänersborgs Idrottsförening

Vänersborgs Idrottsförenings lag vid stadsloppet i Göteborg 1915.
Sexton lag deltog och de prydliga grabbarna på bilden placerade sig som trea efter segrande IFK Göteborg och tvåan Örgryte Idrottssällskap.
Tyvärr har vi tappat namnet på deltagarna men igenkänner med glädje  ”Ur VIF:arna” Gustav ”göteborgaren” Andersson, Bror Fock, Arvid Peterson och 
Ernst Diderot.
                                   S-Gunnar

Tor Wibom - idrottsledare och donator
Major Tor Wibom föddes i Vänersborg 
1885 och avled 1975. Han var under sin 
militärtid en mycket god ryttare och 
skytt. Med åren kom han att framstå 
som en av vårt lands största idrottsle-
dare. Främst var han ledare för Sveri-
ges deltagare i Modern femkamp vid 
Olympiaden i Antwerpen 1920, Paris 
1924, Amsterdam 1928 och Los Ang-
eles 1932.

  Vid Olympiska spelen i Berlin 1936 till-
delades han, i sin egenskap som en myck-
et framstående idrottsledare, Deutsche 
Olympia Ehrenzeichen erste klasse - en 
sällsynt ordenutmärkelse från den tyske 
rikskanslern Adolf Hitler.
  Wiboms stora organisationsförmåga 
togs också i anspråk inom många andra 
områden av svensk idrott. Bl.a. var han 
sekreterare i Sveriges Olympiska Kom-

mitté under åren 1939-1946.
   Wibom var fäst vid sin födelsestad Vä-
nersborg och testamenterade betydande 
belopp till en fond - ”Tor Wiboms Idrotts-
fond” - varur varje år på hans födelsedag 
utdelas ett stipendium till ”En framståen-
de ledare eller organisatör, som gjort högt 
värderade insatser till fromma för idrotten 
i Vänersborg.

Tor Wibom stipendiater

1972 Rolf Larsson       Vänersborgs Skidklubb
1973 Sven-Olof Hagstedt   Vänersborgs IF
1974 Rolf Bengtsson       IFK Vänersborg
1975 Sören Bergh       Vänersborgs BTK
1976 Erik Johansson       Brålanda IF
1977 Walter Norrman       Wargöns 1K
1978 Erik Lantz       Vänersborgs Roddklubb
1979 Karl-Erik Eriksson     Frändefors IF
1980 Ing-Britt Knutsson     HK Brätte
1981 Arne Johansson       Wargöns 1K
1982 Bertil Jansson       Vänersborgs Skidklubb
1983 Sune Thuresson       Sundal Ryrs IF
1984 Sven-Åke Johansson  OK Skogsvargarna
1985 Lars-Erik Holm       Vänersborgs Segelsällskap
1986 Iréne Johansson       Vänersborgs Konståkningsklubb
1987 Bertil Johansson        CK Wänershof
1988 Lars Karlsson       SK Granan
1989 Evert Johansson       Vargöns Bandyklubb

1990 Rolf Johnsson    Vänersborgs Skidklubb
1991 Bo Tallbo    Vänersborgs Hockeyklubb
1992 Gösta Palmström    Vänersborgs IF
1993 Åke Persson    Vänersborgs Roddklubb
1994 Bo Johansson    IFK Vänersborg
1995 Ragnar Hallsten    OK Roto
1996 Göte Granqvist    Vänersborgs Hockeyklubb
1997 Bo Gustavsson    SK Granan
1998 Bo-Göran Karlsson Vänersborgs Segelsällskap
1999 Eva Eriksson    Vänersborgs Gymnastikförening
2000 Alf Persson    Wargöns 1K
2001 Johnny Hector    Vänersborgs Rugbyklubb
2002 Jan Gunnar Liden   Vänersborgs Tennisklubb
2003 Göran Gustafsson   Hårdton 1K
2004 Jaroslav Votruba    BK Truba
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Öxnered var under 20- och 30-talet 
en välkänd järnvägsknutpunkt, vilket 
medförde att många järnvAgare för-
flyttades hit från andra orter. Det var 
bland dessa inflyttade som initiativet 
togs att bilda en fotbollsklubb i Öxne-
red. Två personer skall nämnas som 
var pådrivande, nämligen Alfred An-
dersson och Knut Lidell. Den senare 
deltog i ett av de allra första bandyla-
gen i VIF.
I början på 1920-talet bildades IFK Öx-
nered, vars namn av någon anledning 
inte godkändes, utan i början av 1930-
talet ändrades till Öxnereds IF. Matcherna 
spelades till en början på ett garde, be-
läget närmast Öxneredssjön, sedemera 
användes en plan belägen mellan gamla 
UVHJ och Skarveni folkmun kallad ”Svi-
nedalen”. Där fanns en materialbod med 
friidrottsredskap, såsom kula, diskus, 
höjdhoppsställning mm.
   Senare under 40-talet höll en del, 
huvudsakligen juniorer, på med fotboll 
i Öxnered. En match som vi inte glöm-
mer i brådrasket, inte för att matchen 
var märkvärdig i något avseende, men 
däremot hemresan som företogs med 
tåg. En av oss skulle slå ihjäl en fluga 
som var placerad i ett tågfönster. Slaget 
blev i kraftigaste laget, till följd att hela 
rutan gick sönder. En sådan händelse som 
vi då tyckte var mycket allvarlig skulle 
väl i dag avfärdas med en axelryckning. 
Tiderna förändras men de kära minnena 
från idrottslivet i Öxnered består.
   I slutet av 1940-talet bildades en ban-
dyklubb i Öxnered, vars namn blev Öx-
nereds Bollklubb. Möten hölls i Öxnereds 
Café och årsfesterna i Öxnereds Folkets 
Hus. Några mötesprotokoll har jag inte 
något minne av att vi skrev, men klubbens 
ekonomi var god. Vi inköpte 11 st tröjor 

på Grand Basar i Göteborg 
a 6 kr styck. Ordförande 
var Erik Hermansson och 
kassör var Ebbe Olsson.
   A-truppen bestod av 
målvakten Ingemar Berg, 
Ingemar Andersson, Rag-
nar Nilsson, Börje Nilsson, 
Bertil Andersson, Bengt 
Lindblad, Karl-Erik Falk, 
Gunnar Falk, Joelsson, 
Lennart Segle, Svensson, 
Kihlström (värvad från Vi-
ken i Åmål), Bengt Stahre, Tage Verner, 
Bengt Kjellman, Lennart Blomgren, Len-
nart Grönberg och Gunnar Grönberg.
   Redan från början var avsikten att verk-
samheten skulle begränsas till vänskaps-
matcher. Lag från närliggande orter som 
Trollhättan, Västra Tunhem, Vänersnäs, 
Brålanda, Väne-Ryr och klubbar från Vä-
nersborg ansågs vara lämpliga motstån-
dare. Bl a skall nämnas att vi hade nöjet 
att vara med om den första bandymatchen 
som någonsin spelats i Ryr. Den spelades 
på Ryrsjön. Resultatet blev Ryrs AlF 
- Öxnereds BK 3-4. Publiksiffran var 40 
personer. Ett annat lag vi hade glädjen av 
att möta var Storegården, som sedemera 
rönte stora framgångar i seriesystemet. 
Deras allra första match var just mot Öx-
nereds BK.
   För att få ihop ett lag var man under 
veckan tvingad att ringa runt bl a till Gö-
teborg, Trollhättan och Åmål. Matchen 
mot Västra Tunhem på Hullsjön tog mer 
eller mindre hela söndagen i anspråk. 
Först buss från Öxnered, byte i Väners-
borg, vidare mot Hol, sedan en promenad 
i ca en kilometer ner till Hullsjön. Just 
denna dag var det mycket vatten på isen 
och hade man då åkt på magen genom 
vattenpölarna några gånger, var man gan-

