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Ordföranden har ordet
Vid årsmötet i Falköping den 12 mars 
i år fick undertecknad förtroendet att ta 
över ordförandeklubban i WIS efter Carl-
Erik Johnsson, som avgick efter 13 år i 
styrelsen, varav de senaste fyra åren som 
ordförande.
  Då inte alla medlemmar hade möjlighet 
att närvara vid årsmötet vill jag här passa 
på att för övriga avge en liten kort presen-
tation.
  Är uppväxt i Stenstorp -järnvägssam-
hället vid västra stambanan- där jag som 
12-åring, två dagar innan fotbolls-VM 
startade 1958, spelade min första orga-
niserade fotbollsmatch i Stenstorps IF:s 
pojklag. Jag blev sedan föreningen trogen 
som spelare, ledare och ordförande (då med efternamnet Johansson) fram till 
1995 då jag och min hustru flyttade till Skövde där vi nu bott i 10 år.
  Jag hann med åtta års skolgång på Läroverket i Falköping 1957-1965 och 
medlemskapet i Falbygdens Idrottshistoriska sällskap blev också min första 
kontakt med de idrottshistoriska sällskapen i Västergötland. Det idrottshisto-
riska intresset startade dock mycket tidigare och redan från tioårsåldern spa-
rade jag på idrottsprogram från de idrottstävlingar jag var och tittade på. Det 
äldsta är fotbollsprogrammet från Stora Valla i Degerfors den 15 april 1956 
då Hälsingborgs IF (klubbens namn stavades med ä på den tiden) med Kalle 
Svensson i målet var på besök i bruksorten.
  Bland uppdragen som jag haft kan nämnas fotbollsdomare inom Västergöt-
lands Fotbollförbund och revisor i SISU. Min yrkesbakgrund är arbete inom 
bankvärlden i 30 år.
 Nu ser jag med glädje fram emot att verka inom Westgöta Idrottshistonska 
Sällskap där målsättningen bl.a. är att den idrottshistoriska boken om Väs-
tergötland fotbollföreningar under 1900-talet, som Harald Jacobsson arbetat 
med under flera år, kan färdigställas.
  Medlemstidningen, som nu skall utges i fyra nummer under året , kommer 
också att utvecklas i samarbete med de lokala sällskapen. Kontakterna med 
Västergötlands Idrottsförbund och SISU och det förra året bildade Idroltts-
historiska Riksförbundet hoppas vi kommer att ge fortsatt nya impulser att 
utveckla den idrottshistoriska dokumentationen. Förhoppningar finns också 
om att nya lokala idrottshistoriska sällskap kan bildas i bl. a. Trollhättan och 
Mullsjö och att vårt museum i Vänersborg fortsätter att förbättras så att besö-
karna där får en bra överblick över de fina samlingarna.

Tack för förtroendet
 
WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Tommy Wahlsten
Ordförande

WIS ordförande Tommy Wahlsten

Nu kan du beställa Fotbollboken!
Som medlem har du nu möjlighet att beställa denna unika bok, för endast 
195:-  plus porto för utskick.
Harald Jakobssons arbete med boken, som pågått under drygt 5 år, är snart 
klart. Information med beställningskupong finns med som bilaga i denna tid-
ning. 
Beställningen skickas till: Harald Jakobsson, 
                                          Kapellvägen 3, 
                                          446 32 Älvängen.

Läs även Sjuhärads Tidnings artikel  på sid. 5.
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Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

   Anordnar en fotbollsresa till Degerfors den 20/8 för att se 
deras fantastiska fotbollsmuseum och även se fotbollsmatchen 

Degerförs-IFK Norrköping
på Stora Valla kl. 19:30

Beräknad avfärd kl. 12:30 från Vårgårda Rasta
Beräknad kostnad för resa, entré till museet och matchen 

c:a 300:-

Anmälan senast den 30/6 till Roland Svensson
tel. 0322-62 70 19

Lidköpings Idrottsmuseum
SOMMARUTSTÄLLNING DAMIDROTT

SM-mästare
Första Svenska Mästerskapet i friidrott för damer

i Lidköping 1927

Öppettider: Tisdag-fredag kl. 8-16

Välkomna!

Till medlemmarna i Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Tidningen Westgötarnas Idrottshistoria är nu inne på sin andra årgång och denna utgåva är nr 5 i ordningen.
Det är också det sista numret som distribueras till medlemmarna i Skövde Idrottshistoriska Sällskap eftersom
Er styrelse, med Börje Weiler som ordförande, beslutat att inte längre betala den medlemsavgift till Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap på 15 kr per medlem som beslutades på årsmötet 2004. Avgiften, som inte ens täcker portot på de fyra nummer som 
kommer att ges ut per år, anses av Börje Weiler och hans styrelse  ”endast vara en dryg kostnad och ej tillfört något meningsfullt 
i utbyte” – ett citat från sällskapets årsberättelse från januari i år.
   Där står det också att ”styrelsen enhälligt begärt sitt utträde”. Trots flera inviter till en träff från både vår tidigare ordförande 
Carl-Erik Johnsson och undertecknad för att få reda på de bakomliggande orsakerna så har Skövdes styrelse hårdnackad tackat 
nej.
  Det är också extra tråkigt att Skövdestyrelsens beslut kommer samma år (2004) som man tog emot ett projektbidrag på 3000 
kr från WIS  och att det i detta nr av tidningen var Skövdes tur att på sex sidor exponera material från sina samlingar och berätta 
Skövdes idrottshistoria. Tråkigt också att Er styrelse inte har sett möjligheten att använda tidningen till att kommunicera med 
sina medlemmar - något man kan göra utan extra kostnad eftersom utrymme för detta finns för alla de lokala sällskapen i varje 
tidning.
   För de medlemmar i Skövde Idrottshistoriska Sällskap, som  även fortsättningsvis vill ha denna tidning, finns möjligheten att 
bli  medlem i något av de andra lokala sällskapen (adresser se sidan 30), något som undertecknad redan har gjort.

Vänliga Idrottshälsningar
Tommy Wahlsten
Ordförande i WIS 

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Utställning i Sporthallen 21/4 - 21/10

Tibro Idrottshistoriska Sällskap har invigt sin nya utställning i 
hörnan i Tibro Sporthall. Utställningen ordnas i samarbete med 
Kultur och Fritid samt SISU . 
Denna gång är det friidrotten som är temat med underrubriken
 - tre generationer med Nathalie Magnusson. Familjen består 
av Gösta, Roger och hans dotter Nathalie och det är hon som 
sökte upp TIHS och försynt frågade om att få fokusera på frii-
drott och sin familj.
  För sällskapet var det naturligtvis glädjande att ungdomar är in-
tresserade av idrottens historia och nappade naturligtvis direkt.  
  Utställningen omfattar massor av minnen från deras idrottsliv 
sedan ett fyrtiotal år tillbaka såsom pokaler, tävlings- och trä-
ningsdräkter, nummerlappar m.m.. Det är i första hand löpning 
som har varit Gösta och Rogers grenar. Mycket från friidrotten 
i Tibro finns med på utställningen. Som ett bevis på ungdomens 
medverkan står femtonåriga Nathalie i fokus med bl.a. pokalen 
från 1998, då hon segrade i Lilla Göteborgsvarvet, samt mycket  
av hennes övriga priser och minnessaker.
  Vid sidan av materielutställningen finns också skärmar med 
bilder från Tibros friidrott där för övrigt TIS bortgångne ordf. 
Manne Sjölander var en av eldsjälarna. Hans minne hedras med 
halvmaran som bär hans namn, samt med en minnesmedalj som 
för övrigt Nathalie fick år 2001 som ung lovande friidrottare.  
  Utställningen kommer att kunna beskådas när hallen är öppen 
ända till den 21 oktober.
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WIS årsmöte i Falköping den 12 mars

WIS styrelse 2005
Stående fr. v.: Sven-Åke Mökander, sekr., Sture  Pettersson, kassör , Olof Toftby, Tommy Wahlsten, ordf.
Sittande fr. v.: Harald Jakobsson, v. ordf., Ragnar Nilsson, Bo Zackrisson och Folke Brink. 

Carl-Erik Johnsson överlämnar ordförandeklubban till Tommy 
Wahlsten

60 deltagare från 15 lokala sällskap i 
Västergötland var med på årsmötet 
i Falköping som hölls i ”Balders 
boning” Bredablick uppe på ett 
vintrigt Mösseberg. Falbygdens 
Idrottshistoriska sällskapet skötte 
arrangemanget på ett utmärkt sätt och 
inledningsvis hälsade kommunalrådet 
Ulf Eriksson deltagarna välkomna till 
Falköping.

Nyval av ordförande
Efter nio år som sekreterare och fyra 
år som ordförande lämnade Carl-Erik 
Johnsson från Borås och Mark styrelsen 
och Tommy Wahlsten från Skövde 
nyvaldes. Nyval blev det även för Bo 
Zackrisson från Gullspång och som 
suppleant Folke Brink från Lidköping.
I övrigt omvaldes styrelsen med 
Harald Jakobsson, Älvängen som vice 
ordförande; Sture Pettersson, Falköping 
som kassör; Sven-Åke Mökander från 
Alingsås som sekreterare. I styrelsen 
ingår även Ragnar Nilsson, Vänersborg 
och Olof Toftby från Borås.
  Förutom Carl-Erik så lämnade även 
Harry Johansson från Tidavad styrelsen 
och båda avtackades vid årsmötet för sina 
förtjänstfulla insatser i WIS. 

Fotbollsboken blir en imponerande 
dokumentation
Alla fotbollslag i Västergötland, som 
någon gång spelat i seriespel (såväl 
herrar som damer och totalt 689 lag) har 
i ett mångårigt projekt dokumenterats 
av Harald Jakobsson. Han har idag 
samlat ihop långt över 600 foton och lag 
uppgifter, vilket ej varit lätt då mer än 

hälften inte finns kvar längre.
  Nu är en bokproduktion inte långt 
borta i 2.000 ex för alla fotbollsälskare 
och årsmötet fick en positiv rapport hur 
arbetet fortskrider med ekonomin som är 
den svåraste stötestenen

Ny tidning fortsätter
Tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria” 
kom under 2004 ut med sina första 
nummer. Nu beslutade årsmötet att 
fortsätta arbete med fyra nummer årligen. 
Varje nummer kommer att ha tre sällskap 
som speciella insamlare av redaktionellt 
material. Borås-sällskapet gör sedan 
sammanställningen och layout och ser 
till att tidningen kommer ut i 2.450 ex till 
medlemmar och institutioner. Tidningen 
är 32 sidig och trycks i svart-vitt med en 

dekorfärg.

Antalet medlemmar 
ökar 
Antalet medlemmar ökar 
hela tiden. Vid fjolårets 
årsstämma passerade och 
hyllade WIS den 2000 
medlemmen. Nu är man 
totalt 2240 medlemmar i 
18 lokala sällskap och fler 
är på väg. Göta Älvdal, 
Mullsjö och Trollhättan 
är på gång att bilda lokala 
idrottshistoriska sällskap.
I alla sällskap kommer 
man nu att bedriva 
studiecirklar i hur man 
utvecklar verksamheten. 
Detta görs i idrottens 
studieförbund SISU.

Under 2004 bildades också ett 
Idrottshistoriskt Riksförbund, som nu 
organiserar sig över hela Sverige. Här 
fick vi en stor representation från vårt 
distrikt i den första styrelsen, ordförande 
är Olof Toftby från Borås och Carl-Erik 
Johnsson, Borås är sekreterare.

Glenn Magnusson
Efter intag av en god lunch avslutades 
programmet med att  f.d. cykelproffset 
Glenn Magnusson, som tävlat både för 
Påvens stall och för Falköping, kåserade 
om sin framgångsrika karriär där hans 
tre etappsegrar i Giro d’Italia utgjorde 
höjdpunkterna.

Sammanfattat av
Sven-Åke Mökander  
Sekr. i WIS

Carl-Erik Johnsson avtackade Harry Johansson. 
Tidavad, som lämnat styrelsen.
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Ur Sjuhärads Tidning 2005-01-20

Alla fotbollslag under 1900-talet samlade i en bok

Grimsås IF:s seriesegrande lag i div 3 1963.
Stående fr. v.: Kjell-Håkan Andersson, Kenneth Nyström, Lennart Nyström, 
Lars Torstensson, Bernt Ekdahl och hasse Hägg.
Knästående fr. v.: Lars-Ove Haraldsson, Lage Simonsson, Ingemar Haralds-
son, Johnny Havlica, Bengt Johansson.
Lagledare (ej med på bild) Rune Andersson. Spelande tränare: Ingemar 
Haraldsson f.d. IF Elfsborg.

Var håller ni hus, alla gamla 
Sjuhäradslag som någon 
gång har spelat seriefotboll?
Den som efterlyser är Harald 
Jakobsson, ”idrottsdåre”, 
när han beskriver sig själv 
och verksam inom Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap. När 
sällskapet firade 90 år 1998 
presenterade Harald Jakobsson 
ett fotohäfte med samtliga 
internationella mästare från 
Västergötland, alla sporter. 
Efter firandet fick han frågan: 
Vad blir nästa uppgift?
  - Jo, det blir en bok med 
lagfoton på samtliga klubbar 
som har spelat seriefotboll 
under 1900-talet.
  Ett ganska digert jobb visade 
det sig, men:
  - Som man säger, har man tagit 
skam i båten får man ro honom 
iland, säger Harald Jakobsson 
och skrattar.

89 lagbilder saknas
Mer eller mindre dagligen har han 
ägnat de senaste åren åt den planerade 
fotbollsboken. Ringt och skrivit till 
klubbarna, även de som bara har varit 
med och spelat en säsong.

