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WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA

Sveriges båda världsmästare i bågskytte 1958 i Bryssel, Sigrid Johansson från Skövde och Skene-sonen Stig Thysell. 
Båda försvarade även sina svenska mästarvärdigheter.                                                         Foto Jan Asplund
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INLEDNING
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap utkommer härmed med nummer 3 av 
Westgötarnas Idrottshistoria under premiäråret. Detta nummer är det sista 
för året, men vi kommer tillbaka nästa år. Reaktionerna är positiva och vi 
hoppas att samtliga får en trevlig stund i läsfåtöljen när skriften kommer. 

Den Idrottshistoriska Rikskonferensen i Karlstad 11-12 september blev 
historisk. Vid denna träff  klubbades det att vi nu är mogna att bilda ett 
Riksförbund för att bevara det Idrottshistoriska arvet. Denna fråga har 
diskuterats under flera konferenser men inte förrän nu var vi mogna för 
beslut. Västergötland har varit drivande i frågan och det är glädjande att vi 
nu kommit till målet. Av samtliga röstberättigade på konferensen var det 
24 ja mot 3 nej. Förbundets förste ordförande blev Olof Toftby, Borås. Det 
är bara att lyckönska honom i uppstartarbetet. Hans kamrater kommer från 
Jämtland i norr till Blekinge i söder. Även Stockholm som varit lite negativa 
i starten har med en kvinna i styrelsen.  

Vår årliga konferens var i år förlagd till Mariestad. Programmet skapade en 
hel del diskussion i grupperna, vilket var meningen. Utbyte över gränserna 
är kanske det som kommer att utveckla vår verksamhet på bästa sätt. Från 
styrelsen kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen.
Tack till den lokala arrangören, Vadsbo IHS.

Till sist önskar jag samtliga medlemmar, lokala sällskap/föreningar, alla 
som ställer upp i olika funktioner samt mina styrelsekamrater en riktigt 
GOD JUL och ett GOTT NYTT  ÅR.

Carl-Erik Johnsson
WIS ordförande

MEDLEMSAVGIFT 2005
I detta nummer bifogas inbetalningskort från Borås och Lidköpings 
Idrottshistoriska Sällskap gällande medlemsavgiften för 2005. 
Förutom att ni stödjer de idrottshistoriska   sällskapens/föreningarnas   
verksamhet får ni dessutom 4 nummer per år av tidskriften 
”WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA ” direkt hem i er brevlåda.

TILLRÄTTALÄGGANDE
I förra numret  hade namnet på författaren till dikten ”DEN GAMLES SYN 
PÅ IDROTTEN”, sid 17, fallit bort.
Det är Bo Tyvik som har skrivit dikten som är hämtad ur hans bok 
”FÖRTROLIGT, Samlade dikter II” utgiven 1994 på NORMA Bokförlag, 
Borås.
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HEJ MEDLEMMAR I VÄSTGÖTAIDROTTENS 
GULDKLUBB!

Nu står vi snart inför julen och som intressant helgläsning har ni nu fått ett 
nytt nr av Westgötarnas Idrottshistoria. Många av er är medlemmar i såväl 
Guldklubben som i något av Västergötlands Idrottshistoriska Sällskap. Era 
dubbla medlemskap innebär att ni får dubbla ex. av tidningen. Använd 
gärna denna extra tidning till att värva en ny medlem i ert Idrottshistoriska 
Sällskap.
 ”Guldklubbare”, du får snart ett brev med inbjudan till två aktiviteter 
under februari – april. Vi kommer att bjuda in till bandymatch i Lidköping 
och handboll i Skövde. Brevet kommer även att innehålla en avi gällande 
årsavgift för 2005.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!
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önskas vänner och medarbetare inom idrottshistoriska 
institutioner och organisationer i Sverige!

Tre månader har nu runnit iväg sedan bildandet av 
Idrottshistoriska Riksförbundet i Karlstad.  Styrelsen har 
sammanträtt hos Barbro på Lidingö och där fördelat uppdrag 
och arbetsuppgifter. 

Styrelsen ser fram emot ett gott samarbete med såväl idrottens 
alla organisationer som styrelser i kommuner, län och regioner. 

Styrelsen hoppas även att få använda sig av idrottshistoriska 
institutioners och organisationers tidskrifter för att sprida sitt 
budskap och informera alla medlemmar och berörda.

Styrelsen för Idrottshistoriska Riksförbundet
Olof Toftby, ordförande
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INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 
OCH FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND

Vänersborg Idrottshistoriska 
Förening
håller årsmöte tisdagen den 8 februari 2005 kl. 19
Plats: Idrottsmuseet, Huvudnässkolan, Vänersborg.

Välkomna!                                                              Styrelsen

Västergötlands och Vänersborgs 
Idrottshistoriska museum
Museerna har öppet med guidning tisdagar kl. 16-19.
Annan tid efter överenskommelse per telefon 0521-197 03 
eller 0521-141 09.
E-mailadress: vihf2@hotmail.com

         Lördagen den 11 december kl. 9-17:
Öppet hus i samband med Vandrarklubbens ”Grötlunk”
         
         Tisdagen den 14 december kl. 19-   :
 ”Bältesspännarträffen”

         23 - 24 april 2005:
Museernas dag

Välkomna!
Wänersborgs Idrottshistoriska Förening

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap
håller årsmöte  tisdagen den 22 februari 2005 i Idrottsmuseet. 
Servering.                                                                          

Idrottsmusseet har öppet tisd - fred kl. 8 - 12
Visning andra tider ring 0510-216 17, -249 19

Välkomna!                                                               Styrelsen 

Marks Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte onsdagen den 16 mars 2005.

I montrar på biblioteken i Fritsla, Horred, Kinna och Skene 
samt i Kaskad  kommer vi att ställa ut  diverse idrottshistoriska 
föremål den 10 jan - 13 febr 2005.

Välkomna!                                                                  Styrelsen 

Skara Idrottshistoriska Förening
håller årsmöte lördagen den 5 mars 2005 kl. 19.
Plats: Frejan, Skara
Gäst: Ingemar Gustavsson, SISU
Föreningen bjuder på fika

I montrar i Idrottshallen kommer vi att profilera olika idrotter. 
För närvarande har tyngdlyftningen genom Skara Atletklubb en 
presentation i montrarna.

Välkomna!               Styrelsen           

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte mars/april. Se kallelse!

I vår lilla hörna i Sporthallen visar vi utställningen ”Sporthal-
len 30 år.” Utställningen finns kvar till efter helgerna. 
Nästa tema blir ”Tibrobor i Vasaloppet nu och under tidigare r”

Välkomna!                                                                Styrelsen

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap
håller årsmöte onsdagen den 16 februari 2005 kl. 19 
 i  Kullingshovsstugan

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Herrljunga Idrottshistoriska 
Sällskap
håller årsmöte onsdagen den 16 mars 2005 kl. 19
Plats: Kommunhusets A-sal, Herrljunga

OBS! Idrottscafé samma dag och plats.

Välkomna!                                                                 Styrelsen

Borås Idrottshistoriska Sällskap 
håller årsmöte onsdagen den 16 mars 2005, kl. 18.30.
Plats:  ”Lokstallet Borås Nedre”. Idag: Borås Yrkeskläder.
Program: BIS Årsmötesförhandlingar i Judohallen. 
                Presentation av Borås Judoklubb och dess historia av
                Per Kjellin och Jan Wikander. Vi får se spännande
                judokamper dömda av Per Kjellin. Fika. 
                Vi får möjlighet att göra fyndköp bland Borås
                Yrkeskläders sortiment. 
                Alla hjärtligt välkomna!                          Styrelsen

Westergötlands 
Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte lördagen den 12 mars
Tid och plats meddelas i nästa nummer av tidningen.
                                                                               Styrelsen
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Kjell Fredriksson

Pang!
Det var med stolthet jag den 
11 september som fungerande 
mötesordförande med detta historiska 
klubbslag kunde förkunna att 
Idrottshistoriska Riksförbundet var 
bildat. Äntligen! 
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap kan 
med glädje och stolthet minnas dessa 
september-dagar, då sällskapet stod 
som arrangör för den idrottshistoriska 
rikskonferensen. Det var ett jättefint 
program, där många goda exempel 
från det idrottshistoriska arbetet kunde 
redovisas, andra till efterföljd. Kanske var 
det Örebro idrottshistorikers samarbete 
med länsmuseet som var det som var allra 
mest intressant. Studiebesöket i Degerfors 
med Erik Bengtson som ciceron var 
mycket uppskattat. Fotbollsmuseet är 
något enastående och vi kunde också se 
den fina utställningen om svensk fotboll 
under 100 år. Besöket i Löfbergs Lila 
Arena med synnerligen professionellt 
förmedlad information om FBK av Håkan 

Loob och om IF Göta av 
Anders Borgström blev 
en strålande avslutning 
på konferensen. Vi ska 
inte heller glömma 
den goda supén med 
värmländsk underhållning 
av Björn Sandborgh 
- på elitserienivå! Att 
landshövding Eva 
Eriksson hade möjlighet 
att inviga konferensen 
var naturligtvis en extra glädje för 
arrangörerna. För några idrottshistoriker 
från Tidaholm (landshövdingens hemort) 
blev ju glädjen nästan överväldigande! 
Det var f.ö. roligt att landshövdingen 
redan hunnit lära sig så mycket om 
värmländsk idrottshistoria.
  Det nya idrottshistoriska riksförbundet 
har nu två år på sig att bevisa att beslutet 
i Karlstad var riktigt. Vi önskar eldsjälen 
Olof Toftby som ordförande och hans 
styrelse all framgång. Vi här i Värmland 
gläder oss särskilt åt att Alf Davidsson 
ville gå in i styrelsen - nu när han, som 
det sägs, lämnar ordförandeskapet i VIS 
vid årsmötet 2005.
  Men det är stora uppgifter som väntar. 
Ordet ”Riks” är självfallet en utmaning. 
Det finns idrottshistoriskt svaga distrikt. 
Både   Stockholm och Göteborg måste 
engageras i det idrottshistoriska arbetet på 
riksnivå. RF får inte heller dra sig undan 
sitt idrottshistoriska ansvar nu när man 
avslutat 100-årsfirandet.
 Trots många utskickade inbjud-
ningar saknades nästan helt läns-
museerna, hembygdsförbunden 
och foikrörelsearkiven vid 
Karlstadskonferensen. Men det är bara 
att kämpa på - i det idrottshistoriska 
arbetet behövs dessa samarbetspartners i 
framtiden.
 Vi ser fram emot nästa idrottshistoriska 
rikskonferens våren 2006 och hoppas 

då att vi möter fler kvinnor, fler yngre 
definierade som 65- och kanske t.o.m. 
några aktiva idrottsutövare med 
idrottshistoriskt intresse.
Lycka till, Olof Toftby och den nya 
styrelsen: Full fart framåt!

                                      Kjell Fredriksson

Värmlands museum

Barbro Jungstedt, Olof Toftby och Alf Davidsson, 
är tre av ledamöterna i Idrottshistoriska Riksför-
bundets första styrelse.

IDROTTSHISTORISKA RIKSKONFERENSEN I KARLSTAD

Fikapaus i samband med föredragning kring utställningen ”Svensk 
fotboll under 100 år”.