  Öxnereds BK:s tid var kort men intensiv under sista   
  delen av 40-talet. Vissa resultat och matcher kommer 
  man ihåg, andra inte. Här är några resultat:
 
 Öxnereds BK - Kassaretorpets BK 7-3
 Öxnereds BK - Strömmens IF 4-5
 Öxnereds BK - 1K Stjärnan 5-4
 Öxnereds BK - Brålanda 1-7
 Öxnereds BK - Västra Tunhem 3-3
 Öxnereds BK - Trollhättans AIK 0-7
 Oxnereds BK - Ryrs AlF 4-3

ska blöt innan matchen var över. Ombyte 
efter matchen skedde ej, så man var gan-
ska nerkyld innan man kom hem.
   En som med liv och lust deltog i vårat 
lag, till allas glädje, var brottaren Bengt 
Lindblad. I en match mot Brålanda glöm-
de han uppenbarligen bort att han deltog 
i en bandymatch, ty det påminde mer om 
en brottningsmatch när han fällde den c:a 
100 kg tunga välväxta centerhalven. Det 
blev en rejäl luftfärd. Som tur var höll 
isen som bara legat några dagar.
   Kampandan inom klubben var det inget 
fel på. Vi ville till varje pris få en spelbar 
plan. En gång skulle vi låna en häst av 
John på Lerdalen och en snöplog av järn-
vägen. John varnade oss: -”Trampar häs-
ten genom isen får ni betala den”. Hästen 
klarade sig och snön blev liggande kvar, 
alltså ingen plan men roligt hade vi.
   Vid ett annat tillfälle gick det bättre. Det 
är blank is (6-7cm) på Öxneredssjön, mål-
burarna var på plats, planen uppmätt och 
målad. Detta hade ”planfixarna” i VIF fått 
reda på, och eftersom dom hade svårighe-
ter att få fram en ”bärbar plan” så skulle 
dom ta vår. Vi kallade till krismöte på Ca-
féet. Beslut: Tar VIF vår plan så skulle vi 
sanda den strax före avslag. Allt löste sig 
till slut. Kylan fortsatte, VIF spelade på 
Vassbotten utanför ”Norskens”.

Ragnar Nilsson        Lennart Blomgren
  Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Idrotten i Öxnered under 30- och 40-talet

Fotot ovan är taget i februari 2003 på den plats där Öxnereds IF:s Idrottsplats 
”Svinedalen” var belägen 1929-50-talet. Fotbollsplanen var 60x100 m. Det är 
Ragnar Nilsson, Vänersborgs Idrottshistoriska Förening, som står på ”planen”. 
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Enigheten
En av Vänersborgs första idrottssam-
manslutningar trädde fram i slutet av 
1800-talet, då några godtemplarungdo-
mar bildade en gymnastikförening som 
blev till en mycket livaktig, skicklig och 
framgångsrik förening.
Inom Enigheten bildades inte mindre än 
fem sektioner, nämligen Tyngdlyftning, 

Brottning, Romerska ringar, Trapetsa-
krobatik, Tandatletik och Fristående 
gymnastik. 
Under en vinter hade föreningen ingen 
mindre än självaste cirkusdirektören 
Adolfi som tränare. Vid flera tillfällen 
uttalade han sig berömmande om gym-
nastiktruppens uppvisningar och ansåg att 

den skulle göra succé inom cirkusvärlden. 
Två av föreningens medlemmar var under 
flera år engagerade hos cirkus Altenburg, 
en som jonglör och den andre som upp-
visningsbrottare. 
Tyvärr blev föreningen inte så långlivad 
och upphörde helt omkring 1908.
                                                   S-Gunnar

Så här såg de ut, de stronga Vänersborgspojkarna.
Övre raden från vänster: Ernst Hansson, Emil Johansson, Oskar Sjöö, Manne Jansson, Fritz Svensson, Anton Johansson och Axel Karlsson. 
Andra raden: Otto Eriksson, Axel Johansson, Gustav Magnusson, Karl Berg, Axel Svensson och Erik Tössberg, som var föreningens ordförande. 
Tredje raden: Torsten Hallen, John Björndahl, Karl Hedberg, Karl Nordberg och Konrad Henriksson. Sittande: Karl Jansson, Sven ”Kemis” Svensson och 
Johan Östling.



  HARALDS 
  BILDER

 ETT BILDKOLLAGE SAMMAN-
STÄLLT AV HARALD JAKOBSSON
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Dm i terräng i Vänersborg 1948.
Fr. v. lagmästarna från Dimbo IF Bengt Eriksson,Sten Gustavsson,Nils Brink 
och lagledare Bengt Ågren, mästare på korta banan Åke Johansson, Håvens IF.

Tyngdlyftare i Fritla på 1950-talet.

1948 hade Alingsåsboxarna besök av förbundstränare.
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Vid tre tillfällen på 1920-talet vann Magra Skytteförening de 3 
standaren i fältskjutning: Förbundsstandaret, Alingsåskretsen och 
Bjärkekretsen.
Fr. v. föreningens starke man August Danielsson med sönerna Erik 
och Sven, Nils Jakobsson, Fridolf Andersson och Frits Anderson.

Västgötabrottarna samlade till distriktmästerskapen i Borås 1930.

Vänersborgs Roddklubbs första damfyra en solig 
majmorgon 1915.
Fr. v. Karin Björklund, Helmy Johansson, Ingborg 
Eriksson, Karin Pettersson och Hulda Nordfeldt.