  - Det finns något som heter Maratontabell, 
där finns alla lag med som har spelat serie. 
De första serierna började på 1920-talet.
  I dagsläget har han fått in lagfoton på 
6oo av de totalt 689 lagen som har spelat. 
Egentligen skulle boken varit klar redan 

för två år sedan men det har 
varit problem att få in bilder 
från klubbarna, bland annat de i 
Sjuhärad. Ulricehamnsklubben 
Ulricehamns SK hade tydligen 
kort livslängd, enligt Harald 
Jakobssons uppgifter spelade 
de bara två år i serier. Gällstad 
AlS damlag och Aplareds IF:s
damlag har också varit svåra 
att få tag i. 
   Sitt eget idrottsintresse har 
han från mammas tre bröder. 
När det skulle spelas fotboll 
fick Harald följa med och bära 
flaskan med Pommac som var 
ett  måste i halvlek.
  Fotboll i all ära men det är 
brottningen som får kallas 
Harald Jakobssons sport:
 -Det blev i och för sig 
aldrig någon brottare av 
mig, jag fick för mycket 
stryk men som tränare... 
Gamle världsmästaren Bertil 
Antonsson ville till och 
med värva mig som tränare 

till Trollhättan. Har man en gång fått 
brotttning i huvudet går det aldrig, sa han 
till mig.

                                        Jenny Hellström 

ANNONS ANNONS
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Torsdagen den 22 februari 2001 
samlades i HSK: s klubbstuga 
Skogslund  15 entusiaster i akt 
och mening att nystarta ett 
idrottshistoriskt sällskap i Herrljunga. 
Nystarta, eftersom det sedan  mars 
månad 1997 funnits ett gemensamt 
sällskap med Vårgårda. Men eftersom 
Vårgårda vid en sammankomst i 
OKK´s klubbstuga i Vårgårda den 14 
mars 2000 begärde skilsmässa mellan 
kommunens båda sällskap, fanns det 
bara en möjlighet för Herrljunga, 
nämligen att nystarta ett eget sällskap. 
Vilket så skedde den 22 februari 2001.
Styrelse valdes i vederbörlig ordning 
och förslag till stadgar presenterades. 
Starten  skedde med en enda ambition: 
Att tillvarata den gedigna mängd av 
kunskap och intresse kring idrottshistoria 
i Herrljunga kommun.
  I § 1 av stadgarna står klart och 
tydligt vilken ambitionsnivå som skulle 
gälla i sällskapet: ”Att insamla och 
dokumentera idrottshistoria i kommunen 
samt anordna sammankomster med 
idrottshistorisk anknytning.”
  Den 22 november 2001 ordnades 
så den första aktiviteten genom ett 
s.k. idrottscafé i kommunhusets 
fullmäktigesal. På programmet stod 
ett kåseri med bilder av kommunens 
idrottsprofiler. Detta hölls av Sixten 
Borgvall, ledamot av styrelsen samt 
s.k. ”Superkändis”. Framträdandet blev 
en veritabel succé och gav sällskapet 
råg i ryggen att fortsätta framåt. 
Medlemsantalet steg med oanad fart och 
plötsligt fick sällskapet en god ekonomi, 
vilket skulle komma väl till pass i den 

nära framtiden.
  Hösten 2002 erbjöds vi så att inför 
RF 100 år få ”dela glädjen” med 
Riksidrottsförbundets kommande 
satsningar inför jubileet 2003. 
Utmaningen antogs och med starkt stöd 
av Västergötlands Idrottsförbund och 
SISU genomfördes en bildutställning 
kring kommunens idrottsledare under 
två veckor i Kulturhuset i Herrljunga. Ett 
20-tal idrottsföreningar visade då upp 
sina verksamheter efter att ha planerat 
i nästan 6 månader. Åter blev detta en 
dundersuccé  inte minst därför att såväl 
VIF som SISU förlade sina årsstämmor 
till just Herrljunga.
  Efter en kort återhämtning är det så 

Ordf. Rolf Melin mellan tvenne idrottsgiganter Sven Bengtsson och Gösta Aronsson klippande öpp-
ningsbandet

Styrelsen för Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Bakre raden fr.v.:Torsten Ranweg, Jan-Eric Johansson och Harry Nilsson
Främre raden fr.v.: Sixten Borgvall, Rolf Melin och Robert Carlsson

dags för nästa aktivitet: ”Att visualisera 
föreningarna verksamheter under år 
2005”. Arbetet, som redan är i full gång, 
består i att samtliga föreningar med 
hjälp av en eller flera fotografer skall 
dokumentera sina arenor, klubblokaler 
etc. Samt besvara en mindre enkät 
kring föreningen i akt och mening för 
en fullständig bild av idrottsrörelsen i 
kommunen just år 2005 för framtida 
forskning. Projektet är tänkt avslutas 
under hösten 05 med en sammanställning 
i bokform eller på annat sätt. Ekonomin 
sätter gränserna.

Besökande vid nystarten Rolf Gabrielsson, VIF 
samt dess hedersordförande Solveig Sundeqvist, 
Skövde

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
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Herrljunga Idrottsplats 

Herrljunga Idrottsplats inviges
med kvalfotboll och friidrott

Västergötlands Idrottsförbunds ordförande 
häller högtidstalet

   Herrljunga nyrenoverade idrottsplats inviges     
   annandag pingst kl. 13.00, 1943 och blir vädrets   
   makter nådiga kan man räkna med folkvandring till
   den vackra och idylliska idrottsplatsen, som ligger 
   helt inbäddad i skogen ungefär en kilometer utanför
   samhället åt Boråshållet.
   Ordföranden i Västergötlands IF överläraren Erik
   Ludvigson, Mariestad kommer att hedra evene-  
   manget med sin närvaro och bland övriga celebriteter   
   må nämnas sekr. i Västergötlands Fotbollsförbund 
   hr. Sam Hessel, Skövde, landstingsman Herman
   Carlsson, Herrljunga m.fl.

Ordförandem i Västergötlands IF överlärare Erik Ludvigson invigningstalar

Gammalt framtidsmål 
förverkligas
Herrljunga SK bildades 1925 och under 
klubbens första verksamhetsår förhyrdes 
ett markområde på egendomen Altorp, 
där klubbens medlemmar tränade och 
ordnade tävlingar. 

År 1925 arrenderades det markområde, 
där nuvarande idrottsplatsen är belägen, 
varefter arbetet med iordningställandet 
av en fotbollsplan vidtog. En större och 
mera tidsenlig idrottsplats var länge ett 
av klubbens framtidsmål. Vid årsmötet 
30 oktober 1934 valdes en kommitté, som 
fick i uppdrag att inleda förhandlingar 
om köp av det arrenderade området. 
Denna kommitté rapporterade vid 

möte 14 februari 1935 att köp avslutats 
beträffande ovan nämnda område 
omfattande 33.000 kvadratmeter till ett 
pris av 1.900 kr.. Vid extra möte med 
Herrljunga SK 24 april 1936 valdes en 
ny kommitté på fem personer, som fick 
i uppdrag att utreda möjligheterna för 

iordningställande av idrottsplatsen enligt 
uppgjord kostnadsberäkning på 41.000 
kr. Den nu färdigbyggda idrottsplatsen 
har dragit en kostnad av 42.200 kr, varav 
20.000 kr erhållits i tipsmedel, 12.800 kr 
av Herrljunga Kommun som anslag, samt 
10.400 kr som har tillskjutits av klubbens 
egna medel.
  Fotbollsplanens mått är 110x65 meter. 
På ena kortsidan finnes kastring samt 

Målvakten Sven ”Sållet” Johansson räddar till hörna.

hoppgrop för stav och höjdhopp samt på 
långsidan en längdhoppsgrop. Löparbanan 
är ca 360 meter i omkrets. Vidare finnes 
omklädnings- och duschrum.
  Vid invigningen av idrottsplatsen som 
ägde rum i strålande solsken slogs nytt 
publikrekord med 1.200 betalande. 
Namnet på idrottsplatsen blev Skoghälla, 
detta namn hade föreslagits av Knut 
Johansson.
  Herrljunga SK förlorade kvalmatchen 
till Västgötaserin mot Älvängen med 
5-1, varför det blir en tredje match i 
Alingsås, då Herrljunga segrade med 2-0 
i Alvängen.
Vid de fina friidrottstävlingar som 
ägde rum kan nämnas Assar Duregårds 
höjdhoppsresultat på 1,95 m. vilket är 
svenskt årsbästa.

Vid invigningen av idrottsplatsen hoppade Assar 
Duregård 1.95 vilket var svenskt årsbästa.
Obs! Saxstil rakt framifrån.
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Herrljunga Sporthall
Herrljunga SK bildade 1937 en 
fristående byggnadsförening med 
uppgift att undersöka möjligheterna 
att kunna bygga en idrottshall för att 
ge ungdomen i Herrljunga tillfälle att 
idrotta året runt.

Byggnadsföreningen kunde 1938 starta 
byggandet av hallen, trots att kommunen 
ställde sig avvisande och inte ställde 
upp med några bidrag lyckades man 
genomföra projektet genom att ett  tiotal 
herrar som bildat föreningen gemensamt 
gick i borgen för bygget och beslutade 
driva hallen på ideell väg.
  
I dag kan man rikta en tacksamhetens 
tanke till herrar Viktor Karlsson, Knut 
Johansson, Evert Borgvall, Helge 
Andersson, Gösta Borg, Edvin Andersson, 
Harry Johansson, Algot Johansson  samt 
några fler för att de lade grunden till 
Herrljungas idrottsframgångar i flera 
olika sporter
 
1951 byggde man till en scen som 
gjorde det möjligt att även anordna olika 
teaterarrangemang.
 
 I slutet på 1960-talet övergick hallen till 
kommunen
 
Ta del av tidningsurklippet härintill så 
förstår man vilken stor händelse detta var 
för Herrljunga.
  
Invigningen ägde rum den 10/2 1939.

  

   Herrljunga Sporthall färdig
Praktisk anläggning för 60.000 kr inviges om söndag den 10 febr. 1939

   Herrljunga nya sporthall kommer att på söndag invigas för sitt ändamål.   
   Invigningstalet hålles av Västergötlands Idrottsförbunds ordförande disponent Tag  
   Eriksson, Moholm. Vidare blir det bl.a. gymnastikuppvisningar av en avdelning 
   från Alingsås, 16 man, samt en kvinnlig trupp från Borås, 20 damer.   
   Genom sporthallens goda möjligheter har den vita sporten hastigt rönt ett mycket
   stort intresse i samhället och tack vare relativt låga avgifter idka nu ett 50-tal
   herrljungabor denna sport.
   Ritningarna till sporthallen ha uppgjorts av arkitekter i Stockholm i samarbete med
   Riksidrottsförbundets idrottsplatskommittés ordförande, kapten  E.Frick. Den drar
   sina modiga 60.000 kr. i kostnader och äges av en inom Herrljunga Sportklubb
   bildad byggnadsförening.
   Sporthallen är uppförd i en våning jämte källarvåning. I den sistnämnda hålla
   brottarna till, men där finns även rymliga kafélokaler, klubbrum, duschrum och
   dyl. Våningen ovan jord utgöres av en enda stor sal för tennis och gymnastik samt
   en pampig läktare. Under läktaren äro omklädnads- och duschrum anbragta.
   Herrljungas idrottsmän och idrottsintresserade äro att gratulera liksom
   byggnadsföreningen för detta goda initiativ. Därmed torde lokalsvårigheterna för
   Herrljungas del vara lösta för lång tid framåt. 

Bertil Strand kom 
till Herrljunga i 16-
17 årsåldern från 
Blixtorp utanför Hjo, 
där han börjat tävla 
i olika idrottsgrenar 
såsom bordtennis, 
fotboll och friidrott.
I Herrljunga ägnade han 
allt mer tid åt friidrott 
och kom genom sin 
naturliga snabbhet 
att snart bli en duktig 
hoppare och sprinter. 
Bertil förstod att utan 
hård träning når man 
inga framgångar. Han 
slutade med fotboll 

och ägnade all fritid åt längdhopp där 
han i mitten av 1960-talet nådde en 
mycket fin andraplats på SM i friidrott på 
Stockholms stadion.
  Bertil blev därefter uttagen till landslaget 
mot Finland och sedermera även mot 
Italien. Tyvärr skadade han sig året 
efter sina framgångar och slutade därför 
alldeles för tidigt med friidrotten. Bertil 
Strands personliga rekord är 7,16 m i 
längdhopp, 14,14 m i tresteg och 11,2 s 
på 100 m.
  Idrottsintresset fortsatte emellertid och 
idag är han som pesionär att betrakta som 
en skicklig golfspelare och en duktig 
pensionär i tennis.

Landslagsman i Friidrott

Bertil Strand på Herrljunga Golfklubb i april i år.
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Unika fotbollsbröder

Bild på fotbollsbröderna tagen på trappan till klubbstugan Skogslund.
Fr. v. Bengt-Göran, Nils Åke, Jan-Erik, Per-Arne och Lars-Olof.