Intresserade åhörare lyssnar till Håkan Loob i viprummet i 
Löfbergs Lila  Arena.   
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Det började första söndagen i Sept. 
1939, annons och affisch hade kommit 
upp på anslagstavlorna i samhället.    
Det var Tibro AIK:s orienteringssektion 
som inbjöd till nybörjarträff i samband 
med en träningstävling för sina 
etablerade orienterare. 
  Jag beslutade i samråd med en annan 
intresserad att vara med och dagen blev 
historisk, inte på grund av mina första 
stapplande steg som orienterare utan som 
första dagen under andra världskriget. 
Men nu åter till träffen som samlat några 
tiotal intresserade på torget i Tibro, vilka 
med cykel åkte till en plats i skogen nära 
Axtorp. Där blev vi hälsade välkomna 
samt fick se på när de vana orienterarna 
startade i en träningstävling. Vi gick 
sedan ut till en av kontrollerna och fick 
se löparna komma fram till denna och vi 
hälsades också välkomna att kommande 
söndag pröva på orientering. Söndagen 
hade varit strålande vacker med sol men 
detta förmörkades dock reellt när vi 
återkom till torget i Tibro och i radion 
hörde extrautsändning genom ett öppet 
fönster, att England och Frankrike hade 
förklarat Tyskland krig, andra världskriget 
var ett faktum.  
  Mitt orienteringsintresse hade dock 
inte avtagit, jag var ju inte så gammal 
att jag riskerade att bli inkallad i likhet 
med många andra i dessa dagar. Nästa 
söndag skulle den riktiga debuten ske, vid 
en nybörjartävling enligt en poängmetod, 
som bestod av att kontrollerna var 
poängsatta efter svårighetsgrad. Starten 
skedde denna gång i närheten av Älgarås 
och vi fick en karta med kontrollerna 
angivna. Jag hade av en arbetskamrat 
införskaffat en liten Silvakompass och 
den använde jag nu för första gången. 
Första kontrollen var en bäckkrök och när 
jag tillsammans med en medtävlare kom 
dit fick vi vada över bäcken varför vi blev 
ordentligt blöta. Jag minns inte så mycket 
mer från denna tävlingen men några 
kontroller till lyckades jag finna på de två 
timmar jag hade på mig, men jag hade fått 
blodad tand för orientering.   
  Söndagen därpå var det så dags för första 
riktiga tävlingen och nu var det fråga 
om en så kallad alliansorientering, som 
Skaraborgsklubbarnas tävlingar kallades. 
Det var ett samarbete med att arrangera 
tävlingar och på så sätt fördela arbetet 
med att lägga banor. Denna min första 
tävling var förlagd till Marhultsby anhalt 
på Karlsborgsbanan mellan Mölltorp och 
Fagersanna. Resan skedde denna gång 

med tåg och i tidig morgon samlades vi 
på stationen i Tibro för att ta första tåget 
mot Karlsborg. Hur tävlingen gick för 
min del har jag inte så gott minne ifrån, 
men jag tog mig i mål och hann också 
med middagståget hem. Under denna höst 
blev det nu en hel del tävlingar. Jag var 
junior och där var sträckorna ca: 7 till 8 
km. Mina framgångar var inte så lysande 
men man fick lära av misstagen. En av 
tävlingarna jag deltog i gick på Billingen 
i ösregn och det var inte så muntert och 
jag fick bryta. Uppehåll i tävlandet var 
det under två helger då det var älgjakt 
och nu hade vi kommit in i nov. och då 
skulle Skaraborgsmästerskapet avgöras 
i trakten av Brandstorp. Arrangörer var 
IFK Madängsholm och Tibro hade en 
ganska stor trupp med i det 150 man 
starka startfältet. Även nu var det kallt 

och regnigt men för min del blev det 
min bästa tävling med en femteplats i 
juniorklassen. Nu var dock säsongen slut 
för året och man fick nu vänta tills nästa 
höst. Några vår och sommartävlingar 
fanns inte på den tiden. 
 Under de kommande åren till 1944 
deltog jag i en hel del tävlingar då som 
junior utan större framgång även om 
jag vann klubbens poängtävlingar ett 
par år. Resorna till tävlingarna företogs 
ofta på cykel, men även med tåg. Det 
var söndagsförbud för de få bilar som 
fanns i trafik under kriget och nästan alla 

privatbilar stod uppställda. Jag har dock 
en resa i minnet som är svår att glömma. 
1940 års Skaraborgsmästerskap skulle gå 
i Gårdsjö och ett tjugotal tibroorienterare 
var anmälda. Erik Arrenius hade då 
lastbilsåkeri i Tibro och körde bl.a. 
ägg till Gårdsjö på vardagarna som 
han hade tillstånd till. Han tillfrågades 
och lovade att köra till tävlingen trots 
söndagsförbudet. Alla lastades nu upp på 
lastbilsflaket där vi satt på de lådor som 
han i vanliga fall körde äggen i samt med 
ett stor presenning över. Nu blev det en 
resa på småvägar i tidig morgon och vi 
blev inte upptäckta, ej heller på hemvägen 
då vi till och med hade tid att stanna för 
fotografering. Tävlingen blev också en 
framgång med seger i juniorklassen för 
Börje Fläring och ytterligare några bra 
plac. för övriga av våra deltagare.  

  1942 var mitt sista år som junior och 
då gick Skaraborgsmästerskapet i Hjo 
med samling i Stadsparken. Dit tog vi 
oss på cykel som var det vanligaste under 
krigsåren. När vi kom till Hjo visade det 
sig att starten blev i Mofallatrakten varför 
vi fick börja trampa hemåt igen. Detta 
blev också mitt sista Sk.M. som junior 
och resulterade i en femteplats vilket 
jag blivit i tre av de fyra mästerskap jag 
deltog i. 
  Mitt sista år som orienterare blev 1944 
och då minns jag särskilt en tävling i 
Broddetorp. Jag låg då inkallad i Axvall 

På väg till Skaraborgsmästerskapet 1940
Stående fr. v.: Gustav Hermansson, Tage Engelbrektsson, Arvid Karlsson, Gunnar Larsson, Olle Blyckert, 
Anders Jansson, Bengt Friberg, Olle Lindberg, Sven Thorsen, Börje Fläring, Magnus Thorsen, Lennart 
Arnheim och Erik Arrenius.
Knästående: Ferry Strandberg, Gösta Wahll, Nils Johansson, Gunnar Eriksson, Helge Larsson och 
Gustav Persson

TIBRO
Orienteringsminnen från 40-talet
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men var hemma under helgen. Denna gång 
åkte vi tåg till Stenstorp och hade med cykel 
som vi åkte med till starten. Nu tävlade jag 
i seniorklassen vilket betydde en bana på 
13 km. på Sydbillingen och därtill ganska 
varmt. Jag lyckades ta mig runt banan, men 
efter detta blev det cykel till Varnhem och 
tåg till Tibro via Skövde. Att jag därefter 
cyklade tillbaka till Axvall på kvällen gör 
inte saken lättare. Cykel var nästan det 
enda sättet att komma till tävlingarna under 
krigsåren och det kombinerades ofta med 
tåg. Ett minne som jag kommer ihåg är när 
Tibro arrangerade DM i budkavle och vi 
skulle vara kontrollanter och fick övernatta i 
ett torp långt uppe i skogarna, för att i ottan 
ta oss ut till kontrollerna, som på den tiden 
ofta var bemannade.

Kartorna som vi använde var i skala 
100.000 vilket betydde att en cm på kartan 
betydde en km i verkligheten

och var heller inte så tillförlitliga då de 
ofta var ritade på 1800-talet men senare 
reviderade. Detta betydde att det inte var 
så många kontroller på en bana men ganska 
långt emellan dessa. Det förekom mycket 
gamla torpruiner och bäckkrökar m.m. 
Något som inverkade menligt under dessa 
år var alla inkallelser som drabbade såväl de 
aktiva som ledarna och deltagarantalet var 
inte så stort. Om det kom ett hundratal var 
det en bra siffra.

Nattorientering prövade jag också på ett 
par gånger. En gång med köldgrader och 
lite snö på marken varför det blev extra 
krävande. Vi startade vid en mosse uppe i 
Breviksskogarna och tyvärr blev tävlingen 
inte så lyckad på grund av en felställd 
kontroll. En gång prövade jag på en karta 
i skala 50.000 och detta var i Alingsås på 
frisksportarnas DM till vilken jag och en 
kamrat anmält oss till och för hans del gick 

Tibro är mest känt för sin 
möbeltillverkning, men också för att ha 
fostrat många bra idrottsmän i olika 
grenar. Frågan är emellertid om inte 
Tibro Motorklubb är den förening som 
är mest känd för sina framgångar, både 
vad gäller arrangemang och antalet 
aktiva som har nått internationell 
framgång.
Klubben bildades redan 1928 och 
sysslade under de första åren med bil och 
MC-orientering. Dessa tävlingar kördes 
på större och mindre vägar och omfattade 
då ganska långa sträckor. På trettiotalet 
började man att arrangera backtävlingar 
i den s.k. Klevaliden som låg vid den 
gamla vägen mellan Tibro och Karlsborg. 
Efter några år flyttades emellertid 
tävlingen till en annan backe närmare 
Fagersanna någon mil från Tibro. Här 
pågick tävlingarna varje år fram till kriget 
och drog ganska mycket publik. Många 
kända förare ställde upp. Huvudsakligen 
var det motorcyklar men även bilar 
förekom. Tävlingarna där återkom efter 
kriget, men nu hade andra tävlingsgrenar 
börjat komma. Man prövade även på att 
arrangera isbanetävlingar på Mullsjön 
mellan Tibro och Hjo. Man ordnade 
även en tävling i isracing på en spolad 
bandybana i Tibro.
  I början av femtiotalet började 
motorcrossen bli en populär gren av 
motorsporten och klubben ordnade 
då en tävling vid Ransbergs kyrka på 
mark som tillhörde kronan. Banan här 
var endast öppen för tävlingen varför 
träningsmöjligheterna var dåliga. 

Tävlingen fick namnet Snickarefräsen och 
har senare varit årligen återkommande . 
Den drog mycket publik och banan hade 
ett naturskönt läge vid sjön Örlen. Ett 
problem var dock att ingen träning eller 
tävling fick förekomma under gudstjänst i 
den närbelägna kyrkan.
    Efter mycket sökande lyckades klubben 
med bistånd av Tibro Kommun finna en 
plats lämplig för en ny motorbana. Denna 
byggdes upp vid Kråkhult ett par km. 
öster om samhället och kallas nu Tibro 
Motorstadion. Där finns nu en modern 
crossbana som håller internationell 
standard. Där har också arrangerats 
tre VM-deltävlingar, många SM och 
naturligtvis Snickarefräsen som är 
årligen återkommande. Banan är också 
träningsbana för MC-gymnasiet i Tibro 
där många av framtidens namn inom 
motorsporten finns och där också många 
av dagens elit har fostrats.
  Tibroklubben har också fått fram 
massor av kända namn som vunnit 
VM-guld, SM-tecken samt segrar i såväl 
Novemberkåsan som Gotland Grand 

National. Främst kommer väl Anders 
Eriksson med sina sju VM-titlar men 
också Hasse Hansson och sonen Peter, 
Sven-Erik Jönsson och många fler.
   Från äldre tider har vi namn som Valle 
Lundberg, TT-föraren som tyvärr alldeles 
för tidigt omkom. Han har för övrigt 
givit nanm åt endurotävlingen som körs 
vartannat år nämligen Valle Lundbergs 
Minne. Vi minns också Monte-Carlo 
förarna Arne Askne, samt vår sedan ett 
år tillbaka bortgångne ordf. i vårt sällskap 
Thore Levin.
   Vi inom Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
har också ett gott samarbete med Tibro 
Motorklubb. Ett par gånger har vi gästat 
motorstadion och fått sett MC-gymnasiets 
elever under deras träning. Vi har också 
fått besöka deras klubblokal, se deras 
fina prissamling samt ta del av deras 
historia genom att bläddra igenom alla 
klippböcker som finns, samlade av den 
numera bortgångne Adolf Larsson som 
följt klubbens historia genom många år.