Norrby IF:s ishockeytrupp inför seriepremiären i Div. II 
1960 (Motsvarande Div. I i dag).
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Wargöns Idrottsklubb, som idag 
bedriver främst fotboll men även 
bordtennis, tillkom genom en 
sammanslagning mellan två Vargö-
klubbar - Storegårdens Bandy Klubb 
och Wargöns Sport Klubb. SBK hade 
vid nedläggningen 25 verksamhetsår 
bakom sig mot 45 för WSK (bildad 
1928). 
Samgåendet skedde i bästa samförstånd 
mellan klubbarnas styrelser och dess 
medlemmar. Namnfrågan löstes också 
väldigt smidigt genom att man tog bort 
bokstaven S i WSK och satte dit ett stor 
I istället, lika med WIK. Det var helt 
nödvändigt för 30 år sedan att göra en 
förening av tidigare två. Bakom den nya 
fusionen låg främst bristen på tillräckligt 
antal ledare och spelare samt den svaga 
ekonomiska situationen. Sportsligt 
hoppades man givetvis på ett uppsving 
med den nya föreningen. När det gällde 
att ”jaga” sponsorer blev det också 
betydligt lättare med en specialförening.    
   30 år har nu alltså passerat revy i 
WIK:s historia. Allt fungerar på bästa 
tänkbara sätt. Man har en väl fungerande 
styrelse år efter år samt, inte minst, en 
kader mycket bra utbildade ledare för 
ungdomsverksamhetens genomförande 
enligt skissade planer. 
  WIK har årligen en del ständigt 
återkommande arrangemang att klara 
av. De populära Barnfesterna har 
funnits under 50 år i samhället. Vargöns 
Julblandning har tillsammans med 
Vargöns Musikkår arrangerats i över 30 
år till stor glädje för främst barn men 

även för föräldrar. Tittar man vidare 
på arrangemangssidan har WIK under 
senare år haft en stor inkomstkälla som 
medarrangör i den alltmer populära 
Klassfotbollen med en mängd skollag på 
planerna under ett veckoslut. Klubbens 
välorganiserade ungdomsverksamhet är 
välkänd. 
WIK:s stora verksamhet inom såväl 
idrotten som på det kulturella planet 
är också omtalad i positiva ordalag. 
Ett omfattande frivilligt arbete läggs 
ner av många och inte minst då vad 
gäller ungdomslagen med ett flertal 
sammankomster och matcher varje 
vecka. 
   Klubbhuset på Hallevi Idrottsplats är 
navet i hela föreningen där man har sina 
sammankomster i alla de former. Där 
finns även ett kansli inrett. 

Jubileumsfest med 350 deltagare 
Mycket har alltså hänt under de 30 åren 
och mer kommer under de närmaste 
årtiondena. WIK är alltid på alerten. 
   30-årsjubiléet firades den 30 november 
2004 i Fyrkanten i Vargön. Ingen kunde då 
tro att Fyrkanten var en idrottsanläggning 
för inomhusverksamhet. Det var 
festligt dukat i klubbens gröna och vita 
färger. Inte mindre än 350 personer var 
med under jubileumsfestligheterna. 
En snygg scen hade byggts upp. Där 
förekom prisutdelning. Västergötlands 
Fotbollförbunds ordförande Gerhard 
Sager sa sig vara mäkta imponerad av 
den stora tillströmningen av festdeltagare. 
Han menade att han bara varit med om 

Wargöns IK 30 år
den 30 november 2004

en fest med fler personer närvarande, 
nämligen när allsvenska IF Elfsborg 
firade sitt 100-årsjubileum. Sager delade 
bl.a. ut utmärkelser till förtjänta WIK-
ledare liksom att damlaget förärades 
medaljer för sin serieseger i div. IV. 
Sager gratulerade givetvis WIK till de 
30 åren, tackade alla som jobbar för 
fotbollens bästa och framtid och önskade 
lycka till kommande år. Man visade 
också ett bildspel från olika perioder i 
WIK:s historia. Det fanns även lagbilder 
och kort på ledare från svunna år. Allt 
presenterades på ett proffsigt sätt av 
speakern Stefan Leijon.
   Från scenen kunde sedan festdeltagarna 
lyssna till Jonas Torrestad med 
sin orkester samt en av landets nya 
stora sångprofiler, nämligen Jessica 
Andersson. Det var ett toppenprogram 
som kallas Svensk Schlager, en program 
som många tusentals västsvenskar också 
sett och lyssnat till. Man måste också ge 
toppbetyg till alla som stod bakom hela 
jubileumsarrangemanget. 
  Nu jobbar Wargöns IK hårt vidare mot 
nya mål. För fotbollen är målinriktningen 
en plats i div. III. Inte sedan 1983 har 
Vargön haft lag i den divisionen. Det blev 
dock bara en säsongs besök på den nivån. 
Genom den breda ungdomsverksamhet 
som bedrivs kommer många nya duktiga 
spelare att växa upp som det gäller att ta 
vara på, så därför andas man optimism i 
klubben.

                   Arne ”Chippen” Johansson
    Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

1970 - WARGÖNS  IK:s FRAMGÅNGSRIKASTE ÅR

Alpin   Bandy    Bordtennis   Fotboll
2 st DM-tecken  Serieseger div. 3 A-lag  Serieseger div. 3 A-lag  Serieseger div. 5 A-lag
   Serieseger B-lag   Serieseger B-lag   Kommunmästare i innefotboll
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Wargöns Sportklubbs fotbollslag 1930. Laget tog klubbens första serieseger genom att vinna Centralcerien 1930.
Fr. v.: Axel Svensson, lagledare, Frans Ågren, cf, Erik Börjesson, ch, Harry Vickman, mv, Oskar Ågren, vh, Holger Ekman, vi, Herbert Pettersson, vb, Johan 
Hedberg, hh, Ture Holm, hb, Per Stenberg, vy, Bertil Milton, hy, Herbert Havenström, hi.

Wargöns Sportklubbs bandylag efter premiärmatchen på Björkåsdammen 1930.
Övre raden fr. v.: Erik Hallgren, Torsten Lind, Henning Hansson, Herbert Pettersson, Bertil Åberg, Erik Spet, Birger Larsson, 
och Rickard Karlsson.
Undre raden: Axel Hallsten, Arvid Sjöberg, och Rudolf Lang

Wargöns Sportklubbs första fotbolls- och bandylag

Ett minne från det natursköna Hunneberg, Vargön.
Vid en bandymatch på 40-talet, när 
matchen pågick för fullt, blåste domaren 
plötsligt av och alla undrade varför. Då 

pekade domaren mot änden av sjön Eld-
mörjan där det gick 7 älgar på rad över 
isen. En syn som aldrig kan glömmas. 

Det var på den tiden då det fanns gott om 
älgar på Hunneberg. 
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Jean Gunnar Lindgren
Sveriges bästa långdistanslöpare omkring 1930

Jean Gunnar ”Gunghästen” Lindgren, Sveriges bästa långdistans-
löpare omkring 1930, tävlade bl.a. för IFK Borås.

Köpmannen och långdistanslöparen Jean Gunnar Lindgren vista-
des på och representerade en mångfald platser  och klubbar men 
nådde sina flesta och största framgångar för IFK Borås 1928-30, och 
1932-34. Lindgren var, efter Edvin Wides, Sveriges bäste långdis-
tanslöpare och firade många triumfer på 5 000 och 10 000m. 
Han kom till Borås från Falun (IFK) och tävlade 1931 och 1941 för IK 
Mode, Sthlm, 1935 för Linköpings AIK och 1936 för IFK Eskilstuna.
Lindgren löpte med långa sviktande steg vilket gav honom öknamnet 
”Gunghästen”. Han sprang mycket taktiskt och var snabb i spurten.