Sönerna till Greta och Josef Johansson 
blev alla goda bollspelare i HSK och för 
ett par av bröderna ÖIS och Elfsborg.  
I familjen fanns även fem flickor så när 
familjen samlades blev det trång runt 
bordet.
  Bengt-Göran, en enastående bolltalang, 
kom tidigt med i Herrljunga Sportklubb 
och gjorde sin första match i klubbens 
juniorlag 1949. Det dröjde inte länge 
innan han var ordinarie i A-laget och 
snart blev han klubbens bäste spelare 
genom sin fina teknik och snabbhet. 
1953 var det dags att lämna HSK till 
förmån för ÖIS. Här blev han lagkamrat 
med Agne Simonsson, Gunnar Gren och 
Rune Börjesson och tillsammans firade 
de stora framgångar i allsvenskan. Bengt-
Göran gjorde även en match i svenska 
ungdomslandslaget.
1962 lämnade B-G ÖIS för spel i Lane 
BK och några år senare återvände han 
till moderklubben, HSK, där han bl.a. 
tillsammans med sin yngre broder Per-
Arne som var tränare för HSK nådde 
fina framgångar. Bengt-Göran var även 
en duktig bordtennisspelare och sprinter 
i HSK.
  Nils-Åke var född 1931 och en hårdför 
och duktig halvback i HSK men tyvärr 
lämnade han oss för några år sedan.
  Jan-Erik, den yngste i brödraskaran 
var född 1944 och han blev en snabb och 
teknisk spelare i HSK och han blev allt 
extra glad när han lyckats göra en tunnel 
på någon motspelare. Jan-Erik sitter för 

närvarande i Idrottshistoriska Sällskapets 
styrelse och han har även varit en god 
tennisspelare.
  Per-Arne var blott 13 år när han fick 
hoppa in i klubbens juniorlag och det blev 
snart en plats i A-laget.
P-A:s talang upptäcktes ganska omgående 
av talangscouter från Elfsborg och han 
värvades över dit. Med en bror i ÖIS blev 
det snart en förflyttning till detta lag men 
trots sin stora talang lyckades han inte bli 
ordinarie i A-laget och 1958 återvände 

han till moderklubben, där han som 
tränare och spelare ledde klubbens lag till 
stora framgångar. Han var inte blott en av 
klubbens genom tiderna bäste spelare utan 
han gjorde också stora insatser i klubbens 
styrelse och än i dag ses han på plats på 
Skoghälla sysselsatt med verksamhet för 
klubbens bästa.
 Lars-Olof var äldst av bröderna, 
född 1929, och han var en teknisk och 
nickskicklig centerhalv i HSK.

Herrljunga SK fotbollslag, A-laget omkring 1925
Övre raden fr. v. Kalle Bernhard, Bror Hedlund, Frank Wikström, Evert Borgvall, Modin, 

Åke Hermansson, Bertil Hall och Erik Hallgren. Nedre raden fr. v. Gunnar Jonsson, 
Oskar Karlsson och Herbert Hermansson
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Herrljunga (Expressen). Det fanns en 
tid då man måste åka till Eskilstuna(!) 
för att få anledning att berätta om 
Herrljunga i sportspalterna. I smedstan 
vistades nämligen herr konstbrottare 
Roland Carlsson, den ende idrottsman 
av format som gjort den västgötska 
järnvägsknuten känd…
  Numera behöver man inte ta några 
underliga omvägar för att hitta 
Herrljungagrabbar med kvalificerade 
idrottsliga meriter. Man kan utan 
vidare bege sig till ort och ställe, där 
man träffar på tre purfärska a l l s v en 
s k a seriesegrare!
Under de tre fyra senaste åren har 
tennissporten seglat i den allra 
förligaste vind i Herrljunga. Seger har 
lagts till seger , och nu – bara för någon 
vecka sedan – blev den ojämförligt 
största ett faktum: Allsvenska serien ( 
div. 1) västra gruppen hemfördes.

TRE JUNIORER
Herrljungaprestationen framstår säkert 
som än vassare om man berättar att det 
praktiskt taget är tre juniorer (!) som snott 
hem serieguldet. Praktiskt taget juniorer 
var det ja. Lagets förste man , Sixten 
Borgvall, 22 år gammal, är den ende som 
inte uppfyller juniorvillkoren. Men de två 
andra , 17-åringarna John-
Anders Sjögren och Rolf Andersson, gör 
det i så mycket högre grad.
  Den mer kände i trion är ”veteranen ” 
Borgvall. Hemma i Västergötland har han 
visserligen ” skalperat” de flesta, men i de 

större sammanhangen har framgångarna 
ännu inte varit av jordskredsformat.
  Sixten Borgvalls båda lagkamrater, John-
Anders Sjögren och Rolf Andersson, har 
trots sina fåtaliga vårar hunnit vara med 
i svängen ordentligt de senaste åren. 
Tillsammans är de svenska juniormästare 
i dubbel och dessutom elever i den s.k. 
Luffler-skolan. Ynglingarna är med andra 
ord två av den svenska tennisens allra 
främsta påläggskalvar.

BARA BERÖM
Gladast bland de glada i Herrljungas 
tenniskretsar är just mannen bakom 
framgången, Bengt Lundell, ledare och 
entusiast av stora mått.
Det finns ingen anledning att spara på 
berömmet åt grabbarna den här gången, 
säger Bengt Lundell. De har skött sig 
storartat och trots sin ungdom stått pall 
i flera blåsväder. Någon serieseger hade 
vi aldrig kalkylerat med, särskilt som vi 
den här säsongen måste reda oss utan den 
mest rutinerade, Börje Eklund, som gick 
tillbaka till Alingsås.
  Bengt Lundell är en ledare med sinne för 
realiteter, och han vet mycket väl att de 
två juniorernas frammarsch och ständiga 
formförbättring kan betyda att de en 
vacker dag packar trunken och lämnar 
hemorten Herrljunga.
  Det är ingen tvekan om att en ung 
tennisspelare måste till Stockholm och 
dess många möjligheter om man har siktet 
inställt på landslag och utlandsresor. På 
landsorten kan man endast utvecklas till 
en viss grad. Vad Rolf Andersson och 

Expressen 20/12 1954

Nu är det bara tennis i Herrljunga...

Två 17-åringar och en 22-åring bärgade allsvenska serieguldet
Av Stig Hagberg

Fr. v. Rolf Andersson, John-Anders Sjögren, Sixten Borgvall och lagledaren Bengt Lundell

John-Anders Sjögren beträffar är det 
odiskutabelt att de strävar efter en karriär 
inom tennissporten. Men om de vill satsa 
så hårt att de flyttar till Stockholm, det vet 
varken jag eller de själva ännu så länge, 
slutar Bengt Lundell. 

Här är mästarna 
Herrljunga(Hagberg)
En kort presentation av Herrljungas 
historiska allsvenska premiärsegrare kan 
kanske vara på sin plats.
Var så god här kommer den:
  Sixten Borgvall lagets äldste spelare, 22 
år gammal, är en fin fighter och ger aldrig 
slaget förlorat hur hopplös situationen än 
kan tyckas vara. Har en forehand som 
utan vidare tillhör de skarpaste i landet 
och ett väl utvecklat bollsinne. Har 
matchskillnaden 6-2 i serien.
  John-Anders Sjögren, 17 år och svensk 
juniormästare i dubbel. Lagets borne 
optimist. Älskar att rusa fram till nätet, 
när motståndaren absolut inte väntar 
en sådan aktion. Baslinjespelet är ännu 
så länge Sjögrens svaghet, men på den 
punkten går utvecklingen ständigt framåt. 
Fick samma matchskillnad som Borgvall 
i serien.
 Rolf Andersson, jämngammal med 
Sjögren och juniormästare i dubbel 
tillsammans med honom. Rolf som är 
obesegrad i serien (8-0) har bara ett 
förlorat set.( En spelare med mycket stora 
linjer och med styrkan i ett tungt och 
öppningsgivande baslinjespel). Värste 
motståndaren är det egna humöret.

Sixten Borgvall i G:la Sporthallen i Herrljunga 
1955
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Det visste ni inte!

            Tävlingsplatsen för VM i bågskytte i London 1938, Artillery Ground i Aldersgate

 Far och son under tävlingarna i England 1938

Känd Herrljungabo har deltagit i VM 
i bågskytte!  Provinsialläkare Lennart 
Kjellson deltog i VM i bågskytte i 
London år 1938!

Här ovan ses han med sin idrottsligt sett 
mer berömde far Henry, vilken var ledare 
för den svenska kontingenten vid just 
detta VM. Han var själv världsmästare 

1934, sedan ordförande i Stockholms 
Bågskytteklubb och senare blev han 
även ordförande på livstid i Org. Int. 
de Tir â Lárc – alltså internationella 
bågskytteförbundet.
 Dr Lennart Kjellsons resultat vid 
deltagandet i VM  1938 har varit en väl 
förborgad hemlighet, men eftersom hela 
familjen Kjellson var en skjutande familj, 
kan man ana goda skjutresultat.
  Mamman i familjen, Tina,  blev dessutom 
svensk mästarinna åren 1940, 1944, 
1945 och 1947. Dr Kjellsons far, Henry, 
som återfinns nedan hade konstruerat 
en båge i lättmetall vilken rönte stor 
uppmärksamhet bland alla träbågar.

Här paraderar hela familjen Kjellson med fr. v. 
sönerna George, Ingvar (känd som skådespelare 
från film och Kungl. Dramatiska teatern!), Lennart, 
sedermera provinsialläkare i Herrljunga), dottern 
Marianne, mamma Tina och längst till höger pappa 
Henry, flydirektör i Stockholm. Alla duktiga bågskyt-
tar. Bilden är tagen år 1934 på familjens sommar-
ställe i Malmslätt.

Från 1950 och fram till 1965 kom 
Herrljunga att dominera tennisen i 
Västergötland för såväl junior- som 
seniorsidan. Så småningom blev HTK en 
av landets allra bästa tennisklubbar med 
många seriesegrar och fina placeringar i 
svenska lagmästerskapen samt SM  för 
lag 1960 i hård kamp med landets bästa 
klubbar.
John-Anders , Sixten och Rolf tillhörde i 
flera år landets 10-15 bästa spelare

Hur gick det sedan?

Dagens tennisspelande Sixten Borgvall har inte heller en 
dålig backhand vilket framgår av denna bild från dagens 
betydligt modernare tennishall i Herrljunga

Med en utmärkt forehand som främsta 
vapen blev Sixten Borgvall en spelare 
som lät tala om sig allt mer under 1950-
talet. Utmärkande för Sixten var också 
hans vilja att aldrig ge slaget förlorat.
  I den smala tennishallen, G:la Sporthal-
len i Herrljunga, rönte Sixten tillsammans 
med övriga HTK-spelare mycket stora 
framgångar genom åren.
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Gösta Aronsson, 50 år i fädrens spår
Gösta Aronsson, Herrljunga SK som 
verkligen skrivit svensk idrottshistoria 
genom att som förste man fullföljt 50 
Vasalopp, vilket hände sista söndagen i 
februari år 2000. Debuten skedde 1948 
då Gösta tävlade för IFK Mora och vid 
premiären nådde han målet i Mora på 
tiden 8 timmar 25 minuter.
Vi skall dock börja från början. Gösta är 
dalkarl och kommer från Östnor, samma 
by som legenden och kompisen Mora-
Nisse. Redan som fyraåring flyttade han 
dock med föräldrarna till Vårgårda där 
fadern fått arbete på Vårgårda Armatur. 
Efter skolgång började Gösta på samma 
företag och året var 1937.
Aronsson kom dock att lämna Vårgårda 
och flytta till grannkommunen Herrljunga, 
där han träffat sin blivande hustru Margit. 
Gösta forsatte dock att tävla för Vårgårda 
IK i fotboll i många år men så småningom 
lämnade Gösta VIK för att även spela 
fotboll för HSK. 
 25 år gammal debuterade Gösta 
tillsammans med sin bror Karl-Erik i 
Vasaloppet. Trots lite dåliga förberedelser 
blev tiden 8.25. Redan året efter 
förbättrade han tiden med en timma. 
Sedan dess har Gösta klarat av de 9 milen 
mellan Sälen och Mora alla år utom vid 

tre tillfällen. 1990 ställdes 
tävlingen in på grund av 
snöbrist. 1992 fick Gösta 
bryta i Risberg på grund 
av en krånglande höft och 
även 1993 var det problem 
med höften vilket gjorde 
att han inte startade. Det 
personliga rekordet är från 
1979 då Gösta 55 år gammal 
i blixtföre nådde målet på 
5.59.

Jubileumstävlingen
Gösta har alla redan passerat 
50 genomförda lopp i 
Vasaloppsspåret. I början av 
80-talet åkte han Öppet spår 
vid tre tillfällen tillsammans 
med sin dotter Christina 
Första söndagen i mars detta 
år åkte han sedan det riktiga 
loppet. År 2000 jubilerade 
Gösta genom att åka öppet 
spår vilket innebar att han 
blev först till Mora med 
50 genomförda Vasalopp. 
Loppet kom att bli en riktig 
Eriksgata med massor av 
hyllningar längs spåret. 

Vid varje kontroll 
blev Gösta stoppad 
för intervjuer. När han 
sedan närmade sig 
målet i Mora blev det 
än större hyllningar.
Veteranklubben bildade 
häck den sista biten in i 
mål och det blåstes 
fanfarer för den meste 
Vasaloppsåkaren.
Vid en festlighet på 
kvällen överlämnade 
Mora-Nisse en 
specialkomponerad 50-
årsmedalj. Herrljunga 
kommun passade också 
på tillfället att hylla 
Gösta med lagerkrans 
vid målgången genom 
k o m m u n a l r å d e t 
Margareta Yngvesson 
och fritidschefen Sune 
Engström.

Vasaloppsminnen
Gösta har naturligtvis 
massor av minnen 
från de olika loppen. 
Det värsta loppet var 

1954 säger Gösta det 

1954 går Gösta Aronsson i mål som 394:a tid 9.59,31. Tungt före!

Gösta Aronsson och Staffan Larsson IFK Mora i samband med firandet 
av IFK Moras 90-årsjubileum.

var som att gå på styltor på skidorna 
men han lyckades till slut få tag på lite 
hemkokt”Venjansvalla” och tog sig till 
slut i mål på en tid runt 10 timmar. 
Om 1954 var ett besvärligt år var den 
rena motsatsen 1955 då han i strålande 
vinterföre genförde loppet på 6.03 
timmar.
  Gösta nöjer sig dock inte med att 
komma först till femtio. År 2001 räknade 
han att vara med igen. Om inte annat 
så för att heja på näste veteran att nå 
sina 50 Vasalopp. Så resonerar en riktig 
idrottsman. Heder åt Gösta Aronsson.