Bild från ”Snickarefräsen” 1952

TIBRO MOTORKLUBB
FÖRR OCH NU

det bra då han vann,
men min placering blev blygsammare. 
Avslutning på säsongerna skedde ofta uppe 
i det så kallade Björsjötorpet och då med lite 
annorlunda tävlingar.

Detta är lite vad jag minns som 
orienterare i Tibro AIK. Jag gjorde några 
försök att komma igen, men 1945 blev 
mitt sista år att tävla med undantag av 
ett par gånger under inkallelsen. Nästan 
alla av den tidens aktiva och ledare är nu 
borta och jag minns många av dem Helge 
Larsson, Gustav Persson, Åke Lindgren, 
Axel Adolfsson, Arvid Schyberg, Gunnar 
Larsson, Bengt Friberg med flera men 
några som då var yngre finns kvar i livet. 
Mitt intresse för vistelse i skog och mark 
har emellertid följt mig hela livet och det 
trorjag bottnar i intresset för orienteringen 
i ungdomsåren.
                                                Gösta Wahll
                        eller Wallin som jag då hette
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1947 gick det legendariska etapploppet 
på cykel “SEXDAGARSLOPPET” 
genom Tibro. En tävling som på 
den tiden hörde till ett av de mest 
uppmärksammade idrottstävlingarna 
i landet. Det var tidningen Dagens 
Nyheter och Svenska Cykelförbundet 
som stod som arrangörer. 
  Loppet hade startat i Stockholm och 
efter tre etapper norrut hade man kommit 
till den fjärde etappen, en sträcka på 
28 mil mellan Örebro och Jönköping. 
Enligt planerna skulle en matkontroll 
finnas i Tibro. Cykelklubben där hade 
under krigsåren varit ganska aktiv och 
bl.a. arrangerat flera större tävlingar och 
därtill haft en bra klubbverksamhet med 
märkesåkningar m.m. Nu fick klubbens 
styrelse en förfrågan om de kunde ta 
ansvaret för en matkontroll och med viss 
tvekan åtog de sig uppdraget. Man tog då 
kontakt med Järnvägshotellet i Tibro som 
då drevs av Fru Björkdahl och hennes 
söner Rune och Bo vilka båda hade ett 
viss cykelintresse och de åtog sig att stå 
för matkontrollen. Det kom nu en lista 
från arrangörerna på vad som skulle finnas 
vid kontrollen, vad beträffar mat och 
dryck och det skulle även finnas vatten 

och någon form av sanitär inrättning. 
Det beslutades att kontrollen skulle vara 
på lilla torget och cyklisterna hade 3 min 
obligatoriskt uppehåll så här skulle det 
gå fort. Ett trettiotal deltagare från fem 
nationer hade startat från Stockholm men 
detta hade minskats till ett tjugotal när 
de kom fram till Tibro den 28 aug. med 
beräknad ankomst omkring kl. 13.00.
  Kvällen före hade tillverkats en 
banderoll som hade texten “Välkomna till 
Snickarestan” vilken på morgonen sattes 
upp vid infarten till samhället och så var 
allt klart för cyklisterna att komma med 
en imponerande samling med följebilar 
både framför och efter. I god tid före 
utsatt tid hade massor av publik infunnit 
sig både kring torget och vid infarten. 
Hela Tibros poliskår på tre konstaplar var 
utkommenderade för att ordna trafiken 
och särskilt bereda väg för de tävlande 
som dock visade sig vara en halv timma 
försenade.
     Först kom en högtalarbil från vilken 
man omtalade hur loppet gestaltat sig efter 
starten i Örebro på morgonen. Fältet hade 
varit splittrat men nu var det åter en klunga 
cyklister som kom. Medelhastigheten 
hade varit ca. 32 km/tim på de 15 milen 

men man får då tänka på att på den tiden 
var det ganska dåliga grusvägar. En stor 
besvikelse var naturligtvis att de båda 
svenska hoppen Harry Snell och Sven 
“Svängis” Johansson hade brutit loppet. 
När så klungan kom fram till matbordet 
var nästan alla med. Enda undantaget var 
ett par som var ett tiotal minuter efter. Nu 
blev det full rusning till bordet och de 
tre minuterna var snart förbrukade men 
eftersom alla var tillsammans blev inte 
brådskan så stor, men plötsligt var det 
en som försökte smita ifrån och då följde 
alla med. Något som enligt föreskrifterna 
skulle finnas var någon form av toalett 
och då det på torget fanns ett s.k. 
“förargelsens hus” fanns en hänvisning 
till denna men det hanns naturligtvis 
inte med på den korta tiden. Därför var 
det några som uträttade de lite enklare 
behoven direkt på torget till åskådarnas 
munterhet. Detta föranledde senare 
författarna till kommande nyårsrevy att 
skalda ”alla Tibrobor stod omkring bordet 
och titta när belgarn Gielen stod på torget 
o kissa” eller något i den stilen.
  Efter att klungan fortsatt mot Hjo och 
Tidaholm och etappmålet Jönköping, 
skingrades åskådarna av vilka många 

NÄR 6-DAGARS KOM TILL TIBRO
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fått lite extra lång middagsrast. När de 
båda eftersläntarna också fått mat lade 
sig åter lugnet över torget. Enligt polisens 
beräkningar var det mellan två och tre 
tusen åskådare som sett cyklisterna 
passera genom samhället. Det kan också
noteras att den banderoll som hälsade 

deltagarna välkomna blåste ner strax 
efteratt de sista passerat.
 I tidningen Idrottsbladet skrevs någon 
dag senare att Sexdagarscyklistema hade 
hälsats välkomna till trä o. gångarstaden 
Tibro, som under den tiden var något 
avlandets gångarcentrum främst genom 

Peder Ekberg som tillhörde gångareliten, 
särskilt under krigsåren. Till slut kan vi 
också notera att slutsegrare i 1947 års 
Sexdagarslopp blev den som utmärkte sig 
på torget i Tibro nämligen belgaren Frans 
Gielen.
                                              Gösta Wahll

Programblad 
sid 4 o. 1

Programblad
sid 2 o. 3
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Öxabäck i södra Västergötland är ett 
samhälle på knappa 1000 invånare i 
Marks kommun. Idrottsföreningen 
där bildades 1931 och har under alla 
år haft herrfotboll på programmet. 
Som bäst har laget spelat i Div. IV, men 
håller i dag till i sexan.
Damfotbollen tillkom 1966, tack 
vare en danstillställning på Rotundan 
i Boråsparken. Kerstin Andersson 
(numera Johnson), Maj-Britt Håkansson 
(Oscarsson) och Anna-Greta Skoglund 
(Olsson) träffade där Kerstin Larsson 
från grannsocknen Älekulla. Hon hade 
spelat i gymnastikföreningen där mot 
“gubbalag” och de började diskutera om 
att starta upp ett tjejlag i Öxabäck. Sagt 
och gjort. En av de första att kontaktas var 
Ebba Andersson som “fuskat lite” tidigare 
med fotboll, men även åkt skidor, så 
konditionsmässigt var det inga problem.
  När vi träffar Ebba och Kerstin Johnson 
på den senares Antikhuset och Cafe’ 
är det många minnen som dyker upp. 
Svägerskorna berättar att det inte var 
så lätt att övertyga de äldre i Öxabäck 
IF:s styrelse om att starta ett damlag. 
Motiveringen var bland annat att planen 
Hagavallen (idag kulturminnesförklarad 
av R. K.) skulle bli lidande och ej klara så 
många matcher och träningar. Förslaget 
blev dock accepterat, “men ni får klara er 
själva ekonomiskt”.

  De första två åren spelades endast 
vänskaps- och “jippomatcher”. 1968 
började så seriespel. Lagen bestod av två 
“gränslag “ till Västergötland, Kungsäters 
IF och Veddige i östra Halland. Från 
sjuhäradsbygden deltog fyra lag, IFK 
Örby, Hyssna IF, Skeppsjö (Skephult/
Roasjö) och Öxabäck IF. Det mest 
rutinerade, laget Öxabäck tappade ingen 
poäng och målskillnaden var  67-2. 
Det blev även seriesegrar de närmaste 
tre åren. Därefter följde ytterligare sju 
seriesegrar, den första av dem 1972, då 
Öxabäck som sig bör också blev Svenska 
Mästare, om än inofficiellt.  År 1973 var 
det första gången SM var officiellt och 
segrare var även då Öxabäck.
  Totalt har föreningen 7 SM vinster, 
17 seriesegrar och 6 vinster i Svenska 
Cupen. Publikintresset var stort, med över 
1000 betalande vid ett flertal tillfällen och 
rikspressen hade också börjat skriva 
om Öxabäcks damer. Särskilt tidningen 
Expressen.
  Prästen I Öxabäck lär dock inte ha varit 
så glad. Man konkurrerade ju om samma 
besökare i det lilla samhället.

  Genom åren har vi spelat på de flesta 
större arenor i Sverige, Råsunda, Nya 
Ullevi, Söderstadion, Ryavallen m.fl. 
1973 var laget på “turné” i England, 
vilket var stort för över trettio år sedan.
  Man lyckades locka till sig många bra 
spelare innan det kom pengar med i 
damfotbollen. Flera bodde då i Kinna eller 
Borås, därför har man haft många från 
det gulsvarta laget i landslaget. Givetvis 
även egna förmågor. Minst 25 spelare 
har varit med i landslaget från Öxabäck 
säger Ebba och Kerstin och nämner Anki 
Lindkvist som den kanske mest komplette 
spelaren. Givetvis nämner de även Anneli 
Andelén med 87 landskamper. Lite av 
Victoria Svensson- typ. Både framspelare 
och målskytt. Bland annat vinnare av 
allsvenska skytteligan -92, -93, -94 
och dessutom 39 landslagsmål. Vid 
Caféet finns alla damlagets priser i fina 
prisskåp, samt tidningsurklipp och foton 
på väggarna. Här ser man att Kerstin 
var en stor målskytt de första åren. 
Fotbollsintresset förs vidare i familjen, då 
sonen Christian lämnat Öxabäck (Div. 6) 
för spel i Högvads Div. 4 lag.

DAMFOTBOLLENS VAGGA I SVERIGE
Öxabäcks uppgång och fall

LAGBILD FRÅN 1966
Övre raden fr. v.: Tränaren Åke Wernhoff, Karin Svensson, Kerstin Larsson, Kerstin Andersson-Johns-
son, Ebba Andersson, Görel Lindgårde-Andersson, Elisabeth Sandberg.
Nedre raden fr. v.: Margaretha Johansson, Maj-Britt Håkansson-Oscarsson, Elisabeth Elmelid-Athiai-
nen, Anna-Greta Skoglund-Olsson och Catarina Åkesson-Bengtsson.
Saknas på bilden: Doris Jonasson.

Vi som startade laget 1966 var: Kerstin A. Johnsson, Kerstin Larsson, Anna-Greta S. Olsson och 
Maj-Britt H. Oscarsson.