Placeringar
SM-segrar     5 000 m   1929, -31 och -34
                     10 000 m  1928-31 och 1933-36
        Terräng    1929-32
           - lag     1929 och 1932
        4x100 m  1929 och 1931
OS 1928      Fyra på 10 000 m
OS 1932      Femma på 5000 m
       Sexa på 10 000 m

Utmärkelser
Sv. Idrottsförbundets hederstecken
IFK:s Centralstyrelses förtjänsttecken
IK Modes hederstecken
IK 32:s, Helsingfors, hederstecken
Göteborgs-Postens idrottssköld

Femtusenmetersloppet blev spelens mest 
upprörda tävling. Finnen Lehtinen, som 
några veckor före spelen tillsammans 
med Iso-Hollo putsat Nurmis gamla 
världsrekord ett tiotal sekunder, måste 
mot slutet av loppet etablera en våldsam 
strid med outsidern Hill, vilken följde 
Lehtinen tätt som en  skugga och lekande 
lätt besvarade alla finnens försök att gå 
loss. Ännu vid utgången ur sista kurvan 
låg Hill i hälarna på finnen och slog just 
på en raketspurt för att passera på utsidan 
då Lehtinen kastade sig över i hans bana 
oh stängde vägen. Då Hill stoppade upp 
loppet och tänkte gå om på insidan, zicka-
de finnen över dit också. Publiken utbrast 
i ett förfärligt buande men högtalaren föll 
genast in:
- Ladies and gentlemen, betänk att dessa 
människor äro våra gäster.
   Lehtinen hade givetvis med sina båda 
manövrar tagit all gadden ur Hill och 
kunde gå över målet en handsbredd före.
   Stämningen var ytterst upprörd och det 
dröjde över två timmar innan slutgiltigt 
meddelande om resultatet kom. Det gick 
ut på att Lehtinen vunnit. Varken Amerika 
eller Hill vidhöll att protestera. Hade Hill 
varit enständig kunde utgången endast 
blivit Lehtinens diskvalifikation. Nu får 

den unge Oregonstudenten i stället efter-
mälet som spelens störste gentleman.
   Hade Hill vunnit om Lehtinen löpt 
normalt? Meningarna voro mycket de-
lade. Mångas åsikt, att han i så fall kun-
nat vinna, bestyrkes i viss mån av ett av 
Lehtinens uttalanden efteråt, att han var 
så slut så han inte riktigt visste vad han 
gjorde och att han ingenting mindes...
    Vi hade J. G. Lindgren och Erik Pet-
tersson, Stockholm, med i loppet. De 
lågo i tävlingens första skede i hälarna på 
Lehtinen och Virtanen, 
och det hela såg riktigt 
”normalt nordiskt” ut. 
Efter sju varv kommo 
finnarna med ett ryck. 
De båda svenskarna 
följde icke, men Hill 
och Savidan passerade 
och höllo tätens takt. 
Under nionde varvet 
anslöt sig Hill tätt till 
finnarna och den stora 
klappjakten började. 
Själva Virtanen måste 
kapitulera efter två 
varv och släppa de 
bortflyende Lehtinen 
och Hill.

    Lindgren hade en stilla kamp med Sa-
vidan men måste fort ge sig. Han säkrade 
femteplatsen framför Syring endast med 
viss möda.
    Erik Pettersson slutade åttonde på tiden 
15.13,4, cirka 2 sekunder sämre än han 
borde varit kapabel till.
    Liksom våra häcklöpare klagade också 
långdistansarna över att klimatet pressat 
musten ur dem. De ansågo sig ha legat för 
länge i Los Angeles. Samma argumente-
ring förekom också bland finska löparna.

Dramatik under OS 1932 
Hämtat ur boken ”X OLYMPIADEN Lake Placid, Los Angeles, 1932” (Åhlén & Söners Förlag)

Ett tidigt skede av 5000 m.-loppet. Lehtinen leder med svenskarna Erik 
Pettersson och Jean Gunnar Lindgren närmast. Hill, USA, ligger som 
femte man vid sargen.
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Ur Skaraborgs Läns Tidning juni 2005

Idrottshistoriker besökte Fagervi
Tibro Idrottshistoriska Sällskap har 
haft vårträff och den här gången be-
söktes Fagervi IP i Fagersanna där 
Stefan Lundberg berättade om idrotts-
platsen och Fagersanna lF.
Ett 20-tal medlemmar i ldrottshistoriska 
sällskapet deltog i utfärden till Fagervi. 
Ordföranden i Fagersanna IF, Stefan 
Lundberg, berättade att föreningen bil-
dades 1924.
  Då vi tittade i gamla papper inför 80-år-
sjubileet upptäckte jag att jag är en riktig 
”ur-FIF-are”, säger Stefan. Min farfarsfar 
satt med i föreningens första styrelse
och både far och farfar var också med i 
styrelsen. Så jag är fjärde generationen.
  Stefans pappa Per-Olof Lundberg har 
också varit målvakt I Tibro AIK, Tida-
hoims GIF och Skövde A EK. En annan 
av de som fortfarande hjälper till I fören-
ingen, Sture Hasselqvist, hade också far- 
och farföräldrar som var med.

Ungdomsfotboll
I början av Fagersanna IF:s historia spe-
lades det också bandy men idag är det 
fotboll, framförallt på ungdomssidan, 
som gäller.
  - Då vi talar om FIF handlar det mycket 
om före och efter 1968. Det året blev 
föreningen mer professionell och bättre 
organiserad. Innan dess låg verksamheten 
nere periodvis, berättade Stefan.
  Besökarna från idrottshistoriska säll-
skapet fick också veta en del om när 

nuvarande fotbollsplanen kom till och om 
dagens verksamhet.
- Vi vill vara en klubb med bra ung-
domsverksamhet och det har vi idag. 120 
ungdomar mellan sju och femton år tränar 
och spelar här på Fagervi. Det anordnas 
även cuper och företagsarrangemang.
  I Fagersanna IF:s filosofi ingår att alla 

ska kunna vara med och spela fotboll. 
Alkohol och droger ska inte förekomma i 
föreningens regi och gemenskap är vikti-
gare än idrottslig framgång.
                                     
                                     BÖRJE SAHLÉN

Ett 20-tal medlemmar i Tibro Idrottshistoriska Sällskap besökte Fagersvi IP               FOTO BÖRJE SAHLÉN

Styrelsen i WIS förlade sitt senaste 
styrelsemöte (den 25 augusti) till 
Örebro och besåg då Örebro läns 
Idrottshistoriskas utställningar på 
Länsmuseet. Störst intresse fanns till 
specialutställningen om fotbolls- och 
bandylegenden Orvar Bergmark. Efter 
avslutad tid i Örebro går utställningen 
ut som en vandringsutställning till 
andra orter i Sverige . 
Den fasta utställningsdelen på 
museet omfattade olika idrotter, 
idrottsanläggningar och speciella 
delar såsom Ronnie Petterssons första 
bil och en ny del om Nora-Anna (som 
inte förlorade ett lopp under sin aktiva 
karriär).