Gösta Aronsson avled
den 29 april 2005. 
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Det var mycket tidigt 1930-tal som en 
liten mjuk och smidig yngling ja något 
av en ormmänniska sällade sig till brot-
targänget i Herrljunga. Där kom han 
snabbt att framstå som en av klubbens 
största tillgångar. Tack vare sin smidig-
het kom han att införa en brottningsstil 
som verkligen gick hem hos dåtidens 
stora brottarpublik. Så snart han fick 
det minsta lilla tag i sin motståndare 
slog han direkt alla upptänkliga grepp 
ur instruktionsboken och passade inte 
de så blev det egna kombinationer. 
Detta medförde att Roland snart skaf-
fade sig ett namn inom Västergötlands 
på den tiden starka brottarskrå och för 
det mesta kallades han bara för ”Herr-
ljunga” , snart även riksbekant.
Genombrottet i Västergötland kom 1938 
då han blev distriktsmästare såväl för ju-
niorer som seniorer vilket inte var det lät-
taste då det var mycket hård konkurrens 
från kända Boråsare och Trollhättebor 
såsom bröderna Ekström och Egon Karls-
son alla svenska elitbrottare.
  1940 åkte Roland till Stockholm för att 
tävla i SM i klassen weltervikt, ett riktigt 
getingbo med sådan internationella stor-
heter som olympiske mästaren Rudolf 
Svedberg, som han för övrigt fallbese-
grade, Acke Grönberg , som han också 
besegrade. Roland föll dock i finalen efter 
12 minuters hård brottning mot Frans 
Westergren. Roland som hade startat med 
tre fallsegrar kom att bli stockholmspu-
blikens gunstling genom sin djärva och 
eleganta brottning och kom för alltid att 
skaffa sig ett namn som konstbrottaren 
från Herrljunga.
  Roland som hade blivit en riktig pu-

blikfavorit i brott-
ningskretsar kom 
därför att lockas 
av många storklub-
bar att komma och 
tävla för deras lag. 
Han tävlade bland 
annat för Borås BK, 
Skoftebyns AlS i 
Trollhättan, Örebro 
AK, IF Verdandi I 
Eskilstuna, som var 
Sveriges bästa brot-
tarklubb på den ti-
den . Han återvände 
till Västergötland 
för att tävla för 
Falköping slutmålet 
blev Mölndal där 
han kom att avsluta 
sin brottningskar-
riär.
  Under slutet av 
1940-talet och bör-
jan av 1950-talet 
blev det många 
hårda duster med sverigeeliten vilket var 
detsamma som världseliten. Det blev flera 
segrar över Acke Grönberg dubbel olym-
pisk guldmedaljör, Gösta Andersson, 
”Granit-Gösta” från Sundsvall även han 
olympisk guldmedaljör samt Pelle Berlin 
från Eskilstuna olympisk silverman. Trots 
alla dessa meriter fick Roland ytterst få 
chanser i landslaget. Han gjorde dock en 
del landskamper men fick aldrig chansen 
i EM,VM eller OS Skälet till detta var 
säkert att om man ledde klart på poäng 
fick man inga risker ta utan skulle säkra 
segern till varje pris. Roland hade en helt 

När  konstbrottaren Roland ”Herrljunga” Carlsson var på mattan hände 
det  alltid saker och ting. Här är det Lyckseles Erling Nilsson som vid ett SM 
är på väg med skuldrorna mot mattan i ett perfekt omvänt livtag efter 3.55 
minuter. 

Roland ”Herrljunga” Carlsson

annan uppfattning utan fortsatte alltid 
med sin publikvänliga brottning, vilket 
kunde göra att man utsatte sig för risken 
att falla på eget grepp. Den hårdföre och 
duktige landslagstränaren Robert Oksa 
tyckte nog att ”Herrljunga” brottades lite 
för mycket for publiken.
  Roland kom dock att vinna flera SM och 
har för alltid gått under namnet ”Herr-
ljunga”, vilket har bidragit till att göra 
Herrljunga känt över hela Sverige.
  Enligt statistiken har Roland brottats 
ungefär 8-10000 matcher.
  Roland Karlsson gick bort 1997.

Samarbete på kultursidan i Lidköping
Lidköpings Idrottsmuseum visade bil-
der o. Idrott under veckorna 8-9. Ett 
hundratal besökare kom och fick se en 
annorlunda utställning på ett idrotts-
museum.
Det var konsten och idrotten som, genom 
samarbete mellan Lidköpings kommun, 
Vänermuseet i Lidköping och SISU utbil-
dare i Skaraborg, förenades i ett unikt pro-
jekt där sju konstnärer speglade idrotten 
genom en konstnärs ögon och kreativitet.
 Utställarna var Marget Kållberg, ”Villa-
Lidköping BK”, akryl,  Edna Cers, ”Gö-
tene Kraftsportklubb”, resevat, Wivian 
Tuuri, ”IK Grandvik”, akvarell, 

Mikael Käll, ”Tidaholms 
GoIF”, akryl och instal-
lation, Katarina Botwid, 
”Skövde Ryttarförening”, 
keramik, Mats Svensson, 
”Tibro HK”, kolteckning-
ar, Monica Helgesdotter-
Sundberg, ”Falköpings 
Motorklubb”, applikatio-
ner och installationer.
Utställningen har visats i 
Götene, Lidköping, Skara, 
Tibro m.fl. platser i Skara-
borg. 
                       Folke Brink Mats Svenssons kolteckning ”Tibro HK”
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Borås Arena invigs den 28 maj
Nu står Sveriges modernaste fotbollsa-
rena, Borås Arena, klar. Det är Sveriges 
första nya arena på 47 år.
Den officiella invigningen sker den 
28 maj då Robert Wells & Rapsody 
Lounge Orchestra intar scenen tillsam-
mans med en rad svenska artister med 
anknytning till Borås. 8 500 biljetter 
kommer att släppas.
C:a 1 år har det tagit att bygga arenan vil-
ket är en kort tid för ett bygge av den här 
storleken.  Många, inkl. f.d. statsminister 
Ingvar Carlsson, hade inte trott att detta 
skulle vara möjligt. Kostnaden hamnar på 
c:a 117 milj. kronor. 
Ryavallen, med huvudplanen, tränings-
planer och läktare invigdes 1941 och 
kostade enligt ett årsmötesprotokoll från 
1942  644,153 kronor och 56 öre! (Se 
artikel i Westgötarnas Idrottshistoria nr 
2, 2004.)
 Många idrottsföreningar runt om i 
Sverige planerar att bygga nya arenor och 
har boråsbygget som förebild vilket inte 
minst märks på antalet studiebesök från 
olika kommuner.
  Borås Arenan skall inte bara användas 
för fotboll. Det är viktigt att det blir just 
Borås Arena och inte Elfsborgs Arena. 
Kommunen kommer att hyra ut den till 
arrangörer av konserter, galor, mässor 
e.t.c. samt till föreningar, skolor och fri-
tidsverksamhet. Under det första året blir 
det troligen mest fotboll.
 I arenans ena läktare finns det butikslo-
kaler som Borås kommun köpt genom 
sitt fastighetsbolag IBAB, som hyr ut 
lokalerna för handel.    
  Det har redan spelats en del matcher 

på arenan som IF Elfsborg och 
Norrby IF har som hemmaplan.
  Elfsborgs premiärmatch på den 
nya arenan spelades mot Örgryte 
den 15 maj inför 15 064 åskå-
dare. Det blev en stor folkfest. 
Popmusik och dansuppvisningar 
på innerplan i strålande solsken. Hund-
ratals gula och svarta ballonger steg mot 
himmlen strax innan matchstart. Elfsborg 
vann med 1-0. Det första allsvenska målet 
på arenan gjordes av nyförvärvet Daniel 

  Fakta om arenan
  Åskådare: C.a 18 000
  Biljättinsläpp: 22 st
  Loger: 13 st
  Försäljningsställen: 11 st
  Toaletter: 14 st
  Spelplanen: 105x68 m
  Total yta innerplan: 120x80 m
  Högsta och lägsta sittplats: 20   
  resp. 3 m över planen 

Daniel Mobaeck i aktion

Mobaeck som lyfte bollen över Örgrytes 
målvakt Dick Last.
  Tyvärr blev det förlust med 1-2 i de 
följande två hemmamatcherna mot Djur-
gården och Landskrona.

Folkfest på Borås Arena
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Ytterligare en idrottsanläggning byggs i Borås
Den 11 april beslöt Borås Kommunsty-
relse att godkänna förslaget att bygga 
en friidrottshall där gamla Ryavallens 
ståplatsläktare står i dag. Kommunal-
fullmäktige tog ett formellt beslut den 
21 april. 
Byggstart för den nya friidrottshallen 
-Ryahallen- blir den 2 maj 2005 och 
enligt planerna blir invigningen i ok-
tober 2005.
Projektet har kommit till genom ett nära 
samarbete mellan Ymer, Borås Stad och 
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad.
  Konceptet blir det samma som för Borås 

Ryahallen sedd från Skaraborgsvägen

Arena vilket innebär att Ryahallen till 
100% ägs av Ymerhallen AB, bildat av 
friidrottsföreningen Ymer. Borås Stad hyr 
sedan hallen av bolaget och hyr i sin tur ut 
den till friidrottsföreningar, mässarrangö-
rer, skolor och andra som vill nyttja den.
  Hallen kommer att kosta drygt 13 mil-
joner kronor. Borås Stad kommer att 
hyra hallen för ett belopp motsvarande 
kapitalkostnaden samt stå för de årliga 
driftskostnaderna. Ymer erbjuds kom-
munal borgen på upp till 11.2 miljoner 
kronor för att Ymer skall kunna låna till 
en låg ränta. 

  Ryahallen kommer att innehålla en 200 
m rundbana, en rakbana (60 m) samt ytor 
för alla hoppgrenar och kula.
  Bygget av Borås Arena gav friidrotten en 
chans att lyftas fram. Med en friidrottshall 
och utebanor på den plats där det tidigare 
spelades fotboll skapas en fantastisk 
enhet. Borås Arena blir centrum i det 
område där det redan ligger ishallar, ten-
nishall, innebandyhallar, curlinghall och 
boulhall.

                                           Leif Svensson



  HARALDS 
  BILDER

 ETT BILDKOLLAGE SAMMAN-
STÄLLT AV HARALD JAKOBSSON
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Västgötalöpare
På 1940 och 50-talet var det nästan som när kalvarna släpptes ut på 
vårbete runt om i skogskanterna i Västergötland.
Då arrangerades det terränglöpningar av såväl stora som små fören-
ingar runt om i distriktet och det var en chans för småklubbarna att visa 
sig på styva linan som arrangörer.
Det var också ett fint tillfälle för lokala löpare då det i regel fanns klas-
ser och banlängder passande för alla kategorier löpare, vilket medförde 
att det alltid var stort deltagande på de flesta håll.
Här ett litet urval västgötalöpare. 

Ingvar Gustavsson
Magra IS

Bertil Johanssn
IK Omega, Hultafors

Rune Noberg
Alingsås IF

Ingvar Haglund
IF Elfsborg

Rune Svenningsson
KFUM Alingsås

Einar Karlsson
Nossebro IF
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Svenska Mästerskapet i terräng vid regementet i Borås 1953.
Tore Falk, IK Ymer och Bertil Bengtsson, IF Elfsborg, i ledningen.

Ragnar Nilsson
Herrljunga SK

Ingvar Johansson
Vänersborgs AIK

Tage Lechovius
Mullsjö IF

Sven Valter Jonsson
Sollebrunns AIK

Bror Axelsson
Essunga IS

Sven Blidberg
Gräfsnäs IF

Olle Pettersson
IK Ymer
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Ur Skövde Nyheter lördagen 26 mars 

János Baráth trivs med att vara en samlare 
Av STEN BERGGREN

János Baráth, Skövde, har samlat frimärken sedan barndomen i Ungern. I dag samlar han dessutom 
kuvert (helsaker) med idrottsloggor.                    Bild: STEN BERGGREN

Det går att samla på det mesta här i 
världen.
János Baráth, från Skövde, har valt 
att samla kuvert med idrottsloggor. I 
dag finns en del av hans samling på 
Westgöta Idrottshistoriska Museum i 
Vänersborg
  - Intresset för detta växte fram utifrån 
mitt mångåriga frimärkssamlande, 
säger János Baráth.. 
János Baráth är en samlare i grund och 
botten. Det hela började under hans tid 
som barn i Budapest.
  - Jag fick mitt första frimärkshäfte av 
min mamma när jag fyllde nio år, berättar 
Janos. Det här med att vara med i gäng 
var inget för mig. Detta håller han på med 
än idag och är med andra ord filatelist.
  - Jag är med både i filatelisternas 
riksförening samt den lokala föreningen, 
säger János.

En slump
Av en slump började János med den här 
senaste (?) hobbyn - att samla kuvert 
(helsaker) med idrottsloggor.
  - Jag tänkte mig det hela som en hobby 
när jag blev pensionär, berättade Janos.
Samlandet av brev med idrottsloggor 
tog fart när han 1980 började jobba 
som kanslist på Västergötlands 
Fotbollförbund.
  - I mitt intresse för frimärken så hade 
en del av kuverten fina loggon påtryckta. 
Vissa av kuverten var dessutom snyggt 
stämplade. För min egen del tänkte jag; 
att detta måste vara intressant, berättar 
Janos. Först var det frimärkena som 
jag tänkte på, men sedan upptäckte jag 
loggorna som fanns på vissa av kuverten.
  Då tog samlandet fart. Under åren på 
förbundet fick han ihop väldigt många 
brev.
  - Jag hämtade inte bara hos fotbollen, 
utan även hos de andra distriktsförbunden, 
som fanns i huset där jag arbetade.
Janos går fortfarande runt till de olika 
förbunden och hämtar brev och liknande. 
Nu får han nämligen gå runt eftersom 
Idrottens Hus håller på att renoveras.
  - Nu är de på lite olika platser i sta’n, 
men om ett tag ska de åter vara i samma 
fastighet, berättar Janos. Då blir det lite 
lättare.