Kerstin Andersson-Johnsson och Ebba Andersson  
vid prisskåpet.
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Ebba gjorde en landskamp 73 mot 
Finland (00) och var Sveriges äldsta 
debutant i ett landslag, 37 år fyllda. När 
Öxabäck IF vann sitt första officiella 
SM73 var även Ebbas dotter Mary, endast 
13 år, med i laget. Idag spelar barnbarnet 
13åriga Natalie i Svenljungas F14 lag och 
för traditionen vidare. Efter att ha varit 
lagledare för damlaget trappade Ebba ner 
i Mjöbäck (50 år fyllda) ihop med sina 
döttrar.
  Såväl Kerstin som Ebba har arbetat i 
supporterklubben med bakning och sålt 
lotter m.m. Båda tycker naturligtvis att det 
är tråkigt att det inte kunde fortsätta. Efter 
att ha spelat i Div. I 99 lades damlaget 

ner. Problem med ledare, man fick 
“värva” ledare utifrån, men framförallt 
var det problem med ekonomin och då 
hjälpte det inte att Marks Kommun gick 
in med några tiotusen kronor per år, mot 
att man bytte namn till Öxabäck/Mark 
IF. De sista skulderna fick herrlaget ta 
över. Idag har allsvenska herrlag även 
damfotbollen i sina föreningar, vilket gör 
det ännu svårare för småklubbar att göra 
sig gällande.
 Idag får man leva på minnen i Öxabäck 
och tänka på tiden som var, samt veta att 
man var först.

                                SvenOlof Andersson

   LANDSLAGSSPELARE FRÅN 
   ÖXABÄCK:s IF

   Anneli Andelen            Marie Karlsson
   Anne Andersen             Camilla Larsson
   Ebba Andersson            Ann-Kristin Lindkvist        
   Kristina Andersson       Elna Nilsson
   Eva Andersson              Ing-Marie Ottosson
   Inger Arnesson              Marina Persson
   Kicki Bengtsson            Aulikke Soumela
   Anette Borgvall             Pia Syren
   Birgitta Eriksson           Doris Uusitali
   Pia Evald                       Lens Videkull
   May Gunnarsson           Karin Åhman
   Anette Hansson             Mona Åhman
   Helen Johansson

Har vi glömt någon?

HISTORIEN OM ETT HOPPTORN

                                                                                                  Foto: Ebon Karlsson BT:s arkiv
Hopptornet i Hedegärdssjön. Bilden är tagen år 2004 då tornet 
moterades ner p.g.a. att träet murknat

utgjorde också en bra 
fästpunkt för det stora 
fyrverkeri som avslutade 
varje eldfest. På dessa 
eldfester var fackelsimning 
ett stämningsfullt inslag. 
Detta avslutades med 
hoppning från hopptornet 
och varje fackelsimmare 
tillhölls strängt att 
inte komma nära 
fyrverkeripjäserna med 
facklorna. Ibland var det 
faktiskt nära! 
  Dessemellan fanns ingen 
stege till tiometersplatån 
utan man klättrade, med 
fara för livet, upp på 
det brädverk som ledde 
upp och såg nogsamt 
till att hoppa ner, för att 
slippa den väl så farliga 
klättringen ner igen. Bara 
de allra djärvaste, tuffaste 
killarna vågade detta, som 
jag minns. Så småningom 
sattes en stege upp och 
lappverket av brädor togs bort och ersattes 
med kraftigare doningar.
  1977 gjordes en stor reparation och 
förstärkning av hopptornet och därefter 
har tornet skötts om och hållits i stånd. 
Åren har gått och kanske 1000-tals barn  
och ungdomar främst, har nyttjat tornet 
både för provtagning, lek och nöje.
  Allt går emellertid inte att klara med god 
skötsel och vård. Gränsen mellan luft och 
vattenlinjen är kritisk för de trästolpar 
som håller upp tornet och sedan några 
år tillbaka har provtagning i träet på 
stolparna gjorts där.
  I år 2004 resulterade detta i att hopptornet 
stängdes av och monterades ner, på grund 
av att träet murknat. Endast” golvplatån ” 

finns nu kvar. På stolparna i vattenlinjen 
syns murkna partier.
  Reaktionerna från klubbmedlemmar och 
ungdomar har varit mycket starka och 
man har pläderat för en uppbyggnad av 
tornet igen. Hopptornet utgör ett typiskt 
kännemärke för Hedegärdsbadet och är 
det enda stationära i kommunen med full 
höjd till tio meter.
 Reaktionerna har också fått 
Fritidsnämnden i Marks kommun att 
besluta om att uppföra ett nytt hopptorn. 
Dock ännu bara till fem meter  så som det 
var från allra första början.
                                BrittMarie Knutsson 
Källa: Skene SOIS jubileumsskrift samt 
eget komihåg

När jag går ur bilen ligger den gröna 
planen framfor mig som en matta. 
Längst bort i synfältet höjer sig en liten 
bergknalle och bortom den endast blå 
himmel. I kanten löper vägen fram till 
badplatsen. Jag går vägen framåt, ner 
i svackan och upp igen. Där syns viken 
med skogen som formar konturen runt 
nästan hela sjön. Mitt i viken reser sig 
hopptornet med vita räcken och tjocka 
avsmalnande pålar, mellan vilka de 
olika platåerna för höjderna tre, fem 
och tio meter sitter fästade. Så har det 
sett ut “alltid” uppe vid Hedegärdssjön 
i Skene.
Men inte i år! Nu står skogen där och 
viken ligger naken och förlorar sig ut över 
sjön. Det ser tomt ut. Det känns tomt! Det 
är svårt att tänka sig Hedegärdssjön utan 
hopptorn. För den yngre generationen 
hart när omöjligt. Ändå har det funnits 
en tid då Hedegärdssjön var en orörd 
skogssjö utan vare sig hopptom eller 
bryggor. Men det var länge sedan. Låt se 
hur länge sedan. 
 1939, ett år efter det att Skene 
Simsällskap bildats, anlades två fasta 
bryggor och ett hopptorn med avsatser på 
tre och fem meter. Avsikten var att kunna 
anordna provtagning för simmärken. Allt 
byggdes på pålar men redan efter något 
år visade det sig att anläggningen inte var 
tillräckligt stabil. Vargavintern 1940 gav 
den vika för trycket från isen.
  Flera år därefter hade man provisoriska 
flytande bryggor och var helt utan 
hopptorn ända tills man 1951 byggde ett 
torn på en stenfylld timmerkista. Tornet 
fick höjderna ett, tre och fem meter.
   Påbyggnaden till tio meter hade först 
karaktären av ett provisorium. Detta kom 
förmodligen till för att tillmötesgå dem 
som vi engagerade för våra eldfester på 
1950-talet, skämthopparna. Påbyggnaden 
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STIG THYSELL BLEV VÄRLDSMÄSTARE
KLAR SVENSK SEGER ÄVEN I DAMKLASSEN

BORÅS TIDNING SÖNDAGEN DEN 27 JULI 1958 

Sigrid Johansson och Stig Thysell blev 
världsmästare i bågskytte på onsdagen 
i Bryssel. I lagtävlingen segrade USA 
bland damerna och Finland bland 
herrarna.
Detta är den största triumf som svensk 
bågskytte någonsin upplevt. Vi har 
aldrig tidigare segrat i damklassen och 
i herrklassen vid något VM.
Sigrid tävlade nu mot den absoluta 
världseliten, och slutkampen blev 
rafflande. Vid ett par tillfällen var 
amerikanskan Ann Corby förbi henne på 
allra sista avståndet, men med en oerhörd 
viljeansträngning lyckades svenskan 
övervinna svaghetssymptomen och bryta 
igenom. Hennes triumf blev en av de 
största svenska damprestationerna genom 
tiderna.

Thysell nervös
Som väntat kom även reaktionen för 40-
åriga telereparatören Stig Thysell från 
Skene. Han var påfallande osäker på 90 
m. och konkurrenterna kom snabbt ifatt 
honom. Snart var emellertid amerikanen 
Caspers fysiska resurser slut, och denne 
släppte. I stället kom engelsmannen 
Matthew med fantomserier. Ett tag såg 
det ut som om Matthew skulle vinna 
hela tävlingen. I hans kölvatten seglade 
hyperfarlige finländaren Kallionpaa upp, 
och då såg det mörkt ut för de svenske. 
Thysell blev påfallande nervös. Även han 
lyckades bemästra svårigheterna, och på 

de avslutande pilarna var han oslagbar.
  Förra världsmästarinnan Carole Meinhart, 
USA, kom på tredje plats bland damerna. 
Förre världsmästaren O. K. Sathers, 
USA, hamnade långt ner i prislistan för 
herrarna.
  Finlands lagseger säkrades av 
Olavi Kallionpaa, Ansala och gamle 
olympiamästaren i spjut Tapio Rautavara. 
Det är första gången Finlands herrlag 
vunnit ett VM.
  De amerikanska damerna vann stort, tack 
vare sin jämnhet. Det beklagades livligt 

i svensklägret, att Sverige på grund av 
ekonomiska skäl inte kunde sända en 
tredje dam så att vi hade fått fullt lag.
  De svenska bågskyttarna har 
ekonomiska bekymmer även i andra 
sammanhang, främst med tanke på nästa 
års VM i Stockholm som kommer att 
kräva mycket pengar. VM 1959 blir det 
tjugonde i ordningen, alltså något av ett 
jubileum.
  Preliminära slutresultat, dubbel 
federationsrond:
  Damer:  1) Sigrid Johansson, 
världsmästare, Sverige, 2053 p,  2) Ann 
Corby, USA, 2044.  3) Carole Meinhart, 
USA, 2016 p.
  Herrar:  1) Stig Thysell, världsmästare, 
Sverige, 2101 p  2) R. D. Matthews, 
England, 2045 p  3) O. Kallionpaa, 
Finland, 2044 p.
  Damlag:  1) USA, 6058 p.
  Herrlag   1) Finland, 5938 p.

Sveriges båda världsmästare 1958 i Bryssel, Sigrid Johansson från Skövde och Skene-sonen Stig Thy-
sell. Båda försvarade även sina svenska mästarvärdigheter.

Svenska VM-truppen till Bryssel innehöll stående fr.v. Stellan Andersson,, Sigrid Johansson, Karin 
Tengroth, Gunnar Nilsson och Douglas Andersson. På knä syns Stig Thysell, Sten-Erik Karlsson, 
Alf Holstensson och Olle Tengroth.