Orvat Bergmark
Orvar föddes 1030 och växte upp i 
Västerbotttensamhället Byske. Främst 
förknippas Orvar med Örebro, dit familjen 

Rapport från WIS studiebesök och styrelsemöte i Örebro

Ronnie Petterssons första bil                                   FOTO LEIF SVENSSON

flyttade 1947. Orvar Bergmark avled 10 
maj 2004 efter en lång tids sjukdom.
Efter att ha startat som lovande kulstötare 
blev bandy och fotboll Orvars idrotter. 
I bandy deltog Orvar i 20 landskamper 

och var med vid VM 1957 
och 1961. Tre SM-guld 
tog han i Örebro SK 1957, 
1958 och 1965.
Inom fotbollen deltog 
Orvar i 94 landskamper 
med VM-silvret 1958 
som främsta merit. 1961-
63 var Orvar proffs i AC 
Roma. Åren 1966-70 var 
Orvar Bergmark svensk 
förbundskapten i fotboll.
  Utställningen som Örebro 
läns Idrottshistoriska tagit 
fram, invigdes under stor 
pompa den 14 april med 
många idrottskamrater från 
såväl fotboll som bandy. 

Inte minst många spelare från  1958 års 
VM-lag berättade om Orvar som spelare 
och kamrat.
När utställningen avslutas den 30 
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även basen i verksamheten.

Tidningen ”Idrottsarvet”
Tidigare hette tidningen 
”Sällskap med Idrott” och 
ges ut med ett till två nummer 
per år av Örebro läns 
Idrottshistoriska Sällskap. 
När man nu givit ut denna 
i 20 årgångar, har man på 
senare år bytt till namnet 
”Idrottsarvet”. Den senaste 
tidningen är ett temanummer 
omkring Orvar Bergmark och 
anknyter till utställningen. 
Ordföranden Rolf Hallgren, 
som också tog emot WIS-
styrelsen, skriver  i tidningens 
förord att det var ganska 
enkelt att ordna sponsorer 
till ”Berättelsen om Orvar 
Bergmark”. Huvudsponsor 
är Astrid Lindgrens stiftelse 
men även Örebro kommun 
och ca 50 olika företag 
gör att man kan se ljust på 
framtiden. Också något för 
oss i Västergötland att ta 
efter!!

Styrelsebeslut 
Från WIS styrelsemöte kan nämnas att 
höstmötet förläggs till Borås den 31 
oktober kl 10. (OBS! datum ändrad 
tillden 14 november.)
Tyngdpunkten i programmet utgör 
redovisning från studiecirklarna 

(som alla lokala sällskap deltagit i) 
samt olika samarbetspunkter med 
folkrörelsearkiven.
Om intresse finns kan man även stanna 
och se matchen Elfsborg-Helsingborg på 
Borås Arena kl 19.
   Vi  arbetar för att få färdigt 
grundmaterialet till ”Västgötarnas 
fotbollsbok”. Det återstår arbete med att 
få in resterande bilder och skriva in all text 
digitalt. Vi uppmanar WIS medlemmar 
att förhandsbeställa fotbollsboken med 
650 fotbollslag beskrivna i text och 
bild.  Trolig utgivningstidpunkt är våren 
2006 om vi fått färdigt underlaget  och 
ekonomin är i hamn.
   Borås Idrottshistoriska Sällskap har 
sökt bidrag från Esf för att bedriva ett 
pilotprojekt inom hela västgötaregionen. 
Projektet syftar till tillvaratagande av 
idrottsrörelsens arkivalia.   
   Inga lokala sällskap hade i år sökt 
projektbidrag, så här skall en speciell 
tidningsnotis göras i god tid inför nästa 
års ansökan för att påminna om denna 
möjlighet.

                         Sven-Åke Mökander        
                                       

Från WIS besök på Örebro Läns Museum och Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskaps utställning 
”Berättelsen om Orvar Bergmark”.
Fr. v. ÖLIS ordförande Rolf Hallgren,  Bo Zackrisson ,  Ragnar Nilsson, Folke Brink, Sven-Åke
Mökander, Tommy Wahlsten, Olof Toftby, Leif Svensson och Sture Pettersson              FOTO LEIF SVENSSON

september kommer den att resa runt i 
Sverige, som vandringsutställning. Detta 
är en möjlighet som vi i Västergötland 
glömmer av – vi borde kunna få de flesta 
specialutställningar vi gör på en turné 
efter avslutad utställning på hemorten.

”Nora-Anna” och andra delar i den 
fasta utställningen
Löparlegenden Anna Larsson-
Hedlund, kallad Nora-Anna efter sin 
hemort, presenterades på en speciell 
utställningsdel. Hon sprang ju 800 meter 
och var obesegrad. Notabelt är att även 
denna del nu sänds ut på vandring i andra 
delar av Sverige. 
Två video-scener utgjorde de aktiva 
inslagen i utställningen – men även ett bra 
bibliotek. Det sistnämnda utökade nu med 
mer litteratur från Västergötland.

Länsmuseet – 
en bra samarbetspartner
Örebro Läns Museum ligger centralt 
vid Svartån och när idrottsmuseet fick 
flytta ifrån sina lokaler i ett av Örebros 
ytterområden ställdes frågan om man inte 
kunde komma in under länsmuseet. Här 
samarbetar man nu inte bara om lokaler 
utan också med museal utveckling och 
kompetens.
”Bondelivet från förr till nu” liksom 
Medeltidens kyrka utgör två delar och en 
tredje är klenodkammaren, med t.ex. en 
silverskatt från Eketorp och vikingatiden. 
Konstutställningar och en servering, som 
just nu genomgår en renovering, tillhör 

Sven-Åke Mökander framför en monter med en del av Orvar 
Bergmarks priser och utmärkelser                    FOTO LEIF SVENSSON
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Tack!
Harald Jakobsson tackar idrottsentusiasten Cerry Holmgren, Älvängen, för de fina diplomen från handbollens 

Europamästerskap 1994 och Världsmästerskap 1990 som han skänkt till Idrottsmuseet. 
Holmgren var engagerad som Svenska handbollslandslagets massör och allt i allo. 

Invigning av ”Carl-Owes bragdfigurer” i Kålles Rekord-Magasin
Se även artikel på sidan 25 i förra numret av Westgötarnas Idrottshistoria 

WIS ordförande Tommy Wahlsten invigningstalar.
Närmast står Carl-Owe och Varas kommunalråd Jan-Erik 
Wallin.

De tre närvarande bragdmedaljörerna Kjell ”Hammaren” Johansson, Dan Waern och
Erik Fåglum.