Många pärmar hemma
Inne i hans arbetsrum fanns det en stor 
mängd pärmar. Snyggt och fint stod de 
uppställda i bokhyllan.

  - I dag har jag 28 pärmar fyllda med 
kuvert som har en snygga logga. Relativt 
snyggt stämplat ska det också vara.
Det lär säkert bli ännu mera.
  - Jag har flera lådor som jag ännu inte 
börjat sortera. Därmed vet jag inte om 
det finns några föreningar där som jag 
inte har. De tänkte jag ta fram en regnig 
dag i sommarstugan, men så har det ännu 
inte blivit.
Utöver föreningarna i samlingen så finns 
det även en del distriktsförbund och 
annat.
  - Jag har 255 förbund i samlingen. Även 
bland dessa har det förändrats mycket 
genom åren.
Hur många timmar sitter du och sorterar 
dina grejer varje dag?
  - Vissa dagar kanske det blir mellan fem-
sex timmar som jag sitter med mina saker. 
Min fru ser jag bara i vardagsrummet 
samt vid lunchen, säger Janos med ett 
leende.
Noga sitter Janos framför sin dator i 
arbetsrummet - och där bokför han allt 

om sitt samlande.
  - Jag har olika kolumner för olika saker 
beroende på utseende och vad jag har om 
föreningen, berättar han. Även hur många 
exemplar jag har av föreningen, om det 
är bra eller dåligt tryck. Ja, allt försöker 
jag ha med. Även en flik om jag har hittat 
föreningen.

Historiken också
För ett par veckor sedan kom han på 
ytterligare en sak i samband med sitt 
samlande. Hitta föreningarnas historik till 
sina kuvert.
  - Jag fick ett tackbrev från ordföranden 
i Westgöta Idrottshistoriska Museum. 
Han frågade mig i brevet; hur jag hade 
fått idén? Då slog det mig; kuverten är 
ju tomma, fortsätter han. Nu ska jag 
fylla kuverten med något - intressant 
föreningens historia eller något annat.
  Utöver sorterandet - och katalogiserandet 
- så jagar han nu också historian om 
föreningen.
  - Internet är stor hjälp för mig då - om nu 

  FAKTA
  Namn: János Baráth.
   Ålder: 74 år (fyller snart 75).
   Familj: Gift, sex barn och två bonusdöttrar.
   Bor: I lägenhet.
   Yrke: Byggingenjör (läste till detta när han var 40 år), yrkesmålare (chef för 
   måleriet på KSS under byggtiden, cirka 5 år) och numera är han pensionär.
   Intressen: Sport i första hand, frimärken, familjen, barn och barnbarn.
   Bakgrund: Född i Budapest 1930 och kom till Sverige 1955 efter lång vandring      
   genom Europa. 1956 flyttade han till Tibro 0ch 1971 vidare till Skövde.
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föreningen vill säga har någon hemsida 
eller liknande, säger han. Jag själv vill 
också veta mer om föreningarna som jag 
har i min samling som inte är komplett 
ännu. Det är snarare ett evighetsjobb.
  Efter 20 år sparande skänkte han för ett 
tag sedan en stor samling till Westgöta 
Idrottshistoriska Museum i Vänersborg.
  - Det handlade om 800 kuvert som jag 
skänkte. Även dessa är tomma, men ska 
också fyllas med föreningens historia 
eller annat intressant material, säger han.
  Är det något speciellt du sett under alla 
år som du samlat på idrottsföreningars 
kuvert?
  - Föreningarna har utvecklats. Nu har de 
flesta gått ifrån de trista bruna kuverten. 
I dag är det många föreningar som har 
snygga loggos på vita kuvert.
  Har du hittat någon rolig historik om 
någon förening?
  - Ja, massor, säger Janos, och börjar leta 
lite bland pärmarna i bokhyllan. Här är 
en - om sex bröder i Borås Atletklubb. 
Alla bröderna blev medaljörer i olika 
mästerskap mellan åren 1930 till 1971. 
Detta tycker jag är intressant.
  -Andra saker är hur till exempel 
bandyklubben Elless fick sitt namn. 
Jag tycker deras loggo är så snygg på 
brevpappret.
 Är det någon förening som 
ändrat sig mycket? Janos börjar direkt gå 
igenom sitt dokument i datorn. Därefter 
börjar han leta i sina pärmar. Han hittade 
ett par föreningar.
  - Tidaholms GolF bland annat har ändrat 
sig mycket. Det handlar om kuvertets färg, 
loggans storlek och sedan även placering. 

Vid något tillfälle hade de en speciell 
logga i samband med ett jubileum. Tibro 
AIK är en annan. Här skiljer tryckfärgen 
på loggan en hel del, blått tryck, gult tryck 
och även svart tryck. Vissa föreningar har 
haft riktigt påkostade tryck.

Till Sverige 1955
János Baráth kom till Sverige
1955 - efter en lång vandring genom 
Europa, som han säger själv.
  1948 bestämde han sig för att lämna 
Budapest och Ungern.
  - Militärtjänstgöringen väntade på mig 
1949, men jag hade redan upplevt
kriget på nära håll och dess fasor. Vi 
bodde i källare och vågade knappt
komma upp. Jag ville inte uppleva detta 
igen. Jag lämnade gymnasiet
och föräldrarna i Ungern. Jag stack ensam 
- utan vare sig pengar eller pass.  Han 
hade inte stora språkkunskaper (kunde 
enbart ungerska) men till slut hamnade 
han i Frankrike - hos främlings legionen 
Marseille. - Jag fick tak över huvudet, 
cigaretter och mat. Vi skulle gå på båten 
för ett uppdrag i Nordafrika; då stack jag 
och 14 till.
  Genom olika äventyrliga resor hamnade 
Janos i Freiburg i Tyskland 1949.
  - Då fick jag reda på att min syster och 
svåger fanns i Salzburg i Österrike. Jag 
tog mig dit ”svart” för att träffa dem. Det 
visade sig att de var inordnade i en grupp 
för att utvandra till Brasilien. Jag hade 
kommit försent, och kunde inte antas som 
familjemedlem.
  Janos blev kvar och var sedan något år 
i Italien (1950). 1952 träffade han sin fru 

Jag tänkte mig det hela som en hobby när jag blev pensionär, säger János om sitt samlande

och gifte sig i Österrike. 1955 flyttade han 
till Mariannelund i Sverige.
  Lite senare hamnade han i Tibro (1956) 
och sedan 1971 bor han i Skövde. De 
senaste åren i en lägenhet i Trängen.
  János språkkunskaper och ursprung från 
Ungern har varit till nytta - i dag pratar han 
ungerska, tyska och svenska. Nio olika 
föreningar i Västergötland har han hjälpt 
med träningsläger i sitt tidigare hemland, 
Ungern, och hemstad Budapest.
  - Ulvåker är bland annat en förening som 
jag hjälpte med träningsläger. Jag ordnade 
allt. På den tiden var det billigt i Ungern. 
Vi skulle till exempel på en rundtur. 
Bussen kom inte så vi fick åka taxi, sju 
bilar beställde jag. 400 kronor kostade allt 
under den fyra timmar lång rundturen.
  - När vi var där med Stenstorp så ordnade 
jag en match för damerna. Hur dessa 
än kämpade så låg de under. En ledare 
sa till mig att flickorna var så ledsna. 
Då visade det sig att jag hade ordnat en 
träningsmatch mot Ungerns damlandslag. 
I andra halvlek var spelarna stoltare.
  Janos har i Sverige jobbat som lackerare, 
verkmästare, kanslist och gravör. Under 
alla dessa år har han haft hobbyn att 
samla.
  - Jag kommer aldrig att bli färdig. Den 
största tillfredsställelsen för mig själv är 
att jag åstadkommit något som inte är så 
vardagligt, säger han.
  Stora delar av hans samling finns numera 
på Westgöta Idrottshistoriska Museum i 
Vänersborg.

Antingen eller...
(Åtta snabba frågor till János)  

  Sverige eller Ungern?
  - Sverige
  Pins elle frimärken?
  - Frimärken
  Sommar eller vinter?
  - Sommar
  Kaffe eller te?
  - Te
  Radiosporten eller TV-sporten?
  - Sport i alla former
  Internet eller uppslagsboken?
  - Jag har internet
  Skidtur eller promenad?
  - Varken eller - jo, promenad med  hun
  den
  Roman eller deckare?
  - Bara vetenskap.
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Herrljunga Sportklubb gick till SM-slutspel 1998

Gänget som tog HSK till SM-slutspel i inohusfotboll 1998 efter seger i kvalfinalen med 5-3 över ÖIS.
Stående fr. v.: Thomas Fransson, lagledare, Kent Ambjörnsson, lagledare, Joakim Andersson, lagkapten, 

Johan Korpås, Peter Korpås, Stefan Strind, Martin Johansson, Mikael Pettersson, Hasse Johansson, tränare, 
Jonas Bengtsson, Robert Strand.

Sittande fr. v.: Peter Edin, Tony Svantesson, Joakim Andersson, Magnus Ahlin, Reine Héden, Mikael Nordin 
och Glenn Pettersson.

Varaslättens fotbollsallians har fyllt 40 år
En halv miljon kr har delats ut till skadade spelare

Det var på initiativ från några 
fotbollsledare och den unge reportern 
Bengt Andersson vid Skaraborgs 
Läns Tidning som Varaslättens 
fotbollallians bildades en junidag 1964. 
Under de drygt 40 år som alliansen 
funnits har den blivit ett viktigt 
inslag i fotbollslivet på Varaslätten. 
Dessutom har stora pengar delats ut 
till skadade fotbollsspelare i alliansens 
medlemsföreningar.
   -Det fanns från början en fantastisk 
uppslutning kring idén, säger 
domarveteranen Bertil Svanebring som 
valdes till sammanslutningens förste 
ordförande.
Upprinnelsen till allt var den svåra 
skada som Helåsspelaren Knut Larsson 
ådrog sig under 1963. För att hjälpa 
Knut ekonomiskt ordnade Helås IF och 
Skaraborgs Läns Tidning en så kallad 
recettmatch. Storlaget Elfsborg kom 
på besök på Almesåsen för att möta en 

kombination av de bästa spelarna från 
slättens klubbar.
Matchen blev en succé på alla sätt. 
Elfsborg hade ett namnkunnigt lag där 
Lasse Heineman var en av den tidens 
allra största fotbollsprofiler. Lasse gjorde 
mest som han ville med motståndarna 
från slätten. Elfsborg vann med 12-4 och 
Heineman gjorde själv sex av målen!
Inte mindre än 652 personer löste entré 
denna fredagskväll och behållningen 
blev 1 300 kronor – en inte oansenlig 
summa för drygt 40 år sedan.

Agerade direkt
Den lyckade kvällen i Helås tände 
direkt tankarna på att göra något mer 
organiserat för att hjälpa fotbollsspelare 
som blivit skadade och dragit på sig 
långa sjukskrivningar. 
Vid ett möte på Conditori Nordpolen den 
13 juli 1964 slöt massor av idrottsledare 
upp och det rådde total enighet om 

bildandet av en allians. 21 föreningar 
– gränsen var telefonområdet 0512 – blev 
medlemmar i Varaslättens fotbollallians.
Första styrelsen bestod av ordförande 
Bertil Svenebring, Vara, sekreterare 
Bengt Andersson, kassör Lasse 
Sahlin, Emtunga, Åke Nilsson, Helås, 
Helge Johansson, Arentorp, med Stig 
Jansson, Nossebro, och Tore Enström, 
Främmestad, som suppleanter.

Många matcher
Redan några veckor efter bildandet var det 
dags för Alliansens första arrangemang. 
Det ordnades en match på Torsvallen i 
Vara där en kombination från dåtidens 
div IV-lag Arentorp och Skogslund 
mötte ett ihopplockat lag från de övriga 
föreningarna. 2-2 blev resultatet och 
behållningen över 1 000 kronor.
Under de närmaste åren var det just 
matcher med Alliansens kombinationslag 
–ofta mot välkänt motstånd från högre 
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serier – som utgjorde inkomstkällan. Att 
bli uttagen till Allianslaget var också 
meriterande och något alla spelare på 
slätten strävade efter.
-Det var som vårt landslag, berättar Bertil 
Svanebring.
Mer än 40 år efter bildandet är 
Varaslättens fotbollallians en institution i 
slättens fotbollsliv. Åtskilliga spelare har 
fått ekonomiska bidrag sedan de dragit på 
sig svåra fotbollsskador.
-Vi har nog betalt ut omkring 500 000 
kronor under årens lopp, berättar Anders 
Ekdén som 1989 efterträdde Sture 
Persson som ordförande.