Stor glädje i Skene 
över Thysells vinst
Det råder en allmän glädje i Skene 
efter bågskytten Stig Thysells 
erövrade världsmästerskap. Inom alla 
läger är man glatt överraskade, vilket 
framgår efter en rundringning hos 
idrottsledarna. Störst är naturligt nog 
tillfredsställelsen hos Bågskyttegillet 
vars ordförande Allan Engström 
andas stor belåtenhet och optimism 
för det fortsatta arbetet.
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Kinnaströms SK, en av många aktiva 
föreningar i Marks kommun var tidigt 
ute att skaffa ett unikt pris. Redan 1955 
instiftades ett aktivitetspris i föreningen 
som fick namnet Finnskogar´n. Priset 
tilldelas samtliga aktiva orienterare 
som under året fullföljer 12 tävlingar. 
När det gäller ungdomar räcker det 
med att de springer 10 tävlingar. 
Namnet Finnskogar´n har priset fått 
efter föreningens första klubbstuga, 
som var ett torp vilket man hyrde från 
mitten av 30-talet. Initiativtagare till 
priset var Kurt Mars.
Inför säsongen 1955 kom det en motion 
till årsmötet om instiftande av ett 
aktivitetspris. Motivet var att stimulera 
till tävlande efter det att man genomfört 
en grundkurs i orientering. Det viktiga 
var att få ut nybörjarna i skogen. I 
motionen fanns också en bestämmelse 
medskickad och den löd på följande sätt: 
”-Finnskogar´n får aldrig köpas, utan den 
skall tillverkas av två klubbmedlemmar 
valda av årsmötet, givetvis olika varje år”. 
Initiativtagaren Kurt Mars tillsammans 
med Paul Johnson tog på sig uppdraget att 
tillverka den första upplagan. Premiäråret 
utdelades priset till 8 st. orienterare. 
Utdelningen av priset sker alltid i skogen 
en mörk novemberkväll. Pristagarna 
vandrar utefter en väg med marschaller 
till en plats i skogen där det brinner 
en ordentlig brasa. På utsatt tid hör 
man taptot för avslutning av säsongen. 
Efter detta avtäcks den väl förborgade 

hemligheten som endast tillverkarna 
känner till. Under åren har många trevliga 
skapelser tillverkats alla med anknytning 
till orientering och Kinnaströms SK. 
Några exempel är en liten termos, en 
ryggsäck med stol, en grankvist och vid 
25-årsjubileet fick samtliga 84 pristagare 
en liten stickad docka i föreningens 
klubbfärger. 
  Från premiäråret 1955, då det utdelades 
8 st., har det under de 50 år priset funnits, 
utdelats över 2.800 egentillverkade små 
alster. Flest utdelade priser var det i 
mitten av 80-talet då 100 st. delades ut 
ett år. Årets tillverkare Tomas Tranberg 

FINNSKOGAR´N 50 ÅR

En del av den samling av Finnskogar´n som finns till beskådande i  Kinnaströms SK:s fina klubbstuga i 
utkanten av Kinna  

och Leif Rylander fick tillverka lite 
drygt 50 st. Förutom priser hos samtliga 
av klubbens medlemmar finns det en 
komplett samling i föreningens fina 
klubbstuga i utkanten av Kinna. Alf Kinn 
är den medlem som har flest årgångar av 
priset. Han har varit pristagare vid brasan 
i skogen vid samtliga tillfällen utom det 
första året. Vid beslutet 1955 var det en 
klubbmedlem som sa följande: ”- Detta 
pris kommer att bli långt mer än ett 
vanligt pris”. Han visste inte hur rätt han 
fick. För en medlem i Kinnaströms SK är 
detta det finaste man kan erhålla. 

                                          Eivor Lövgren

 Jag har på mycket nära håll följt Stigs 
förehavanden sedan klubben bildades och 
inför Bryssel-VM var jag faktiskt inställd 
på att allt skulle kunna hända. En sådan 
här framgång för ju alltid med sig ett 
uppsving och vi har redan haft känning av 
detta. Flera nya medlemmar har nämligen 
anmält sig de senaste dagarna varför vi 
har skäl att hoppas på en utökad skara 
på Vävarevallen vid våra träningskvällar. 
Men ju fler vi blir ju mer gör sig bristen 
av en vinterlokal sig gällande, och den 
frågan måste vi inom en snar framtid få 
löst, slöt en annars glad klubbledare.
  Ingvar Nordin, Skene Atletklubb, kan 
inte nog betyga sin aktning. Men är inte 
riktigt tillfreds med att Skenemedaljen 
slopades. – Nu skulle det passat bra med 
en sådan utmärkelse och jag hyser den 
förhoppningen att medaljen åter skall 
komma till heders. Kanske att det inte 
alltid blir så lätt som nu att få fram en 
värdig idrottsman men då behöver den 
heller inte utdelas. På så sätt stiger den ju 

också i värde.
   Ivan Esbjörnsson, Skene Ideottsförening, 
visar också belåtenhet över Bryssel-
tävlingens slutresultat. – Det har väl 
inte tidigare dykt ner någon VM-
medalj över Mark och därför var det 
roligt att en skeneidrottsman fick svara 
för prestationen. Thysell har tidigare 
medverkat i våra fotbollslag och tillhör 
ännu vår medlemskader vilket ytterligare 
förhöjer tillfredsställelsen.
  Arne Björklund, Vårkulla IK, är smått 
begeistrad över bågskyttens framfart. Det 
bästa med hans senaste utmärkelse är att 
det hela är frukten av goda förberedelser 
och hans resultat tidigare under säsongen 
har ju tytt på en stabil formkurva. Samma 
var förhållandet då Thysell deltog inom 
den fria idrotten där han mest sysslade 
med spjutkastning. Alltid vältränad före 
tävlandet.
  Tore Börjesson, Skene Brottarklubb: 
- Redan från Bågskyttegillets start kom 
Thysells goda anlag  till synes, men att 

de skulle föra honom så långt  hade man 
förstås aldrig vågat tro på. Han har alltid 
visat en efterföljansvärd träningsvilja och 
därför känns glädjen fullständig. Hans 
stoiska lugn har tydligen varit honom till 
stor hjälp i denna stora kraftmätning. Han 
släpper inga pilar utan koncentration. Det 
hade många tillfälle att bevittna vid DM-
tävlingarna på Vävarevallen.
  Tage Liljedahl, Skene sim- och 
idrottsällskap: - Det är sannerligen inte 
varje dag ett sådant litet samhälle blir 
begåvat med en världsmästare och vi delar 
Bågskyttegillets glädje över framgången. 
Att redan efter 2 års verksamhet se sitt 
arbete krönt på detta sätt måste väl också 
föra med sig ökat intresse och nya goda 
resultat.

                                                       ARNE
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LYCKAT UTVECKLINGSSEMINARIUM I MARIESTAD
Med drygt 50 deltagare från 13 lokala 
sällskap och från WIS-styrelsen, 
startade ett stort utvecklingsarbete 
vid höstmötet i Mariestad den 21 
oktober 2004. Detta skall nu leda 
fram till fyra studiecirklar i olika 
regioner i vårt distrikt med ytterligare 
sammankomster och en gemensam 
avslutning.
De lokala sällskapens utveckling och 
hur WIS/SISU skall kunna ge stöd och 
stimulans var den centrala frågan.

Anföranden
Sten Bergheden, kommunalråd från 
Mariestad, hälsade oss välkomna till 
Vänerns pärla och Karlsholms Folkets 
Park.
  Kenneth Tidebrink från SISU gick 
igenom hur studieförbundet kan stödja 
våra lokala sällskap med studiecirklar och 
kulturgrupper.
  Sture Gustavsson är nu såväl 
kanslichef på Västergötlands IF som 
utbildningschef på SISU i Västergötland. 
Det är fortfarande två juridiska personer 
med separata styrelser, men har nu 
sedan mer än ett år gemensam chef 
för organisationerna. Sture underströk 
betydelsen av det naturliga samarbetet 
mellan SISU och idrottsrörelsen. 
Vid VIF:s 100-årsjubileum 2008 kan vi 
påräkna stöd från VIF till olika lokala 
aktiviteter i distriktet för att fira de 100 

åren. Däremot är det inte aktuellt att ge ut 
något nytt bokverk.
  Olof Toftby rapporterade från 
rikskonferensen i Karlstad. Här bildades 
nu det Idrottshistoriska Riksförbundet och 
Olof själv blev den förste ordföranden.

Verksamhet, mål och utveckling i de 
lokala sällskapen
Första diskussionspasset innebar att 
alla sällskap fick fylla i en enkät med 
frågor om nuvarande verksamhet, mål 
och samarbete. Avsikten är att göra en 
verksamhetsplan i alla olika sällskap för 
de närmaste två åren och stärka samarbete 
och utveckling. För att arbeta fram detta 
kommer man nu att starta fyra regionala 
studiecirklar med fyra-fem lokala sällskap 
i varje cirkel. Efter denna start kommer 
man att ha två sammankomster ytterligare 
och sedan drar Borås IHS ihop alla 
cirklarna till en gemensam avslutning.

WIS har startat tidningen och nu 
utvecklingsarbetet
  När WIS hösten 2002 fick de 
årligen återkommande bidragen från 
Västergötlands IF och Regionens 
kulturnämnd startade man nya 
verksamheter. Detta har varit tidningen 
”Westgötarnas Idrottshistoria”, som 
börjat finna sina former. Två nummer 
har utkommit och det tredje är under 
arbete. Här ligger betydande arbete men 

även rekryteringsmöjligheter för de olika 
sällskapen. Hur skall vi arbeta i de olika 
redaktionskommittéerna? Hur skall vi få 
en blandning med rätt artiklar? Kan vi få 
fram någon stödjande annons? Hur kan vi 
få med medlemsavi och information om 
alla sällskapens aktiviteter?
  Dessa och flera frågor står nu på tur i fas 
nummer två som utvecklingsseminariet 
innebar.
 I en framtid vill vi även gå in för 
att få en dataportal för alla lokala 
sällskapens hemsidor och nätverk mellan 
museerna. Kanske är detta en fråga som 
i nuläget skulle kunna läggas på det nya 
Idrottshistoriska Riksförbundet?

Vadsbo Industrihistoriska Museum
Dagen avslutades på ett inspirerande 
sätt då museichef Elisabeth Götberg 
visade oss runt på Vadsbo museum vid 
länsresidenset i Mariestad. Här fick vi 
se de senaste kylskåpen från Electrolux 
och gammal industrihistoria med 
pappersmaskiner och Unica-boxar. 

                                Sven-Åke Mökander   
 Sekreterare i WIS

CAFÉKVÄLL I LIDKÖPING
Vid höstens Cafékväll kom ett 60- 
tal besökare där temat var bowling. 
Kvällens hedersgäst var Åsa Larsson, 
Tranås. Åsa är född i Lidköping och 
det var där som hon startade sin 
bowlingkarriär och sedan har det blivit 
flera SM-tecken och deltagande i VM- 
mästerskap. 
Att bowlingen är stor i Lidköping bevisade 
utställningen i form av foton, texter och 
prissamlingar. Bland veteranerna kan 
nämnas Sven- Bertil Axelsson, Lidköping, 
även kallad ”Buck”. Han började sin 
karriär med att vara ”resapöjk” på 40-
talet, sedan har det blivit stora framgångar 
på 60-talet. År 1969 tog han sin största 
merit genom att vinna Gillette-cupen där 
en USA-resa var första pris. Väl i USA 
spelade han flera turneringar. 1997 blev 
han veteranmästare.

Åsa Larsson i berättartagen.
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MARIESTAD
Intresset för idrotten och dess 
föreningars historia växer.
  I går höll Westgöta idrottshistoriska 
sällskap höstkonferens i Mariestad.
 Ordföranden för det nybildade 
riksförbundet fanns på plats.
Intresset för idrottens historia ökar. Allt 
fler kommuner starta lokala föreningar 
och för bara ett par veckor sedan föddes 
Idrottshistoriska Riksförbundet.
  Ordföranden i riksförbundet är Olof 
Toftby från Borås Idrottshistoriska. 
Han fanns på plats i Mariestad i går då 
Westgöta idrottshistoriska sällskap hade 
sin årliga höstkonferens.
   - Vi är cirka 80 olika sällskap i Sverige, 
de har tidigare stretat åt olika håll. Vi har 
försökt få igång utbildningskonferenser 
och liknande, men de har inte varit bra. 
Nu har vi börjat göra någonting åt det, 
förklarar Olof Toftby.

Arkivering viktig
Det handlar mycket om att genom museer 
och utställningar kunna visa upp idrottens 
historia för allmänheten och att skapa bra 
vägar för arkivering.
   - Vi vill få det här accepterat som 
en kulturaktivitet, säger Toftby som 
hoppas få hjälp av bland annat EU för 
finansieringen.
  Toftby representerar Borås 
Idrottshistoriska Sällskap, som är 
Sveriges största.
   - Vi har 704 medlemmar och bildades 
1989. Av de 700 är 90 idrottsföreningar, 24 
är företag som är med och stöttar. Sedan 
är det förvaltningar och organisationer, 

berättar Olof Toftby.
 Den lokala föreningen, Vadsbos 
idrottshistoriska sällskap, bildades 1992 
och har mellan 40 och 50 medlemmar.
   - Vi försöker samla ihop historien bakom 
våra idrottsklubbar och idrottsplatser, 
berättar Vadsbos ordförande Harry 
Johansson.
   Harry Johansson förklarar ett sätt att 
samla information.
   - Vi ska gå ut till varje enskild förening 
för att få deras jubileumsskrifter, där finns 
mycket att hitta.