           FOTO TOMMY WAHLSTEN

Carl-Owes bragdfigurer består av 85 träskallar, d.v.s. utsågade och målade profiler av samtliga Svenska Dagbladets Bragdmedaljö-
rer under 80 år. Dessutom finns det fem utsågade och målade lagemblem. Närvarande vid invigningen var bl.a. Varas kommunal-
råd Jan-Erik Wallin, bragdmedaljörerna Kjell ”Hammaren” Johansson, Dan Waern och Erik Fåglum samt WIS ordförande Tommy 
Wahlsten som invigningstalade.
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Idrottshistoriska Riksförbundet
Arkivkonferens med styrelsesammanträde i Borås 2005-11-13- -14.
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 38-40

PROGRAM & HÅLLTIDER
Söndag     
11.00 -11.40  Välkommen till Borås, Fullmäktigeordförande Maj Steen.
   Sportchef Jan Hansson Borås Tidning (BT) kåserar om den samverkan som ägt rum mellan 
   idrottsrörelse i Sjuhäradsbygden och BT under 1900-talet och i nutid. 

 
11.50 – 12.50  Idrottshistoriska Riksförbundet 

13.00 -14.00  Lunch i Annelundsvillan

14.10-17.00  Vi besöker Borås Stadsarkiv/Folkrörelsearkiv,
   Borås Idrottshistoriska arkiv och BT:s Presscenter. 
   
   Busstur genom staden Borås till Borås Arena samt till den nyinvigda Ryahallen. Vi avslutar rundturen 
   med ett besök i Borås Idrottsmuseum, Boråshallen. 
 
17.30-19.30                        Sammanträde i arkivens hus med IHRF-styrelsen samt övriga valda ledamöter inom 
                                           IHRF-organisationen. 

20.00   Middag i Annelundsvillan
   

Måndag  Arkivkonferens 
09.30   Välkomstkaffe 
10.00 – 10,40                     Stadsarkivarie Lars Johansson, Borås
                                           Folkrörelsearkivens och kommunarkivens roll för bevarandet av svensk idrottshistoria. 

11.00 – 12.20                     Paneldiskussion om arkivering/bevarande av svensk idrottsrörelses arkivalia:  
   Diskussionsledare: Carl-Erik Johnsson Borås
                                           Deltagare: Lars Johansson Borås stadsarkiv/folkrörelsearkiv, representanter från RF, Riksarkivet, DF, 
                                           SISU, Folkrörelsearkiv, Idrottshistoriskt Sällskap/förening.

 
12.30-13.45  Lunch i Annelundsvillan

14.00 – 15.00                     Rapportering från ett utvecklingsarbete som genomförs inom Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps
                                           och SISUS ram. 16 sällskap/föreningar har genom fyra studiecirklar inom SISU Idrottsutbildarna, med
                                           fyra sällskap i varje cirkel, hjälpts åt att utveckla/utbilda varandra.WIS ordförande Tommy Wahlsten 
                                           leder rapporteringen.

!5.10 - 16.00  Framtidsfrågor för Idrottshistoriska Riksförbundet.        
   Rapport från gårdagen sammanträde med styrelse och valda funktionärer.      
                                           Konferens/årsmötesarrangör för år 2006 kungörs, tid och plats.
                                           Konferensen avslutas och därefter fika för den som vill.

Boråskonferensen kommer att kungöras dels genom annons Westgötarnas Idrottshistoria, som utsändes i september till alla 
Sveriges idrottshistoriska organisationer, RF, DF, SISU m.fl. samt kungöres i Svensk Idrotts okt.nr. 10
Spec. kallelse/inbjudan utsändes under vecka 38 till alla idrottshistoriska sällskap/ föreningar. 
Blankett med div. alternativ för logibokning bilägges.  

Borås den 15 september 2005

Olof Toftby           Carl-Erik Johnsson 
Ordf. Idrottshistoriska Riksförbundet (IHRF) Sekr. Idrottshistoriska Riksförbundet 
Ordf. Borås Idrottshistoriska Sällskap (BIS)

Adressuppgifter Borås Idrottshistoriska Sällskap
Postadress: Box 554, 503 14 Borås. 
Besöksadress: Allégatan 71, 1 tr, porttelefon
Kansliets öppettider: Måndag-torsdag kl. 8 - 16 (lunchstängt 12 - 13), fredag kl. 8 - 12.
Tel.: 033-35 39 39, 033-35 39 50. 
Fax: 033-35 71 83.
E-post: bis@bihs.se
Hemsida: www.bihs.se
Direkt Olof Toftby: Tel. 033-22 63 55, mobil 0706-81 21 16, e-post olof@bihs.se

Adressupgifter Westgötarnas Idrottshistoria
Se sidan 31
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Forsviks Idrottsförening bildades den 
4. mars 1919. De 15-20 närvarande
personerna anslöts och den förste 
ordföranden var Martin Dahlin 
(bokhållare vid dåvarande Forsviks AB). 
FIF, skulle bl. a. verka för ” ....att genom 
utövande av idrott höja intresset för 
densamma och utbilda goda idrottsmän 
samt verka för en god kamratanda...”. 
(Föregångaren  till FIF i Forsvik, var en 
1912 bildad förening, Forsviks Atlet- och 
Idrottssällskap Herrkules. Den föreningen 
fortlevde under åren 1912-1917. 
FIF-verksamheten var i början 
fotbollsspel på en grusplan som var 36 m 
lång och 30 m bred! 1921-22 påbörjades 
arbetet på en större plan (som till slut blev 
98x58 m). 1926-06-15 anhöll föreningen 
om inträde till Riksidrottsförbundet, 
vilket beviljades. Vid denna tidpunkt hade 
bandy och skidor införts i programmet. 
Föreningens protokoll m.m. finns väl 
bevarade med undantag för åren 1919 -  
1924. Protokoll m.m. från denna period 
har blivit förstörda genom eldsvåda.
   Under 1930-talet dominerade allmän 
idrott inom föreningen, speciellt löpning 
med bröderna Klas och Sven Kihlström. 
År 1933 anordnade föreningen 
Skaraborgsmästerskapen i terränglöpning 
och det loppet vanns av ”hemmalöparen” 
Klas Kihlström med brodern Sven som 
tvåa, lagpriset i 3-mannalag erövrades 
liksom segern i juniorklassen genom 