Inomhusturneringar
Alliansens årligen återkommande 
arrangemang är numera sedan många 
år tillbaka de inomhusturneringar som 
arrangeras kring jultid. Tidigare höll man 
till i Alléskolan, men är det förstås den 
nya Sparbankshallen som gäller.
-Möjligheterna till överraskningar var 
kanske större i Alléhallen, men i nya 
inomhushallen blir det förstås bättre 
möjlighet till riktigt fotbollsspel, säger 
Anders Ekdén.
Intresset är under alla förhållanden 
stort och det brukar vara utsålt vid alla 
tillställningar. Varaslättens fotbollallians 

Tibro idrottshistoriska Sällskap har 
haft årsmöte i Tibro AIK.fotbolls 
klubblokal. Mötet samlade ett tjugo-
femtal medlemmar och till mötesord-
förande valdes Knut-Åke Karlsson. 
Av årsberättelsen framgick att sällskapet 
har haft ett ganska digert program med 
medlemsträffar och utställning i sin under 
året nyöppnade ”hörna” i Sporthallen. 
Den första utställningen var i anslutning 
till hallens 30-årsjubileum i höstas, med 
material från de föreningar som haft 
verksamhet där. Två medlemsträffar har 
ordnats, vårträff vid motorbanan, medan 
höstträffen var i Skövde och idrottsmu-
seet på Billingehus.
  Till ordförande för kommande 
arbetsår omvaldes Ingemar 
(Löck) Karlsson och omvaldes 
gjorde också styrelsemedlem-
marna Yngve Johansson, Gösta 
Wahll och Christer Carnegren. 
Ny i styrelsen blev Kent Lind-
berg, som ersätter den bortgång-
ne styrelsemedlemmen Ingvar 
Andersson. I styrelsen ingår 
även Bengt Jalmelin och Bengt 
Lundberg.
  Efter årsmötet bjöds mötesdel-
tagarna på kaffe varefter man 
lyssnade på en bandinspelning 
av en gammal Tibroprofil inom 
idrotten nämligen Gunnar 
Kronlund. Han var en av de 
intresserade som i början av 
nittonhundratalet var med att 
starta idrottsverksamhet i Tibro. 
Han var verksam inom många 
idrottsgrenar bl. a var han med 
att lansera gångsporten, som 
blev stor I Tibro då främst ge-

nom Peder Ekberg. Ljudbandet som vi fått 
låna från Hembygdsmuseet var en timma 
långt och hade gjorts i början på femtio-
talet. I intervjuen berättade Gunnar om 
sina första kontakter med idrotten någon 
gång i slutet av 1800-talet då han tillsam-
mans med några kamrater fick bevittna en 
tävling i friidrott. De trodde då att det var 
någon form av teater, men upplystes då 
om att detta var en idrottstävling.
  Han blev dock intresserad och började 
då i enkla former bedriva idrott i första
hand fotboll. Tillsammans med likasin-
nade var han med om att bilda Idrotts-
föreningen Kamraterna i Tibro. Men det 

var svårt att hitta någon plats att bedriva 
verksamheten på. Fotboll tränade man 
dels på torget i samhället och dels lånade 
man ett gärde av en lantbrukare. Man 
kom så långt att man ordnade en match 
mot IFK Skövde. Det var 1907 och man 
förlorade med 3-0 och sedan fortsatte det 
några år innan verksamheten inom den 
föreningen upphörde. För Kronlund var 
det dock inte bara fotboll, han sysslade 
med många idrottsgrenar men han berät-
tade att det inte var så populärt bland folk 
att komma springande på landsvägen när 
han tränade löpning.
           Förutom löpning tävlade han 

bl.a. i skidor, skytte, simning, 
cykel och gång där han som 
var nänts en av initiativtagama 
till gångsporten i Tibro. 1928 
ställde ban som oldboys upp i 
tävlingen Vättern Runt som på 
den tiden mätte 37 mil på dåliga 
grusvägar och fullföljde. Under 
dessa år tillhörde han Tibro 
AIK.
  I intervjun berättade han också 
lite om den verksamhet han 
ägnade sig åt under tiden för 
andra världskriget nämligen 
insamlandet av medicinalväx-
ten kahnusrot som växer i ån 
Tidan. Där var han också nära 
att drunkna men på grund av sin 
erfarenheter från idrotten och 
simningen klarade ban sig med 
livet i behåll förklarade han.

                               Gösta Wahll

Tibro Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte

har också en mycket god ekonomi idag.

Färre klubbar
Under årens lopp har antalet föreningar 
minskat även på Varaslätten. Sedan 
grundandet har å andra sidan damlag 
tillkommit. Nu är 16 föreningar 
medlemmar i Alliansen och precis 
som 1964 får föreningarna ansöka om 
bidrag till spelare som råkat illa ut på 
fotbollsplanerna.
-Vi har fortfarande en funktion att fylla, 
tycker den nuvarande ordföranden. 

                                       Bengt Andersson
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Undertecknad har gjort en inventering 
bland idrottsanläggningarna i 
Vara kommun (14 st). Samtliga är 
imponerande och välskötta. Allt är 
dock inte perfekt. Många av de lagfoton 
som är upphängda i klubblokalerna 
saknar såväl namn som årtal. Vid ett 
besök frågade jag efter namnen på ett 
gammalt foto. Endast en av 20-talet 
närvarande – åldermannen – kände 
till namnen och skrev upp dem åt 
mig. Övriga brydde sig inte. När en 
äldre generation går bort - vem kan 
då identifiera gamla kort? Ett råd: 
skriv ALLTID upp namn och årtal på 
bilder!
  Det talas mycket om vikten av att 
dokumentera och arkivera – mera sällan 
om betydelsen av identifiering, vilket ju 
också är en del av dokumentationen. Att 
efterhandsidentifiera gamla fotografier 
kan ibland stöta på problem – vilket inte 
minst denna tidningsredaktion råkade 
bli varse. Nu hade man dock otur. Från 
en given laguppställning blev en spelare 
utbytt på grund av skada och ersättarens 
namn fanns inte angivet. Någon skugga 
faller således inte på redaktionen – mer 
än möjligtvis ett kategoriskt uttalande att 
namngivelsen var helt korrekt, för så stod 
det i Borås Tidning. 
  Större publikationen än ”Westgötarnas 
Idrottshistoria” har gjort missar på grund 
av misslyckade efterhandsidentifieringar. 
T.o.m. i de stora verken ”80 år med svensk 
fotboll” och ”Allsvenskan genom tiderna 
” (Strömbergs) hittar man ett antal fel i 
bildtexter på grund av att bilderna saknar 
originaltext och att man därför nödgats till 
efterhandskonstruktioner. Ett exempel: 
På sidan 35 i ”Allsvenskan genom 
tiderna” finns ett lagfoto föreställande 
Djurgårdens IF. Enligt bildtexten är det 

Ett skrivet och skruvat inlägg från ”Kålle”

fråga om Djurgårdens mästarlag 1920. 
På sidan 26 i ”80 år …” finns en annan 
bild på DIF, som också anges som SM-
segrarna 1920. De båda bilderna visar 
dock inte identiska spelare. Vilken är 
rätt och vilken är fel? Att den första är 
fråga om en efterhandskonstruktion, 
förstår man snart då tränaren står som 
okänd. Undertecknad har samma bild i en 
gammal urklippspärm. Där finns ett annat 
namn på högerbacken och man visste 
namnet på tränaren. Vilket alternativ är 
mest trovärdigt? Ett från tiden eller en 
efterhandskonstruktion? Detta bryderi 
ledde så småningom fram till att vi blev 
”mästare” på Djurgårdens IF under 1910-
talet via forskning. 
  Vi gjorde ett besök under förra hösten 
i Degerfors för att bese utställningen 
”Svensk fotboll 100 år”. Döm om vår 
förvåning när samma (felaktiga) bild – 
och bildrubrik - på Djurgårdens mästarlag 

1920 hängde på en skärm. Vi kallade på 
någon arrangör och konstaterade med 
expertsjälvsäkerhet, att det omöjligt 
kunde stämma, eftersom högerbacken 
Gösta Backlund dog 1918, centerhalven 
Götrik Frykman knäskadades svårt 
sommaren 1917 och tvingades därmed 
sluta, högerytter ”Lill-Einar” Olsson 
hade också slutat och slutligen hade den 
amerikanske tränaren Davenport vid 
det laget återvänt till hemlandet. Bilden 
föreställde istället Djurgårdens mästarlag 
1917.
 I Borås känner man förmodligen 
åtminstone till att staden har haft två 
allsvenska fotbollslag -  det gjorde man 
inte i Degerfors. Återigen ett resultat av 
en miss i en bokpublikation, som man inte 
upptäckt. Ingen är dock perfekt.

Carl-Owe Johansson
Vara Idrottshistoriska Sällskap   

WIS-medlemmar på  besök i Degerfors och utställningen ”Svensk fotboll 100 år” hösten 2004.
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På framsidan av senaste tidningen, nr 
1/2005, förekom en bild på Svenska 
landslaget i fotboll från en match mot 
Tyskland på Råsunda Fotbollstadion 
i Solna och flera alerta läsare med 
Per-Arne och Carl-Owe Johansson i 
spetsen hörde av sig om namnet på en 
av spelarna på bild.
  Matchen spelade på Råsunda söndagen 
den 5:e oktober 1941 och slutade med seger 
för Sverige med 4-2 ( 2-1) inför 36.532  
åskådare.  Henry ”Garvis” Carlsson 
gjorde tre av målen och Malte ”Svarta 
Blixten” Mårtensson ett och i startelvan 
spelade Hilding ”Moggli” Gustavsson 
vänsterback.  I andra halvlek ersattes 
”Moggli” av debutanten Börje Leander 
och frågan för redaktionen när bildtexten 
sattes var när bilden var tagen, före eller 
efter matchen.  Man valde att konstatera 

Målvakt: Sven ”Svenne Berka” Bergquist (1914-96), Hammarby IF, hans 27:e 
landskamp av 35.
Högerback: Harry Nilsson (1916-93), AIK, 12:e landskampen av  sammanlagt 34.
Vänsterback 1:a halvlek: Hilding ”Moggli” Gustavsson (1914-99), Reymersholms IK, 
6:e av 7.
Vänsterback 2:a halvlek: Börje Leander (1918-2003), AIK, 1:a av 23.
Högerhalv: Erik Persson (1912-86), Landskrona BoIS, 7:e av 12
Centerhalv: Arvid ”Emma” Emanuelsson (1913-80), IF Elfsborg, 19:e av 35.
Vänsterhalv: Karl-Erik Grahn (1914-63), IF Elfsborg, 26:e av 41. Lagkapten.
Högerytter: Malte ”Svarta Blixten” Mårtensson (1916-73), Helsingborgs IF, 2:a av 
16.
Högerinner: Erik ”Mulle” Holmqvist (1917-77), IFK Norrköping, 2:a av 10.
Center: Oskar ”Masse” Holmqvist (1914-86), IFK Norrköping, 1:a av 5.
Vänsterinner: Henry ”Garvis” Carlsson (1917-99), AIK, 2:a av 26.
Vänsterytter: Åke ”Carnera” Andersson (1917-83), AIK, 11:e av 12.

att bilden var tagen före matchen eftersom 
att lagen (åtminstone på senare år) brukar 
fotograferas före match. Andra detaljer 
som fick redaktionen att tro detta var att 
spelarna såg rena och prydliga ut och att 
nästan intet spår sågs av 90 minuters spel 
i oktober (oktober brukar ju betyda regn 
och ”leriga” gräsplaner) och dessutom 
syntes läktarna i bakgrunden vara fyllda 
av åskådare. 
  Nu förhöll det sig emellertid så att just 
denna lagbild är tagen efter matchen och 
man kan ju se på ”Garvis” och de andra 
att de är mycket nöjda med insatsen. 
Man kan ju förstå att fotograferna ville 
ha en bild på det svenska segrande laget 
som just besegrat självaste Tyskland mitt 
under brinnande krig.

Ytterligare några kommentarer är på 
sin plats. Det finns en journalfilm från 
matchen som också har visats i TV – bl.a. 
i programmet ”Så såg vi sommaren då” 
som sändes den 20 april 1999. Av filmen 
framgår att de tyska spelarna med bl.a. 
blivande världsmästaren Fritz Walter 
(1954) och Helmut Schön (som tränare 
1974) gjorde den s.k. Hitler-hälsningen 
när Kungssången spelades och när den 
svenske kungen Gustav V hälsade på 
spelarna.  I slutet av filmen ser man 
också när det svenska laget ställer upp för 
fotografering.

Erik Persson fordrar också en liten 
kommentar eftersom det förekommit tre 
spelare med detta namn i landslaget och 
alla spelade på 30-talet.
Erik ”Krassi” Persson (1903-72) 
representerade Helsingborgs IF när han 
spelade 3 landskamper  under åren 1926-
33.
Erik ”Lillis” Persson (1909-89) som 
spelade för AIK när han gjorde sina 32 
landskamper 1930-39 samt då spelaren 
ovan från Landskrona BoIS som spelade 
sina 12 landskamper 1938-42.

Avslutningsvis vill jag också nämna 
bildtexten på sidan 14 i förra numret 
– Petrus Kastenman tävlade givetvis för 
K3 och inte för T2 som det råkade bli 
tryckt. En sak till kan man vara säker på 
– detta var säkerligen inte sista gången 
en uppgift blir fel i vår tidning men det 
viktiga är då att våra läsare hör av sig 
så att vi kan införa en rättelse. Vi får 
heller inte glömma att det kan föra med 
sig positiva effekter när det blir ett fel 
– förhoppningsvis engagerar Ni er och 
söker fakta – en nog så viktig uppgift 
för oss Idrottshistoriker. Rekommenderar 
Er också att läsa Carl-Owe Johanssons 
inlägg i denna tidning som också berör 
detta spörsmål.

Sammanställt av
Tommy Wahlsten

Kanske är en presentation av laget på sin plats:

Historien om en bild

Den som inte gör 
några misstag gör 
vanligtvis ingen-
ting alls
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VARATRAKTENS FOTBOLLSALLIANS
Den 15 augusti 1934 träffades några 
personer i Längjums smedja. De 
hade inte kommit dit för att göra 
något beställningsjobb eller få 
något lagat. Nej, dessa personer var 
finklädda och hade ett helt annat 
ärende. De var representanter för 
fyra idrottsföreningar och hade för 
avsikt att bilda en intern fotbollsserie. 
Representanterna var från nybildade 
Larvs FK, likaledes nya Lundby AIF, det 
två år gamla Längjums IS och från det 
etablerade IFK Emtunga (bildat 1921). 
De sistnämnda hade tänkt sig att med sitt 
B-lag bilda en serie ihop med de övriga 
slättlagen. Så skedde och serien kallades 
helt enkelt för ”Fyrlagsserien”. Så tillgick 
det alltså på den tiden: några föreningar 
inköpte en pokal som man internt spelade 
om. Denna serie vanns f.ö. av Längjums 
IS.
  Nästa säsong hade man valt en mer 
fashionabel mötesplats: Privathotellet 
i Vara. Till det mötet hade ytterligare 
föreningsrepresentanter infunnit sig. 
Några  kom från Edsvära och  andra från 
Eling, vars respektive idrottsklubbar ville 
vara med i gemenskapen. Även Vara SK:
s C-lag önskade deltaga. Det beslutades 
om en utökad serie, som fick namnet 
”Varaortens Pokalserie”. 
  1936 fanns ytterligare intressenter 
och serien utökades till nio lag, för 
att säsongen 1938-39 vara uppe i 16 
föreningar, som delades in i två grupper. 
Nya idrottsföreningar bildades som ville 
vara med i gemenskapen. 
  Den 1 augusti 1941 togs ett radikalt grepp: 

man bildade en officiell sammanslutning: 
Varatraktens Fotbollsallians. Första året 
med en A-serie, Varaserien, och två 
underliggande reservserier.