Stora planer i Vadsbo
Den lokala föreningen har flera andra 
planer också. Bland annat ska man sätta 
igång och kartlägga alla bandyklubbar 
som funnit i Vadsbo och information om 
hur de bildades.
   - Sedan ska vi gå igenom varje idrott, 
tillägger Harry Johansson.
 Just nu väntar man också på en 
fotbollsbok som är på utgivning. En bok 
om Västergötlands alla fotbollsklubbars 
historia.
  Vadsboföreningen har stora drömmar, 
men ett problem.
  - Det finns mycket planer, men först 
och främst måste vi ha en ordentlig lokal, 
det är viktigt, säger Björn Jansson ur 
klubben.
   Nya lokaler behövs eftersom föreningen 
planerar att öppna ett museum.

Bernt cykel och bok i ett exemplar
Redan finns fler föremål som bara väntar 
på att få visas upp.
   - Vi har Bernt Johanssons cykel från OS 

i Montreal 1976, då han vann, och grejer 
från Kronoparkens IK som inte finns 
längre, berättar Björn som exempel.
  Dessutom finns en bok om idrott i 
Mariestad mellan åren 1935 och 1955, 
en inbunden skrift som bara finns i ett 
exemplar.

 Under höstkonferensen på Café Holmen 
i Mariestad handlade det mesta om 
hur föreningarna ska kunna samarbeta 
och hitta nya vägar samt om hur 
framtidsplanerna ser ut.
   Det var mest grupparbeten som gällde 
och på plats fanns 60-talet äldre män och 
tre damer från hela Västergötland.

                               Margaretha J Hagman

HISTORIA VÄL VÄRD ATT BEVARA
UR MARIESTADS-TIDNINGEN FREDAGEN DEN 22 OKTOBER 2004

Grupparbete. Börje Carlsson, Tidaved, Bo Zackrisson, Gullspångs IF, Eiler Johansson, MBK och Sven Hjort deltog i höstkonfe-
rensen från Vadsbosällskapets sida.                                                                                                Foto: CHARLOTTE FERNEMAN

Håller i trådarna. Olof Toftby från Borås Idrotts-
historiska Sällskap är ordförande för nybildade 
Idrottshistoriska Riksförbundet.
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  HARALDS 
  BILDER

     ETT BILDKOLLAGE SAMMAN-
STÄLLT AV HARALD JAKOBSSON

S. Gunnar Paterson får paraplyskydd av 
lagledaren vid en blötmatch på Delsjön på 
1950-talet.

Lidköpings Idrottssällskap på 1920-talet

Trollhättans Cykelamatörer bildades 1939. Vid söndagsträningarna samlades man på torget

I denna gamla vedbod uppe på Landala i Borås tränade Atletklubbens föregångare i 
Aftonstjärnan. För de unga kämparna i den nystartade Atletklubben blev väl beting-
elserna ungefär likartade på Norrbygärde.
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Peder Ekberg, Tibros Landslagsgångare från 1938 och in på 
40-talet

En stark sprintertrio vid ett Västgöta DM på 50-talet. Mästaren Rune ”Lerdala” Gustavs-
son flankeras av Pelle Malmberg, Skara och Sven Larsson, Dalsjöfors

Olle ”Skoftebyn” Bengtsson, Västergötlands bäste proffsboxare på 1950-talet.

Arne Andersson, Mariedal och Ingrid Hermansson, Norra Härene, ett starkt 
mixedpar på 1950-talet.

Harry Sandstedt, oldboysorienterare från Alingsås på 1950-
talet.
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Att Vårgårda Cykelklubb har varit en 
framgångsrik klubb vet nog alla. Men, 
sedan några år tillbaka har man mer 
och mer inriktat sig på att arrangera 
cykeltävlingar. I bygden runt 
Vårgårda finns många framgångsrika 
tävlingscyklister som nu utgör staben 
för arrangemangen. Man började 
med SM tävlingarna o sedan blev det 
starten av Postgirot för att sedan några 
år tillbaka köra Scandinavian Open. I 
årets upplaga är det Sveriges största 
cykeltävling.

  Men i Vårgårda har man också sett att 
man kan göra mer än cykeltävlingar. Man 
satsar för fullt på olika kringaktiviteter. 
Årets upplaga av Scandinavian Open 
innehöll många olika inslag.
  På Torsdagskvällen den 5 Augusti 
var det premiär för Motionstrampet en 
bana på 11.6 km (lika Linjeloppsbanan). 
Arrangören hade hoppas på ca 200 
startande,  det kom 600 som ville deltaga. 

“Vilken succé” 
sa Hans Jönsson 
ordf i Vårgårda 
C y k e l k l u b b . 
Man besökte 
den omtalade 
Hägrungabacken 
där det serverades 
förtäring som 
Byalaget ordnade 
fram. En som 
inte stannade var 
Gösta “Fåglum” 
Pettersson som åkte 
tandemcykel med 
Missionskyrkans 
pastor Torsten 
Åhman på rekordtid 
På kvällen var det prisutdelning o det 
lottades ut 4 st nya cyklar! Avslutningen 
på kvällen var en Italiensk Buffé 
(vad annars) som serverades mitt på 
Murartorget i Vårgårda.
  Fredagen den 6 Augusti bjöd på ett 
GP-lopp i centrum. Men, på start o 
målplatsen var det musikunderhållning 
och nationalsång av lokala förmågor. 
Lennart Lindblad som en gång startade 
Vårgårdas största industri Autoliv 
förrättade invigningen. På kvällen 
spelade Dansbandet Chiquita upp till dans 
på torget. 2.000 personer kom i strålande 
väder.
  Lördagen den 7 Augusti bjöd på 
underhållning hela dagen. Det började med 
körsång och sedan allsång med Kempe & 
Co. Pris till Årets företagare i Vårgårda 
klarades också av. Sedan intervjuades 
kommunchefen Kjell Karlsson och 
huvudsponsorn Sparbankens chef i 
Vårgårda, Egon Renulf. Därefter kom 
Rune “Kuserud” Andersson från Brålanda 
som är ansvarig för “Starke Mannen” in 
på Murartorget. Det skulle tävlas i SM för 
MixPar för första gången 
i Sverige. 5 grenar skulle 
avverkas, allt från att lyfta 
stockar till att dra lastbilar 
på gatan. Detta blev en 
verklig succé! På kvällen 
bjöds alla funktionärer och 
sponsorer på en middag 
med underhållning på 
Murartorget. 500 personer 
kom. För kvällens mest 
uppskattade inslag stod 
Lars-Gunnar Björklund 
och Gösta “Fåglum” 
Pettersson som berättade 
cykelminnen från förr. 
  Söndagen 8 Augusti, den 

Scandinavian Open i Vårgårda

Gösta ”Fåglum” Pettersson och Torsten Åhman 
drar på i  Hägrungabacken

Drar en lastbil utan att anstränga sig!!?

Hägrungabacken är ett måste som åskådarplats

stora dagen D med Susanne Ljungskog på 
plats i Vårgårda. Men först skulle det bli 
Idrottsgudstjänst med Missionskyrkans 
pastor, tillika Gösta “Fåglums” 
tandemkompis, Torsten Åhman. Stor kör 
och musiker samt på plats Lars-Gunnar 
Björklund som i dialog predikade med 
Torsten. Eurosports reporter och speaker i 
Vårgårda, Roberto Vacci, läste den psalm 
23 som ingen annan gjort enligt Torsten 
Åhman vars fru Christina Gunnardo 
bjöd på vacker sång. Hela torget var 
fullt och man tror att 1000 personer kom. 
Kyrkkaffet tog nästan slut!
  Kl. 11.00 började tävlingarna med 
målgång kl. 16.00. Prisutdelningen bjöd 
också på fin underhållning med vacker 
nationalsång av Daniel Eliasson samt att 
Sussane Ljungskog öppnade en fågelbur, 
som innehöll 4 st brevduvor, från 
prispallen som symbol inför OS i Aten.

                             Text o foto Uno Nylén

”Gamla” cyklister vet hur tävlingar skall arrangeras. 
Lars Barkestedt, säkerhetschef, lyssnar på Ove Johansson och Erik 
”Fåglum” Pettersson.
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Egon ” Atom-Egon” Johnsson
- Fotbollsproffs med förflutet i Vårgårda IK -

En av de mest anonyma idrottsstjärnor 
som verkat i Vårgårda torde vara Egon 
”Atom-Egon” Johnsson, som spelade 
fotboll i Vårgårda IK 1945-47.
Egon, som föddes den 7 december 1926 
i Höganäs, började sin fotbollskarriär i 
Öresunds BK.
  När det var dags att rycka in i “lumpen”, 
tog han värvning vid A2, utanför 
Göteborg. Som “A2:are” kom han även 
till Vårgårda, där regementet hade sitt 
övningsfält på Tånga hed. Via Utbynäs 
SK hamnade han så i Vårgårda IK, där 
han spelade totalt 21 matcher under åren 
1945-47.
  När den militära utbildningen var klar 
flyttade han tillbaka till Höganäs, där 
Höganäs BK blev nästa klubbadress.
  Men Egon hade träffat en flicka i 
Vårgårda. För att kunna träffa henne lite 
oftare, återvände han snart till Göteborg. 
Efter ett kort gästspel i Redbergslids IK, 

värvades han till allsvenska GAlS hösten 
1948. I GAlS’ tröja gjorde han stor succé 
och bidrog starkt till att “Makrillarna”
erövrade lilla silvermedaljerna i 1948-49
års allsvenska säsong.
  Fredagen den 13 maj 1949 gjorde han 
debut i svenska landslaget mot England. 
Egon gjorde en helgjuten insats och med 
en riktig “mörsare” såg han till att Sverige, 
sensationellt, besegrade engelsmännen 
med 3-1.Sitt andra landslagsframträdande 
kom i VM-kvalet mot Irland den 2 juni 
1949. Även här blev det svensk seger med 
3-1. Egon fick dra på sig landslagströjan 
en tredje gång, den 9 juni 1949, då 
landslaget mötte Pressens lag.
  Efter säsongen 1949-50 skrev Egon 
proffskontrakt med den 
franska klubben Stade 
Francais. Redan under 
sin andra säsong vann 
Egon skytteligan i div. 
II, klubben vann serien 
och återvände därmed 
till högsta serien.
  Efter fem säsonger i 
Stade Francais blev det 
två säsonger i vardera 
RC Lens och FC Nancy. 
Under de två åren i 
RC Lens blev det två 
2:a placeringar i högsta 
serien (1956-57 och 
1957-58) och final i 
ligacupen (1957), vilken 
dock förlorades mot 
Marseille. I FC Nancy 
vann han skytteligan i 

div. II för andra gången och såg till att 
laget kunde vinna serien 1957-58.
  Efter tiden i Frankrike flyttade Egon 
till Schweiz, där han, i nämnd ordning, 
representerade: Lausanne, SC Toulon 
och FC Yverdon. I Yverdon verkade han 
som tränare under två säsonger, 1960-61 
och 1961-62, vilka blev de sista i en unik 
fotbollskarriär.
  Under tiden i Schweiz hade Egon 
utbildat sig till kiropraktor. Han blev en 
mycket skicklig och populär behandlare 
av idrottsskador, men framstod främst 
som expert på rehabilitering.
  En obotlig sjukdom förkortade hans liv. 
Egon dog den 20 juli 1985.