Sven Johansson. 
1938 dokumenterades föreningen såsom 
en av Skaraborgs bästa föreningar. 
Fotbollsverksamheten låg nere helt under 
åren 1932-36. Bandy och skidverksamhet 
fanns med i verksamheten. Orientering 
som idrottsgren upptogs i föreningen under 
årtiondet. Festplatsen vid Billströmmen 
gjordes under 30-talet i ordning och fester 
började där att anordnas.
  Då 1940-talet inleddes blomstrade 

fotbollsverksamheten inom föreningen, 
bl. a. vann föreningen Skövdeserien med 
målkvoten 60-3. 
Gymnastik bedrevs i Forsviks skola två 
gånger/vecka, vintertid. Allmän idrott 
bedrevs även under början av 40-talet. 
Inom bandyverksamheten blev föreningen 
i början på årtiondet, tvåa i Västgötaserien 
div. 3 norra. Skididrotten kunde idkas i 
stor utsträckning under de kalla, snörika 
vintrarna. Orkestern (Royal Orkestern, 
Karlstad) till Midsommarfesten i 
Billströmmen kostade 310 kr år1942.
    På 50-talet var fotboll den dominerande 
idrotten och just 1950 vann föreningen 
kretsmästerskapen. Bandy fanns med i 
verksamheten under 50-talets början. 
1957 bildades en ishockeysektion och 
planering av ishockeybana påbörjade och 
1958-01-26 invigdes banan med en match 
mot Mölltorps IF. Matchen slutade 4-4. 
I slutet av 50-talet byggdes en ny 
klubbstuga med bastu. Föreningen 
anordnade danser i Gamla skolan i Forsvik 
och på Billströmmens festplats var det 
fest varje midsommarafton. Dessutom 
ordnades danser på denna plats.
 Under 60-talets början spelades 
fortfarande ishockey men av olika 
skäl lades denna verksamhet ned. 
Fotbollsverksamheten gick bra och det 
blev seriesegrar både 1966 och 1968. I 
början på årtiondet försågs fotbollsplanen 
med matjord och gräs såddes! Föreningen 
tog också upp bordtennis i verksamheten. 
Festerna vid Billströmmen fortfor och 
ekonomin blev bättre för varje år
 På 70-talet, år 1974, införlivades  

Forsviks Idrottsförening
Kortfattad historik 1919-1994, 75-årsjubileum

Forsviks IF:s fotbollslag. Fotot är taget 1947 el. 1948 och har ställts till förfogande av Stig Augustsson, 
Stenstorp.
Stående fr. v.: Gottfrid ”Bölja” Karlsson” (lagledare/linjeman), Arne Lindqvist; Göte Karlsson,Ebbe 
Zachrisson, Erik Skånberg ( Spelande tränare från Göteborg), Stig Augustsson och Bertil Lundberg. 
I mitten: Erik Friberg.
Knästående fr. v.: Bertil Andersson, Eskil Lundberg, Tage ”Negus” Karlsson, Kurt Jonsson, Arne Staaf. 

Forsviks IF:s första bandylag 1958 efter slutmatchen i en triangelserie där där KBK vann, Forsvik kom 
tvåa och Mölltorp trea.
Stående fr. h.: Reinholdsson, Lasse Frendin, Gösta Johansson, Rolf Elovsson, J. E. Eriksson, Kurt 
Cederskog, K. E. Johansson, Lage Larsson.
Knästående fr. h.: Håkan Karlsson, S. W. Andersson, Lars O. Kilström, Berne Berg, Gösta Öberg och 
Rune Pettersson
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damgymnastik och damfotboll i 
verksamheten. Fotbollen hade den 
bredaste ungdomsverksamheten. Med 
damer och seniorer hade föreningen 7 lag 
i seriespel. P 14 gick till semifinal i 70-
aden I Borås. 
Elljuspåret, väster om fotbollsplanen, 
byggdes av föreningen under 70-talet (2,2 
km långt). Juniorer i bordtennis spelade i 
korpserien.
    Under 80-talet dominerade definitivt 
fotbollsverksamheten i föreningen med 9 
lag i seriespel. 
År 1980 vann damlaget div. 5 med 
målkvoten 71-10. Oldboyslaget vann 
serien två år, spelade bl. a. oavgjort 
0-0 mot Skövde AIK:s kvallag till 
allsvenskan. A-laget vann div. VI 1984 
och 1986. 
År 1982 påbörjades arbetet med den nya 
klubbstugan och detta projekt var slutfört 
hösten 1993. Den gamla ishockeybanan 
gjordes om till fotbollsplan för 7-
mannalag. I slutet av 80-talet lades 
damfotbollen ned. Badminton tillfördes 
verksamheten och damgymnastiken 
fortsatte. Midsommarfester anordnas 
på idrottsplatsen. Medlemsantalet 1981 
uppgick till 161 varav 140 aktiva.
   Under 90-talet fram till 1994 (75-
årsjubileum), kan påpekas att föreningen 
blev kommunmästare två år i rad då det 
gällde inomhusfotbollen. Damgymnastik 
och badminton bedrivs på motionsnivå. 
Inom seniorfotbollen har A-laget fört en 
blygsam tillvaro i div. VI. 
I dom yngre åldersgrupperna inom 
fotbollen var i början på 90-talet ett 
femtiotal pojkar i träning och seriespel.

   Ett stort ideellt arbete har lagts ner och 
läggs ner i föreningen vad sägs om Bength 
Anderssons 33 år i styrelsen, som sekr. i 
2 år och kassör i 31 år. Bland klubbtrogna 
spelare kan nämnas Åke Engvall som år 
1994 spelade i A- och B-laget, deltagit 29 
säsonger i serie- och träningsmatcher och 
som senior spelat över 1000 matcher för 
föreningen.
  Tillägg: Under det nyss inträdda 
2000-talet kan nämnas att föreningen 
fortfarande har fotbollsverksamheten som 
dominerande inslag (A-lag, B-lag och två 
juniorlag). 
Badminton och bordtennis på motionsnivå 
bedrivs fortfarande. Klubbanläggningen 
sköts numer av en vaktmästare på heltid 

och uppgifter för denne är förutom 
ordinära vaktmästaruppgifter i klubbhus 
att klara av fotbollsplaner (en utökning 
med en gräsplan/träningsplan har skett), 
tennisbana, vandringsled m.m. m.m.. 
Bingolottoförsäljning gäller även för FIF 
och tillför föreningen en del pengar. 
Föreningen deltager aktivt i verksamheter 
som Forsviksdagarna och Julmarknad 
mm. 
Ordf. i föreningen är just nu (2005) Per-
Åke Alfredsson och kassör är Bength 
Andersson (JUST DET!). 

                                     Christer Palmgren

Forsviks A-lag c:a 1983.
Stående fr. v..: Lagledaren Kjell Wisser, Harald Kindbom, Ola Myrvik, Kenneth Kihlström, 
Anders Kihlström, Gunnar Karlsson, Åke Engvall och Mikael Andersson.
Knästående fr. v.: Bengt Karlsson, Jan Kristoffersson, Stefan Wisser, Per-Erik Barkestam, 
Jens Andersson och tränare Anders Ståhl. 