Stadgar för Varatraktens Fotbollsallians 
stadfästes den 20 augusti 1942.

  Ändamål.
  § 1.
Varatraktens Fotbollsallians (V.F.A.) 
stiftades den 1 augusti 1941, som har 
sitt ursprung av den år 1934 bildade 
Fyrlagsserien, har till ändamål att 
administrera serietävlingar för lag, 
som icke deltaga i Västergötlands 
Fotbollförbunds serie samt att verka för 
fotbollidrottens utveckling och framgång 
inom verksamhetsområdet västra 
Skaraborgs län med närliggande bygd.

  Medlemskap
  § 2.
VFA utgör en sammanslutning av 
föreningar, som utövar fotbollidrott och 
som upptagits i organisationen.

  § 3.
Medlemskap i VFA kan på ansökan 
vinnas av varje förening som tillhör 
Riksidrottsförbundet och Svenska 
Fotbollförbundet.

Så småningom kom Varatraktens 
Fotbollallians att omfatta närmare 60-talet 
föreningar på ett vidsträckt område i söder 
begränsat till Långared och Gräfsnäs – i 
norr till Järpås. Detta var alltså föreningar 

som antingen inte platsade med sina A-
lag i Västergötlands distriktsserier eller 
som enbart deltog med sina reservlag. 
1950-51 var alliansen utbyggd till ett 
seriesystem i tre divisioner: Varaserien 
Div. I, Varaserien Div. II, samt tre 
reservserier med upp- och nedflyttning. 
Varatraktens Fotbollallians upphörde 
1953, då Västergötlands Fotbollförbund 
hade utökat sin administration  och 
mäktade med att klara av distriktets 
småserier.
  I allianskalendrarna står det uttryckligen 
att den har sitt ursprung i Fyrlagsserien, 
som alltså bildades i Längjums smedja 
1934.
  Undertecknad har en svit på åtta 
tävlingskalendrar för Varatraktens 
Fotbollsallians från 1943-1950. I den 
sistnämnda årgången – och endast där – 
talas det om bestämmelser för Alliansens 
olycksfond. Ersättning kan endast utgå 
till idrottsförening, således ej till enskild 
medlem. 
  Sommartid spelades årligen matcher 
mellan en kombination av spelare från 
lag i Centralserien (två grupper) och ett 
kombinerat lag från Varaseriens grupper. 
Behållningen gick förmodligen till 
ovannämnda olycksfond. Därom står det 
inget i kalendrarna. Minnesgoda deltagare 
och intresserade vet förmodligen mer att 
berätta om Alliansmatcherna.

Carl-Owe Johansson

Denna kombinationslagbild togs gissningsvis 1946. Till bilden saknas namn på spelarna. Vi söker hjälp från läsare att 
identifiera spelarna. Det vänstra laget är en kombination från Centralserien och det högra från Varaserien. 
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VARA ELLER INTE VARA
Ute på den vindpinade Varaslätten går 
man emellanåt stick-i-stäv med det 
vedertagna. När andra kommuner drar 
in på kulturpengar, bygger man i Vara 
ett flott konserthus. I idrottshistoriska 
sammanhang är det brukligt att först 
bilda en dylik förening eller sällskap och 
sedan efter åratal av insamlat material 
eventuellt göra ett litet museum i en vrå. 
I Vara har man gått rakt motsatt väg: 
först ett etablerat idrottsmuseum för att 
några år senare bilda ett idrottshistoriskt 
sällskap. Emellanåt har man också gått i 

bräschen och hyllat devisen: ”Om man 
något vill ha, som inte finns – ja, då får 
man göra det själv”. I Vara kommun 
ristades den äldsta runstenen, där skrevs 
den äldsta svenska boken, där bodde 
den förste lagmannen (vilken idrott 
han dömde förmäler inte historien), där 
spelades den första fotbollsmatchen i 
elbelysning (åtminstone i Västergötland). 
En Varadomare i fotboll var först i landet 
med att utdöma en kollektiv lagvarning. 
En annan försökte introducera en sittande 
linjemannaposition (i sin enda allsvenska 

match som linjedomare halkade han och i 
sittande läge viftade för inkast). En tredje 
Varadomare är förmodligen ensam om att 
ha utdömt hörna – i ishockey! Ytterligare 
en Varadomare blåste av en fotbollsmatch 
bara för att tåget passerade. Anledningen 
var dock historisk – det sista ångloket 
tuffade förbi ute på ”prärien”. Ja, det finns 
många fler exempel att dra fram. Vara har 
verkligen samlat ihop till utnämningen 
”Årets svenska kulturkommun”.

KÅLLES REKORD-MAGASIN
Alfabilder. Tablettaskar. Syrliga, gula 
tabletter. Alfabilder = nostalgi. Jag måste 
erkänna att jag var inte speciellt sugen 
varken på bilderna eller tabletterna. Min 
Alfasamling bestod av fyra bilder – två 
från IFK Eskilstuna, en från Motala AIF 
och så Jönköpings Södras målvakt Rolf 
Johansson. En storsamlare på Alfa kom 
hit. Han saknade Rolf Johansson i sin 
samling och ville köpa honom. Läget var 
brydsamt. Skulle jag avyttra en fjärdedel 
av min samling till en som säkert hade 
över 1000 bilder? Humaniteten segrade. 
Han fick ta honom. För egentligen – vad 
spelade det för roll om jag hade tre eller 
fyra bilder? Nä, jag ville ha något bättre 
än Alfabilder. Landslagsmän. T.ex. en 
serie med landslagsmän genom tiderna. 
Jag insåg givetvis att det var en utopi. 
Någon sådan serie skulle aldrig kunna 
göras. Eller? Hur var det parollen löd? 
”Om man vill ha något, som inte finns 
– ja, då får man väl göra det själv”! Så 
kom idén om att framställa bilder på alla 
landslagsmän i fotboll genom tiderna. En 
helt vansinnig idé! Vill man vara egen 
fordras det ibland tankar som gränsar 
till det omöjliga. Projektet framskred allt 
eftersom. I en till synes aldrig sinande 
ström målades den ena bilden efter den 
andra. Efter tre år var projektet klart! 916 
landslagsmän fanns avporträtterade från 
1908 t.o.m. 2000. 
  Ett dylikt projekt fordrar naturligtvis 
en värdig invigning. Ordföranden 
i Svenska Fotbollförbundet, Lars-
Åke Lagrell, tillskrevs om han var 
intresserad av att komma och inviga det 
hela. Ja, jag skrev t.o.m. att det borde 
vara en ära – för honom - att som ende 
ordförande i fotbollshistorien få chansen 
av vara invigare av en utställning 
om porträttmålade  landslagsmän i 
fotboll genom tiderna. Det tyckte han 
också! Lagrell fick bestämma datum 

för invigningen. Lördagen den 12 maj 
2001 är en minnesvärd dag. Visserligen 
kom inte alla inbjudna gäster (c:a 400 
landslagsmän), men det kom besökare 
från Öland, Småland, Östergötland, 
Södermanland, Närke, Värmland, 
Västergötland, Göteborg och Malmö. Det 
blev ett helsidesreportage i Aftonbladets 
Sportbladet och Radio Skaraborg körde 
i varje nyhetssändning dagen efter om 
invigningen. En person bör nämnas i 
sammanhanget: nuvarande ordföranden 
i WIS, Tommy Wahlsten. Han hade 
nämligen tagit fram adresser till samtliga 
landslagsmän (utom en), boende i 13 
länder och dessutom hjälpt till med 
att leta fram ett antal foton på gamla 
landslagsmän. Tack, Tommy!
  År 2005 är det dags för ännu en 
invigning. Denna gång har samtliga 
Svenska Dagbladets Bragdmedaljörer 
under 80 år blivit till träskallar. D.v.s. 
att de sågats ut i profil och målats. 85 
gubbar och gummor finns utsågade 
samt fem lagemblem. Invigaren till 
specialutställningen är naturligtvis given: 
Svenska Dagbladets mångårige sportchef, 
Sune Sylvén, som utdelat ett otal 
bragdmedaljer. Naturligtvis

kommer samtliga Bragdmedaljörer i livet 
att inbjudas. 
  Till årets kulturkommuns ära har i museet 
tagits fram en stor modell över Vara 
kommun i storlek 280x240 cm. Eftersom 
den framställts i museet, och även finns 
till beskådande där, har sponsornamnet 
blivit ”Slättajätten Kålle Sal” (kommunen 
har ett mänskligt utseende, om än ej 
särskilt fagert).  Där finns utplacerat såväl 
sevärdheter som historiska händelser, 
idrotts- och festplatser m.m. Man kan säga 
att modellen är en dokumentär ”sevärdhet 
för sevärdheter”. I anslutning till 
modellen finns ”Bondeåret” representerat 
i form av motiv gjorda av träkvistar. På 
andra sidan väggen, i OS-avdelningen, är 
samtliga idrottsgrenar presenterade i form 
av figurer också gjorda av träkvistar. 
  Utvecklingen i Kålles Rekord-Magasin 
har gått ”rekordartat” under 10 säsonger. 
Från ett ”pryllöst museum rakt uppåt 
väggarna” till ett prylfullt, prålande, 
”gränslöst mångkulturellt”, konstnärligt 
inriktat idrotts- och nöjesmuseum på 300 
kvadratmeter i två våningar.

                                 Carl-Owe Johansson 
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Idrottshistoria i Vara
Idag kan vi i Varaområdet inte yvas 
över några storheter på den idrottsliga 
himlen, men varför tala om idag då det 
är idrottshistoria vi i sällskapet i Vara 
ägnar oss åt. Och historiska händelser 
värda att minnas finns det gott om och 
bragder att yvas över kan vi också 
plocka fram ur minnenas arkiv.
  Fotbollsspelare som fostrats i Vara, eller 
i någon av de många föreningar som finns 
eller har funnits i området, och slutat sin 
karriär i allsvenskan eller i dåtidens div. 
2-klubb. Gymnaster så skickliga att de 
uttagits och deltagit i masstruppuppvisning 
på olympiad. Orienterare som blivit 
flerfaldiga världsmästare flera år i följd 
i sin åldersgrupp. Volleybollspelare som 
gjort berömda insatser i landslaget liksom 
handbollspelande damer. Skidåkare som 
varit bland de hundra bästa i Vasaloppet 
och i den absoluta eliten i landet i 
hinderlöpning. Vi har bilförare som 
har framträdande placeringar i Monte 
Carlorallyt, Tulpanrally och Svenska 
Rallyt. Som parentes kan nämnas att 
framstående bilförare har vi idag också 
men de är ännu inte historiska. Och det är 
inte bordtennisen heller. Marathonlöpare 
som vi gläds över har vi också, därför 
att de finns i resultatlistorna från olika 
världsdelar. Historiskt kan vi i Vara 
också tala om bandy, ishockey, cykel 
– och t.o.m. boxning och brottning – men 
framgångarna där vill vi inte minnas, 
snarare glömma. 
  När vi talar om idrotten i Vara så är det lätt 
att tänka på Vara SK, men det är inte rätt 
för Vara SK är bara en av många, många 
idrottsföreningar på Varaslätten och den 
är inte ens störst. Vad Vara SK kan påstå 
är att det är den av alla föreningarna som 
utövat nästan all ovan nämnda idrotter. 
Skall vi vara nostalgiska, så blir det ändå 
Vara SK fast då med en viss reservation, 
för från början hette klubben inte så. Vara 
SK firar nästa år 80 år, men det kunde lika 
gärna vara 100 år, eller varför inte 100 
år redan i år, för det var för jämt 100 år 
sedan som det började.
  Det var nämligen 1905 som klubben 
blev till, men då som en underavdelning 
till IF Kamraterna i Skara och det var den 
sedermera välkände Halvar Ljunggren, då 
skolpojke i Skara, som var upphovsman 
och som således skall ha äran – eller 
skulden – till allt som sedan hänt. Mindre 
lokala tävlingar visade att intresset var 
stort, så samme Halvar Ljunggren gick 
redan året efter i spetsen för bildandet av 
Vara IF och blev dess förste ordförande, 
med den senare kände frisörmästaren 
Gustaf Siesing som sin närmaste man 

och med ett 40-tal andra ungdomar från 
Varatrakten. Det var allmän idrott som 
gällde, även om det redan första året 
spelades en fotbollsmatch. Den spelades 
på det nuvarande Stora Torget mot ett lag 
från Trollhättan. Trots resultatet, som vi 
skall tala tyst om, var intresset för fotboll 
väckt och har med varierade framgångar 
hållits vid liv sedan dess.
  Avsaknad av en riktig idrottsplats och 
risig ekonomi gjorde att verksamheten 
minskade och somnade helt under ett 
par år. Men den törnrosasömnen varade 
bara ett par år till 1919, då det blev fart 
igen men under namnet Vara Gymnastik- 
och Idrottsförening. Namnet till trots så 
blev det fotbollen som dominerade och 
spelplats var fortfarande marknadsplatsen, 
nu St. Torget. Kommunen, Vara Köping, 
var välvilligt inställt till verksamheten 
och upplät mark till en idrottsplats och 
grunden till nuvarande Torsvallen lades 
redan 1920.
  Allt detta är nu historia men kärt ämne 
för de nostalgiska som naturligtvis minns 
massor – mest roliga – episoder från 
den tiden. Modernt men ändå historiskt 
är dock bildandet av Vara Sportklubb 
1926. Bildande är inte rätt ord för i 
verkligheten övertog man verksamheten, 
idrottsplatsen, tillgångar och skulder, 
även medlemmarna från Gymnastik- och 
Idrottsföreningen. Idrottsplatsen var då 
bara ett markområde men det blev snart 
ändring på det. Ekonomin spelade en så 
stor roll för den idrottsliga verksamheten 
redan då. Medlemmarna gick med listor 
och fick in pengar av Varaborna, man tog 
lån och fick också kommunalt bidrag. 
Satsningen lyckades och byggandet 
av Torsvallen fortskred. Köpingens 

Disponent Robert Grauers talar vid Torsvallens invigning 1932.

välvilja tog sig ett tydligt uttryck vid 
invigningen 1932, som förrättades av 
kommunalnämndens ordförande Robert 
Grauers och tal hölls av flera andra 
ledande män i samhället. Därmed är den 
historiska starten och utvecklingen av 
idrottsverksamheten i Vara bokstavligen 
historia och modernare tider gäller. 
Därmed inte sagt att enskilda prestationer 
är historia eller glömda. Mycket finns att 
berätta om vad som sig tilldragit haver 
och vad som uträttats av den enskilde 
utövaren i ädla sporter. Faktum kvarstår 
vad som sagts i början: Varaslätten har 
fostrat många, enligt våra mått mätt, stora 
män men vi kanske får återkomma. 