Egon Johnsson från tiden i GAIS 1948-1950

                                               Bild och text hämtat ur Rekordmagasinets Idrottsalbum nr 30 1953
Under matcherna satt publiken och väntade på hans kanonskott. 
Men det var fler än publiken som märkte att Egon kunde göra mål. 
En morgon meddelade tidningarna att ”Atom-Egon” skulle bli proffs 
i Frankrike. Han lämnade in sin polisuniform och for till Paris och 
enrollerades i Stade Francais

Från kvalmatchen mot Hedareds BK 1957 i Tångahem-
met. VIK:s spelare från vänster: Stig Jönsson, Roland 
Jonsson och Bengt Jahansson.

Boken säljs bl.a. på Vårgårda 
IK:s kansli, Tånga Hed, 
Vårgårda, tel. 0322-62 06 50.
Det går även bra att sätta in    
130:- (bok+porto) på 
Vårgårda IK:s postgirokonto 
28 55 29-4, så kommer 
boken med posten.
Glöm inte att uppge namn 
och adress!

Vårgårda Idrottsklubb
Bordtennissektionen

På 52 sidor berättas, i ord och bild, om Vårgårda IK:s bortennisverksam-
het under perioden 1954-2004. Inledningsvis får läsaren även en inblick i 
den bordtennisverksamhet som förekom i Vårgårda före ”VIK-tiden”

50 PINGISÅR
med Vårgårda IK 1954-2004

Pris 100:-
Inkl moms
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På ett klubbmöte i början av april 
beslöt vi i Kullingshof att deltaga i 
årets sjumannakavle och den första 
lördagsmiddagen i maj ställdes 
kompassen och bilarna mot sydost, 
till det mörkaste Småland, men 
med de ljusaste förhoppningar att 
göra bättre ifrån oss än vid de båda 
tidigare tävlingarna. Vi hade, sedan 
sist, vunnit två SM i budkavle och 
lagmedlemmarnas vårprestationer 
lovade det bästa.
 Vid mörkrets inbrott nåddes 
samlingsplatsen, den storvulna Asa 
herrgård. Det var liv och rörelse mellan 
de stora ekonomibyggnaderna och 
närmare sjuhundra man samlade. Efter 
urlastningen vidtog den vanliga ritualen 
med ryggdunkningar, tråkningar osv. 
Jag minns särskilt Skenebasen Arvid 
Carlssons: “Jaså, div 2-lag får vara med 
här också”. Vi hade nämligen föregående 
söndag åkt ur distriktets orienterarserie 
div 1 och Skene hade istället tagit vår 
plats. Grabbarna svarade inte, men jag 
tror att de knöt nävarna i fickorna och 
tänkte: ‘Vänta ska ni få se i morgon.”
  Så var det dags för upprop och under 
ett färgsprakande fyrverkeri samlades vi 
vid det stora tältet som sedermera blev 
tävlingens målplats. Omedelbart efter 
uppropet bussades de första sträckornas 
deltagare till respektive start och växlar 
och vi följde den långa karavanen som 
drog norrut på smala slingrande vägar till 
startplatsen.
  Det verkade som lugnet före stormen, på 
loftet i ladan, där startmännen klädde om, 
men spänningen i den linimentdoftande 
atomsfären fanns där ändå. Efter några 
förmanande ord till “vår man” Karl-
Erik Svensson som startade i tredje och 
sista startgruppen förpassade vi oss till 
första växeln. Löparna hade just börjat 
påklädningsbestyren när vi kom fram. 
Med sömndruckna ögon - de flesta hade 
försökt få sig en tupplur i halmen - kröp 
de i tävlingsdressen och mixtrade med 
pannlyset. Det var stjärnklart och kallt 
och den varma korven, som serverades 
smakade gott medan vi väntade på 
rapport från sista kontrollen. Så kom 
den. Nr 17, “sjumannaårens” hittills 
bästa och jämnaste lag, Skogsvandrarna, 
med Erik Gummesson som nattsäker 
kavleförare hade passerat och var på väg 
mot växeln. Strax samlades den stora 
supporterskaran vid den röda lyktan och 
så syntes det ensamma pannlyset komma 
guppande mot växelbordet, där två lugna 
och säkra funktionärer gjorde sig redo för 

mottagning. “Gumme”, som han kallas, 
hade ryckt ifrån det övriga kopplet i 
första startgruppen över 7 minuter och 
blev vederbörligen omklappad av trogna 
supportrar. Men det skulle komma bättre 
tider.
  Karl-Erik rapporterades som första man i 
sin startgrupp och hoppet tändes, även om 
han var distanserad med över 10 minuter 
av bästa laget. Nio lag hade startat vid 
den speciella omstarten när Karl-Erik 
kom och vår Helge Andersson fick göra 
den första “riktiga” växlingen.
  Natten hade övergått till gryning vid 
andra växeln, där huttrande löpare 
joggade i det rimfrosttonade gräset. 
Här hade Klippan gått upp i täten tätt 
följd av Nässjö. Helge dröjde, han hade 
liksom flera andra missat den första 
svåra kontrollen. Han kom i alla fall i 
behaglig tid och Tage Dahlberg kunde 
ge sig iväg kvarten efter Klippan, med 
elva konkurrenter före sig. Tage gjorde 
bra ifrån sig på den korta tredje sträckan 
och passerade fem lag, men nu ledande 
Hakarpspojkarna hade dragit ifrån i tid så 
Erik Frisk hade arton dryga minuter att ta 
in när ha fick “halsa” budkaveln.
  Fjärde sträckan var den näst längsta med 
fem kontroller, så mycket kunde hända. 
Och det hände! På den långa spurtsträckan 
över fälten blev fyra man synliga. Vi såg 
genast att blåskjortade linluggen Frisk var 
med, han såg ut att leda, men bakom kom 
en yngling med friskare takter. Det var 
senaste stjärnskottet, Ankarsrums svenske 
juniormästare Per Larsson, som gjorde en 
sensationell upphämtning och kunde 
skicka iväg sin avlösare 12 sekunder före 
Ulf Sjögren.

  Ulf hade lovat att revanschera sig för 
ett tidigare misslyckande i sjumanna 
och det gjorde han med besked. I god 
stil och fart kom han som första man 
inspurtande till 5:e växeln och kunde ge 
Hugo Larsson 14 minuters försprång före 
skånska Snabbhanarna och sig själv en 
andraplacering på sträckan. Hugo var en 
aning blek om nosen när han gav sig i kast 
med de nio kilometrarna. Ett tungt ansvar 
vilade på honom. Han förstod att nu låg 
segern inom räckhåll, ty den väntande var 
Stig Dahlberg.
  Spänningen stod på höjdpunkten när 
vi bilade till 6:e växeln. Skulle “Pysen” 
hålla undan eller skulle han bomma. 
Han brukade vara säker, men pressen 
att leda tävlingen var nog hans svåraste 
konkurrent.
  Vid växeln var mycket folk samlat. 
Eliten av lagens löpare fanns här, ty sista 
sträckan var den längsta och ansedd som 
den svåraste.
  “Pysen” hade nu varit ute en timma och 
en kvart och ännu ingen rapport från sista 
“post”. Men så blev det ljud i radion. 
Signalisten rapporterade att lag nr 79 hade 
stämplat vid sista kontrollen. Strax blev 
“Pysen” synlig och Stig joggade honom 
till mötes och agerade hare i spurten och 
under livliga hejarop växlade de båda.
  Stig var snabbt iväg och vi började räkna 
minuter till de efterföljande lagen. Drygt 
10 minuter efter kom sträckvinnande 
Skogsvandrarjunioren Rudelius och Leo 
Gustavsson gav sej iväg på slutsträckan. 
Hagen från Skövde som legat bra uppe 
hela tiden, kom in som trea. Vi hann 
också se Skenes Arvid Johansson gå ut 
som sjätte man, innan vi satte kurs mot 

Sjumannakaveln 1952
Saxat ur Rune Lindströms text Sjumannakavel - segerkavel

Stig Dahlberg & Cobäst i 7-mannakavlen. Vårgårdas segrande lag från vänster:Karl-Erik Svensson, 
Helge Andersson, Tage Dahlberg, Erik Frisk, Ulf Sjögren, Hugo Larsson och Stig Dahlberg.
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målet.
  På det stora fältet invid Asa herrgård 
vajade de danska och svenska flaggorna 
och vid den stora målfållan var allt 
klappat och klart för att ta emot första 

EKLANDAÅSEN
Om vi tar oss en titt på den gamla 
backstreckskartan Borås NO, så fastnar 
gärna blicken på en rund mjukt tecknad 
”norrlandsås”. Vi befinner oss på 
Eklandaåsen, på vars sluttningar årets 
tävling skall avgöras.
  Detta var en gång Kullingshofarens 
favoritmarker. Åtskilliga träningsmil 
avverkades här under 40-50 talen. Vi 
hade en 18-kilometers träningsrunda 
som gick på mycket fina stigar delvis på 
Eklandaåsens sluttningar samt upp och 
nedför åsen.
  På nordvästsidan ligger ett litet torp som 
heter Törestorp. Här är sluttningen ganska 
brant och skogen består till stor del av ek 
och hassel. På våren blommar blåsippan 
rikligt på detta ställe. “Min” stig kom på 
“skrå” nedför just här. Personligen har jag 
utsett denna plats till Vårgårda kommuns 
vackraste. Härefter vidtog en nivåstigning 
på ca 100 m, en s-slingrande stig uppför 
åsen, mot Gilleshult och Söderlund. Här 
brukade jag träna upp och ned ibland. 
Eklandaåsen var min enda “tröst” om 
jag något sånär skulle hävda mig mot 
norrlänningar och dalmasar som var 
mera vana vid stora nivåskillnader på 
tävlingarna.
  Vid sydöstra sidan av åsen ligger en liten 

sjö som heter Torsjö. Här låg också en 
gång Torsjötorp som Kullingshof under 
flera år hyrde som Klubbstuga. Härifrån 
utgick många träningsrundor. Av torpet 
finns numera endast ruinen kvar.
  Uppe på och runt kring åsen ligger 
många gamla torpruiner. Namn som t 
ex: Applaslätta, Bengtsboda, Uvåsen, 
Söreskog, Aspedalen, Gullhögen, 
Pälsekärr, Brändehov m fl är 
legendariska.
  Vid nordöstra sidan finns ett säreget 
blockstensbälte som kallas för 
Tjockastena. Strax sydöst därom ligger 
en liten underlig toppig höjd som kallas 
för trinnekulle. Den finns markerad på 
alla gamla kartor, ända sedan 1800-talet. 
Denna höjd fick ofta tjäna som 
kontrollpunkt på träningarna förr.  
  En liten bit söder härom finns en s.k. 
“hängmyr”, det vill säga en mosse 
som sluttar, vilket är ganska ovanligt 
i våra trakter. Denna myr kallas för 
Gubbamaden. En bäck “rinner upp” 
ur detta “källkärr”. Det betecknas av 
botanister som ett rikkärr, ty här växer 
ovanliga arter som t ex gräsull och 
slåtterblomma bl a.
  Förr fanns det rena och fina små stigar 
överallt i dessa skogar. Man släpade 

timmer med häst, man använde stigarna 
som genvägar mellan skogstorpen. När 
man högg i skogen tog man till vara 
toppar och grenar till ved. Det fanns ej 
några tunga maskiner som gjorde djupa 
spår i skogen på den tiden.
  Dagens orienterare har stora krav 
på arrangemang, kartor, service m m. 
Beträffande kartan, så tror jag att de 
tävlande skall bli tillfredställda, med 
kartsäkre Anders Sjögrens verk.
  Vi gamla, vi saknar dock de fina stigarna 
från förr. Mellan Gilleshult, mitt uppe på 
åsen, och Eklanda by gick en gammal 
bruksstig som kallades för “Lievägen”. 
Namnet kommer av lid (backe) ty det är 
100 m fallhöjd ner till byn. Skolbarnen 
använde denna stig som genväg till 
skolan i Siene. På ett ställe gick den över 
en spångad myr. För något år sedan gick 
det inte att följa “Lievägen” längre, ty den 
var nedrisad och sönderkörd. Det kändes 
vemodigt och jag författade en liten enkel 
dikt som jag kallade för “Lievägen”. 
När jag skrev den så tänkte jag på 
mina skolkamrater från de två ställena 
Gilleshult, som med hjälp av “Lievägen” 
kunde förkorta sin halvmilslånga väg till 
skolan med en kilometer.
 