Borås nya friidrottshall, Ryahallen, som byggs där tidigare Ryavallens norra läktare låg, invigs den 12 november 2005. Hallens fasad har i dagarna målats i 
samma terrakottafärg som Borås Arena.
Hallen, vars uthyrning ska skötas av Borås kommun, kommer att leda till att många friidrottstalanger stannar kvar i bygden. Intresset för att börja med friidrott 
har redan ökat markant bland kommunens ungdomar.                                                                                                                              FOTO 2005-09-05 LEIF SVENSSON

Ryahallen i Borås
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Vänersborgs Gymnastikförening, 
VGF bildades 1933 och har sedan 
dess haft en fungerande verksamhet 
i Vänersborg. Efter sammanslagning 
med Vänersborgs Motionsgymnastik 
och Vargöns gymnastikförening är 
vi idag cirka 1000 medlemmar och 
ett 80-tal betydelsefulla ledare och 
funktionärer. VGF är en av de största 
idrottsföreningarna i kommunen i dag.
Vänersborgs Gymnastikförening 
har ett brett utbud, och bedriver 
motionsgymnastik, tävlingsgymnastik 
inom både trupp och AG (artistisk 
gymnastik), barn- och ungdomsgymnastik 
samt cheerleading.

  Hösten 1999 stod den nya 
Gymmixhallen klar. En toppmodern 
hall med trampolinbana, hoppgrop och 
spegelvägg, som verkligen satte fart på 
intresset för gymnastik i Vänersborg.
Hallen betyder oerhört mycket för 
föreningen och i takt med bättre 
träningsförutsättningar har också 
framgångarna kommit. Individuellt har 
föreningen fått fram flera distriktsmästare 
och trupperna har varit i riksfinal ett 
flertal gånger.
Förutom att tävla i SM sätter 
cheerleadingtjejerna och killarna 
fart på publiken vid bandy- och 
innebandymatcher i Vänersborg.
  Våren 2004 stod föreningen som 
arrangör för Junior-SM i Truppgymnastik, 
ett arrangemang som lockade hit nära 900 
gymnaster från hela Sverige.
     Första veckan på sommarlovet anordnas 
Gymnastikskola, en möjlighet för barn 
i årskurs 1-6 att prova på gymnastik. 
Föreningen deltar även i många olika 

Vänersborgs Gymnastikförening

Barn och föräldrar på familjegympaRedo för avfärd

uppvisningar.
    Men alla gymnaster tävlar inte och 
alla som håller på är inte tjejer. På senare 
tid har intresset ökat på pojksidan och 
förutom en tävlingstrupp finns flera 
grupper för enbart pojkar. 
När barnen är så små som tre år så följer 
mamma och pappa med och gympar 
tillsammans med sina småttingar i 
familjegympan. När de fyller 4 år är de 
mogna för gympa på egen hand och går 
då tillsammans med andra flickor och 
pojkar i samma ålder. Föreningen har 
verksamheten förlagd till många skolor 
i kommunen vilket gör att alla under 10 
år har nära till gympan. När de sedan 
fyller 10 år är det dags att flytta in i 
Gymmixhallen, där det finns  
    På motionssidan finns flera lätt-, medel- 
och intensivpass samt pump och aerobic. 
Passen är välbesökta av både unga och 
gamla.
     En målsättning för föreningen är att det 
skall finnas gympa för alla.

Gympa utan hopp Balansgång med hinder
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Alingsås Idrottshistoriska
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Rune Höglund, 0322-165 50

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

Borås Idrottshistoriska
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033 35 39 39, 033 22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.        Olof Toftby, 033-26 68 60b
Sekr.        Leif Svensson, 033-26 69 88b

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

Falbygdens Idrottshistoriska
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-17 693
 Sekr.  Evert Carlsson, 0515-12 158
Herrljunga Idrottshistoriska
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@herrljunga.
              mail.telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 
Karlsborgs Idrottshistoriska
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Vakant
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50

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

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

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

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

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

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

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

Westgöta Idrottshistoriska
Adress:    c/o Tommy Wahlsten
   Lillgårdsvägen 19
   541 42 Skövde
Tel:   0500-48 16 66 b, 
   0705-39 80 42
E-post   tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.        Tommy Wahlsten
Sekr.        S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post   sven-ake.mokander
                @vargarda.se 
 
Wårgårda Idrottshistoriska
Adress:    c/o Roland Svensson
                Fötene Järskagården
                447 91 Vårgårda 
Tel:          0322-62 70 19
Epost.      info@tangahed.com&gt
Museum: Idrottshist. cykelmuseet
                Tånga Hed
                447 91 Vårgårda
Ordf.       Olle Ekman, 0322-62 09 76

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

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

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

30



WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson
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Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Tommy Wahlsten
       Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-26 63 55     Tel. 0500-48 16 66
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                        tommy.c.a@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66
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Nuvarande styrelsen stående fr. v.: Rune Käck och Arne 
”Chippen” Johansson.
Sittande fr. v.: Halvard Thomelius, Evert Möller, Elsie 
Axelsson.
Arne Mellberg saknas på bilden.

Wargöns Sportklubbs Veteranförening
Hösten 1971 kom frågan om bildande av en veteranförening inom Wargöns Sport-
klubb. En annons i Elfsborgs Läns Allehanda kallade till möte i Fyrkanten, Vargön. 
Den 20 oktober 1971 bildades stödföreningen. Man kom överens om att ha ett vår 
och ett höstmöte och syftet var att samla alla äldre inom WSK till trivsamma träffar 
och att stödja ungdomsverksamheten inom bandy och fotboll. Allt insamlat skulle 
oavkortat gå till ungdomsverksamheten, även våra medlemsavgifter, lotterier och 
dyl. 
Till WSK:s veteranstyrelse valdes som sammankallare/ordf: Carl-Martin Biörkkvist, 
kassör: Ragnar Stenberg samt, som särskild kontaktman med WSK, Arne ”Chippen” Jo-
hansson. Halvard Thomelius valdes vid nästa sammanträde till kassör och han har liksom 
”Chippen” Johansson tillhört styrelsen hela tiden.   
Den 11 september 2001 firade föreningen sitt 30-årsjubileum i PRO: s lokal i Vargön, som 
var mycket välfyllt av gamla ledare, fotbolls- & bandyspelare samt andra idrottsprofiler. 
Det var sång, musik och många gamla idrottsminnen. En jubileumsskrift som skrivits av 
Carl-Martin Biörkkvist delades ut. 
Våra vår- och höstmöten är mycket välbesökta. Ca: 50-60 personer kommer varje gång, 
vilket är bra eftersom klubben har 90-95 medlemmar. Vi har alltid ett intressant föredrag 
eller musikuppträdande. Alla vinster till lotteriet är skänkta. Sedan 1984 har vi delat ut 
160.000 kronor till ungdomsverksamheten (inte dåligt). Vi ser fram emot kommande 
trevliga sammankomster och fortsatt arbete med att stödja idrottsverksamheten såväl 
ekonomiskt som genom uppmuntran.                       Arne ”chippen” Johansson



 

Avsändare:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

BT-stafetten 1934

Brundin växlar över i ledarposition till Jean Gunnar ”Gunghästen” Lindgren på Getängsvägen i Borås.
Läs om Jean-Gunnar på sidan 21.