                                            Klas Karlsson 

Hemligheten 
med 

tålamod är att 
hitta på något att 
göra medan man 

väntar
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Mötet med USA:s president Lyndon B. Jonsson efter Tokyo OS 1964

Från korpmästare i Falköping till OS-medaljör i Tokyo
Att en Törebodagrabb börjar på pos-
ten i Töreboda, flyttar till Falköping 
och sedan emigrerar till USA är väl 
inte någon märklig historia. Men att 
samma person blev korpmästare i 
skytte under sin tid i Falköping och 
sedan blev professionell skytt i USA:s 
landslag med ett OS- brons i frigevär 
som bästa prestation är däremot något 
som kittlar fantasin - vem var denne 
person?

UPPVÄXTEN
Martin Ingemar Gunnarsson föddes på 
Börstängen i Fredsbergs socken norr 
om Töreboda den 30 mars 1927 som 
den mellersta av tre söner till Gunnar 
och Thyra Svensson. Arbetet på gården 
var inget som intresserade Ingemar, el-
ler Martin som han senare skulle kalla 
sig under sin USA-tid. Lantbrukare blev 
däremot äldste brodern Olle som gifte 
in sig på Jonsgården utanför Töreboda. 
Yngste brodern Klas ägnade sig åt affärs-
verksamhet. Ingemar började på posten 
i Töreboda som 16-åring. Brodern Olle 
berättar: -Brorsan var väl ingen kraftmän-
niska direkt på den tiden, snarare spenslig 
och klen. Han var mycket idrottsintres-
serad och sysslade med långlöpning och 
orientering. Han började 
tidigt att skjuta i Fredsbergs 
Skytteförening. Falköping 
var en stor postort i slutet av 
1940-talet när Ingemar kom 
dit. Sammanlagt arbetade 
ca 80 personer med post-
behandling. Ingemar syss-
lade med olika saker som 
brevbäring, omsortering 
och han åkte även postkupé 
mellan Falköping och Laxå. 
Under Falköpingstiden 
gjorde han också sin första 
militärtjänstgöring på Svea 
Livgarde i Stockholm.

ARBETSKAMRATEN 
MINNS
Valter Akerhage, pensionerad postare i 
Falköping, var arbetskamrat med Ing-
emar och kom även att bli en nära vän 
till ”Jimmy” som han kallades bland pos-
tarna. -Ingemar var en väldigt fin kille, 
minns Valter. Han gillade att tävla och 
prövade på många sporter och han ville 
gärna vinna. Jag vet att han till och med 
stod i mål i postens korplag i fotboll. Vi 
var bra på den tiden och vann över Asarps 
A-lag i en vänskapsmatch. När Ingemar 
blev myndig, fyllde 21 år, var det stor fest 
på Börstängen. Då åkte vi dit ett gäng på 

tåget - det var jag, Tony Antonsson, Gösta 
Persson, Göte Jonsson och några till. 
Prästen var med och höll tal och det var 
hög stämning med god mat och dryck.

KORPSKYTTE I FALKÖPING
Skytte var en stor sport i efterkrigstidens 
Sverige. I nästan varje socken fanns en 
skytteförening och hade man ingen bana 
ordnades fältskjutningar och jaktstigar. 
Korpskyttet i Falköping, vars finalom-
gång anordnades i mitten av juni varje 
år av Falköpings Skyttegille, lockade 
vid den tiden över 40 tremannalag. För 
att hinna skjuta allt på en dag startade 
tävlingarna redan kl 7 på morgonen. 
Ingemar började visa sina skyttetalanger 
för falköpingsborna i korpmästerskapet 
1950. Han bildade Postens lag I tillsam-
mans med Ingemar Karlsson och Harry 
Gustafsson. SJ-skyttarna var överlägsna 
och vann både grupp 1 och 2. Postlaget 
blev tvåa i grupp 2 men Ingemar blev in-
dividuell korpskyttemästare på 212 poäng 
Lagresultat medförde att Postens lag gick 
upp i grupp 1 inför 1951-års tävling och 
den vann postlaget något överraskande på 
628 poäng före SJ 619. Ingemar tog åter 
hand om den individuella segern med det 
finfina resultatet 218 poäng.

MOT NYA ÄVENTYR
USA och nya äventyr började mer och 
mer att hägra för Ingemar när han traskade 
runt bland brevlådorna i Falköping. Kon-
takterna med farbröderna Karl och David 
Svensson, som ägde en farm och såg-
verksrörelse i Sedalia Colorado, blev allt 
intensivare. David, som var ogift, ställde 
en bankgaranti till förfogande för att Inge-
mar skulle få inresetillstånd i USA. Enligt 
utflyttningsboken i Falköping utvandrade 
han med M/S Stockholm från Göteborg 
till USA den 3 maj 1952. Livet hos sina 
farbröder kanske inte blev vad han tänkt 

sig. Rätt snart bröt han upp från dem och 
tog värvning i amerikanska armén. Detta 
innebar att han tvingades att göra om sin 
militärtjänstgöring och genomgå en tuff 
utbildning till fallskärmsjägare. Redan 
under första halvåret 1953 minns brodern 
Olle att Ingemar skickade hem en intalad 
grammofonskiva till deras mor där han 
berättade att han, tillsammans med ca 30 
000 soldater skulle skeppas över till Ja-
pan. Sanningen var att de skulle till Korea 
för att göra slut på Koreakriget. Styrkan 
hade dock tur för de hann inte fram till 
Korea innan det blev fred den 1 juli 1953 
med 38:de breddgraden som skiljelinje.
SOLDAT I USA:s ARMÉ
Ingemar, eller som han nu kallade sig, 
Martin Gunnarsson, hamnade istället 
bland USA-styrkorna i Europa, närmare 
bestämt på en Camp i södra Frankrike ut-
anför staden Bordeaux. Dit flyttade också 
hans blivande fru Alice Eriksson, dalkulla 
från Hedemora. Den 19 maj 1954 gifte de 
sig på Svenska Ambassaden i Paris. Alice 
berättar att de blev kvar i Frankrike till i 
september 1956, då båda reste över till 
USA. Det var första gången som Alice 
besökte sitt nya hemland och de bosatte 
sig i Arizona i östra USA. 1960 var det 
dags för båda två att flytta till Europa 

igen, nu till Camp Gra-
fenvoehr i Tyskland invid 
den tjeckiska gränsen. Här 
föddes 1960 sonen David 
som sedan har tagit upp 
faderns skyttetraditioner 
och är en framstående ler-
duveskytt. Martin höll god 
kontakt med föräldrarna 
och släkten runt Töreboda 
och julen 1962 besökte för-
äldrarna och brodern Olle, 
Martins familj på Campen i 
Grafenwoehr. Olle var även 
över i USA 1977 och firade 
Martins 50årsdag.

ÅTER I USA
1963 återvände familjen 

Gunnarsson till USA för gott och till Fort 
Benning utanför staden Columbus med ca 
200 000 innevånare. Staden ligger i staten 
Georgia, inte långt från gränsen till Flo-
rida. Där arbetade Martin på Marksman 
ship unit, som chef för forskningen, med 
att utveckla tävlingsvapen och ammuni-
tion. Hans stora kunskap, kapacitet och 
starka engagemang för sitt arbete har 
betytt mycket för flera skyttar i USA:s 
landslag. Martins militära grad var Spe-
cial Sergeant! Captain och han är en av de 
få i skyttehistorien som har vunnit medal-
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jer både vid OS, VM och Pan Amerikan-
ska mästerskapen. Han fick erbjudande att 
pensionera sig efter 20 år i armen och det 
gjorde han som 48-åring 1975.
 Innan dess var han under januari-novem-
ber 1970 kommenderad till Vietnam. Han 

tillhörde understödet och arbetade med 
vapenservice i detta för USA så ödesdigra 
krig som även satte sina spår hos Martin. 
Brodern Olle berättar att Martin aldrig 
blev sig lik efter Vietnamvistelsen. Han 
fick Bronsstjärnan och Army Commenda-
tion Medalj för sina insatser. Martin Gun-
narsson avled den 23 september 1982.

OS I TOKYO 1964 BLEV KARRIÄ-
RENS HÖJDPUNKT
Martin Gunnarsson skyttekarriär i USA 
varade mellan åren 1955 - 70. Han täv-
lade i frigevär på 300 meter - en mycket 
krävande gren. Geväret får väga max 8 
kg och man skjuter 40 skott vardera i 
liggande, knästående och stående = 400 
poäng i varje diciplin. Skjuttiden är högst 
6,5 timmar. Han började sin skyttekarriär 

som amerikan när han var stationerad i 
Frankrike, med att kvalificera sig till 
USA:s europeiska armélag som tävlade 
i ”The All Army Championships” Tokyo 
OS 1964 blev höjdpunkten på karriären. 
Martin marscherade in på olympiasta-

dion vid invigningen som flygelkarl i 
första ledet längst ut till höger i den stora 
USA-truppen. Han viftade glatt med sin 
hatt som numera finns hos brodern Olle. 
I OS-tävlingen sköt han 389+380+367 = 
1136 poäng viket gav en bronsmedalj i 
frigevärsskyttet. Svenskättlingen Gary 
Andersson vann guldet på nya världs-
rekordnoteringen 1153 som denne 1966 
höjde till 1156 poäng. Gary Andersson 
var präst och kom sedermera att bli politi-
ker med plats i den amerikanska senaten. 
Efter spelen fick alla OS-medaljörerna 
företräde hos dåvarande USA-presiden-
ten Lyndon B. Jonsson. Om denna stora 
händelse skrev Martin hem till sin mor 
i Töreboda: -l går var jag i Vita Huset 
hos presidenten. Hans fru och dotter var 
också med. Vi fick spenatsoppa. Martin 

kunde rada upp många fina framgångar 
under sin karriär. Bl. a. Vann han guld 
i sitt första internationella mästerskap, 
Pan Amerikanska mästerskapet 1959 och 
brons i samma tävling 1963. Han deltog i 
det USA-lag som vid världsmästerskapen 
i Wiesbaden 1966 satte nytt världsrekord 
för 4-mannalag med 4602 poäng. Indidu-
ellt fick han där en bronsmedalj. Martin 
var som bäst rankad som sexa i världen 
och turnerade under fler år runt i världen 
med USA:s armélag och deltog i olika 
internationella mästarskap bl.a. på Stora 
Skuggan i Stockholm.

”HALL OF FAME”
Martin blev postumt upphöjd till medlem 
av ”Hall of Fame” som är en instution 
i USA där endast de absolut främsta i 
varje idrottsgren får vara med. Vid den 
högtidliga medlemsupptagningen, som 
ägde rum i slutet av 1980-talet, och bl.a. 
sändes i TV, deltog Martins efterlevande 
maka Alice och sonen David. 1973 erhöll 
Martin, som en av få amerikanska sol-
dater, utmärkelsen ” Order of Merit” av 
den Svenska Armen vid en högtidlighet i 
Stockholm.

ÖB-BESÖKET
Den svenske överbefälhavaren Torsten 
Rapp (ÖB under åren 1961-70) besökte 
1966 Fort Benning. Han träffade då 
Martin och Alice kommer ihåg att han 
var hemma hos dem. Väl hemkommen 
till Sverige skulle General Rapp och 
dåvarande marinchefen amiral Bengt 
Lundvall besöka Sjötorp. Rapp kontak-
tade då Martins far Gunnar Svensson och 
bad denne komma till Töreboda station så 
att han fick framföra sina hälsningar från 
Martin i USA.

Källor: 
Olle Gunnarsson Töreboda
Alice Gunnarsson Columbus, USA
Karl-Henrik Henriksson Töreboda
Valter Akerhage Falköping
Falköpings Tidning
Tidning för Skaraborgs län-Mariestads-
tidningen

Meister Trophy i Camp Perry, Ohio 1958

Man kan inte slå 
världen med 

häpnad varje dag



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 Linberg, 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 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.      sgp@telia.com 
Museum: Vänersborgs Idrottsmuseum
Adress:   Huvudnässkolan
Ordf.        S Gunnar Peterson
                 0521-141 09

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

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

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson
Redaktionskommitté:   Tommy Wahlsten, Harald Jakobsson, Leif Svensson och 
                                        Olof Toftby,

Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

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

31

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
051-249 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



 

Avsändare:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

IK Ymers mästarlag, 4x200m, vid SM 1959.
Ulla-Britt Wieslander, Marianne Johansson, May Hjertberg och Rose-Marie Ölander