Nu är den borta, min gamla barndomsstig
Min genväg över Eklanda ås 
Aldrig mera skall den leda mig 
genom skog och spångad rås

Den blev “nätt” av mina raska fötter 
och den “nötte” mina barnaskor 
När jag sprang där över nätta rötter 
skyndsamt till far och mor

Min stig är sönderkörd och demolerad 
och dess ursprung finns ej längre kvar 
Aldrig mera blir den reparerad 
min “Lieväg” från svunna “barndoms dar”.

man. Rapporten från sista kontrollen 
löd som vi alla hade hoppats på, Stig 
Dahlberg hade passerat och var på väg 
mot målet.
  Som förste man såg vi Stig bryta fram 

ur skogsridån vid målfältet och med 
sina karakteristiska älgkliv fullborda 
Kullingshofs första triumf i Sydsveriges 
största orienterarträff.

Jag hoppas att min ”tragiska” dikt ej skall 
avskräcka eder orienterare.
  Eklandaåsen och dess omgivningar är 
fortfarande någonting utöver det vanliga. 
Ni kommer säkert att trivas. Själv äger 
jag inte en enda kvadratmeter av dessa 
marker men i fantasin kallar jag åsen för 

“min ås”, bäcken från Torsjön för “min 
bäck”, stigen uppför berget vid Törestorp 
för “min stig” och forsen nedför i Säveån 
för “min fors”.
  I verkligheten är det så att alla markägare 
och jägare, som under många år, fått ha 
oss springande i sina marker, hela tiden 

varit vänliga och tillmötesgående. Vi 
måste återgälda detta med att vara riktigt 
hänsynsfulla.
  Välkommen till “min skog” och lycka 
till!

              Stig “Vårgårda-Älgen” Dahlberg
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Hur skall det gå? Ungefär 2000 
orienterare på våra ungefär 2000 tunnland 
jaktmarker. En frustande skärmletare på 
varje tunnland en frustrerande tanke.
  Kan det finnas någon älg att skjuta till 
hösten? Kanske har alla flytt sin kos 
eller stressats ihjäl. Och hur går det med 
småviltet, hare och rådjur? Är det lönt att 
gå ut med taxen, drevern eller stövaren 
när jaktsäsongen börjar?
 Så kan frågorna i en jägares huvud 
cirkulera, kanske likt en orienterare i 
skogen med bristfälliga kunskaper i 
kartläsning och med kompassen kvar 
hemma på köksbordet.
  Men OK Kullingshof har insett värdet 
av dialog med en information till jägarna, 

I HUVET PÅ EN (ÄLG)JÄGARE
och när begrepp som banstråk, frizoner, 
löpriktning m.m. kommit in i jägarens 
huvud, tror och hoppas han att störningen 
för viltet inte skall bli särskilt stor. För 
visst unnar jägaren andra människor att 
vistas uti i Guds fria och sköna natur, 
även när det sker i större skaror och 
arrangemang.
  Att sedan Kullingshof är en klubb som 
inte bara finns i jägarens huvud utan 
också i hans hjärta, gör det bara lättare 
för honom att önska lycka till med detta 
tävlingsarrangemang och i klubbens 
arbete med ungdom i både träning och 
tävling.
                         Jaktledare Mattias Olsson
             Siene-Horla-Nårunga älgjaktslag

Den nuvarande skytterörelsen i vårt 
land har sina rötter i tidigt 1800tal. 
På 1820 och 1830talen fanns s.k. jägar 
och målskjutningssällskap. Omkring 
år 1860 bildades skarpskytterörelsen. 
Denna var avsedd att komplettera 
armén, var statsunderstödd och hade 
en militär organisation. Man bar t.ex. 
uniform, övade exercis, fälttjänst 
och skjutning. Några av de mera 
kända förespråkarna var författarna 
Viktor Rydberg och August Blanche 
samt tidningsmannen S.A. Hedlund. 
Organisationen har ibland kallats 
för 1800talets hemvärnsrörelse. Som 
mest torde den ha haft c:a 40.000 
medlemmar. Efter 1870 omformades 
gradvis skarpskytterörelsen till 
en renodlad skytterörelse. 1889 
bildades Centralstyrelsen för Sveriges 
frivilliga skytteföreningar och 1893 
en ny organisation, som 1903 fick fast 
karaktär och där styrelsen kallades 
Skytteförbundens överstyrelse. 
Sedan 1986 kallas rörelsen Frivilliga 
skytterörelsen, förkortat FSR, och 
har som syfte att främja skytte och 
frisksport. 1987 var medlemsantalet  
c:a 210.000 i omkring 1.500 föreningar.

Skytteföreningarna i Nårunga pastorat
Kopplingen skytteförening  pastorat 
är väl inte vad man riktigt väntar sig, 
men när det gäller Nårunga pastorat 
är den inte långsökt. Vi skall komma 
ihåg, att skytteföreningarna från början 
hade en stark fosterländsk prägel. När 
Ljurs skytteförening bildades 1904 
var kyrkoherde LA. Åstrand en av 
initiativtagarna och blev föreningens 

förste ordförande. Vid ungefär samma tid 
bildades Kvinnestads skytteförening med 
komminister Gustaf Sandzén som en av 
de drivande krafterna. Troligen var det 
också prästernas förtjänst, att man från 
början beslöt, att skjutningar ej skulle 
förekomma på sön och helgdagar, ett 
förbud som dock ganska snart luckrades 
upp. Långt senare, 1940, bildades 
Ornunga skytteförening, dock utan 
prästerligt biträde.

Ljurs skytteförening (Fyller 100 i år!)
Av de tre skytteföreningarna i Nårunga 
pastorat är det bara den i Ljur som 
lever kvar. Under en period på 1920 och 
1930talen låg dock verksamheten nere 
men återupptogs omkring 1940. Efter en 
mycket livaktig period avtog intresset 
successivt och antalet aktiva skyttar är 
numera inte stort. Nuvarande ordförande 
är Torsten Blomgren och sekreterare Bror 
Jonsson. Föreningen har sin skjutbana 
vid Tolsgården, öster om vägen Ljurhalla 
Asklanda. Året efter bildandet kunde 
föreningen inviga sin skyttepaviljong, 
som fortfarande finns kvar, festligheterna 
i samband med invigningen har målande 
skildrats av svenskamerikanen och 
konstnären Birger Sandzén. Denne 
besökte år 1905 tillsammans med sin 
hustru Sverige och gästade då brodern, 
komminister Gustaf Sandzén i Asklanda 
prästgård. Birger engagerade sig starkt för 
bevarandet av Ornunga gamla kyrka, som 
skulle rivas.
Detta ledde som bekant till bildandet 
av Svältornas fornminnesförening, vars 
första uppgift just var att försöka rädda 
kyrkan från rivning. När Birger återvänt 

till USA publicerade han reseskildringen 
”Pennteckningar från en resa” i några 
svenskamerikanska tidningar. Ett avsnitt 
av dessa “pennteckningar” handlar bl.a. 
om invigningen av Ljurs skyttepaviljong 
och återges här.

Birger Sandzéns “pennteckning” från 
Ljurs skytteförening
“Ej långt från Ljurs hög (enligt 
Sandzén en kungshög) står en vacker 
liten skyttepaviljong tillhörande Ljurs 
skytteförening. Jag var med, då denna 
paviljong invigdes, och denna enkla, 
sköna, fosterländska fest skall sent 
förblekna i mitt minne. Jag kom rätt 
tidigt och en entusiastisk målskjutning, 
inledningsnumret till festprogrammet, 
pågick vid min ankomst. Skyttarne 
stodo i en backsluttning och skottaflorna 
vid foten af ett berg. Lämpligare plats 
för en skjutbana kan man ej tänka sig. 
Då skjutningen var öfver, samlades 
skyttarne i paviljongen, och föreningens 
ordförande, kyrkoherde LA. Åstrand, 
helsade de närvarande, bland hvilka 
åtskilliga utomstående gäster befunno 
sig, välkomna i hjertliga ordalag. Sedan 
serverades kaffe och dopp och allehanda 
läskedrycker af fru och fröken Åstrand 
och dess benägna biträden. Härpå 
vidtog programmets andra del, som 
började med ett fosterländskt föredrag 
af skytteföreningens ordförande. 
Talaren stod på paviljongens veranda, 
och åhörarne sutto i en stor halfcirkel 
på de ljungbevuxna tufvorna nedanför 
trapporna. Det var ett eldigt, af 
öfversvallande fosterlandskärlek lågande 
tal. Det var vältalighet, som gick rakt till 

DEN FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSEN I SVERIGE
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hjärtat.
  Omgifningarna voro ju också egnade att 
sätta åhörarne och festtalaren i stämning. 
Jag skall aldrig glömma den sköna 
taflan. Solbrända, barhufvade, käcka 
svenska pojkar, en skyhög flaggstång 
med den blå och gula flaggan i topp, 
paviljongen, mausergevären vid väggen, 
ljungen, gråstenshällarna, björkskogen i 
bakgrunden, allt badande i det härligaste 
solsken. Det blef mig, svenskamerikanen, 
förunnadt, att efter föredragets slut 
utbringa ett fyrfaldigt lefve för mitt kära, 
gamla fosterland. Ni skulle hört, hur de fyra 
hurraropen smattrade. De voro minsann 
inte blyga, de unga skarpskyttarne, utan 
hurrade med en intensitet, som gick 
genom merg och ben. Det lät nästan som 
gevärsalvor. Sedan sjöngo vi Du gamla 
du fria unisont, fröken Märta Åstrand 
deklamerade ett fosterländskt poem, och 
så sjöngo vi Vårt land och andra sånger, 
som vi kunde. Till sist talade bror Gustaf 
för skytteföreningens afhållne ordförande, 
som vi också hurrade för af hjertans lust. 
Det var i kvällningen vi skildes åt efter 
denna i all sin enkelhet, stämningsfulla 
fest.” Fortsättningsvis konstaterar Birger 
Sandzén bl.a., att “skytterörelsen är ett 
af de många glädjande besked, som tyda 

på, att den svenska fosterlandskärleken, 
som länge slumrat, på allvar håller på att 
vakna upp igen”.

Kvinnestads skytteförening
Som förut nämnts bildades Kvinnestads 
skytteförening ungefär vid samma tid som 
föreningen i Ljur, d.v.s. under 1900talets 
första decennium, och komminister 
Sandzén var en av initiativtagarna. Han 
var dock inte ordförande, utan denna 
post bekläddes av Alfred Andersson i 
Galstad. Eftersom inga av föreningens 
handlingar tycks finnas kvar, är de 
uppgifter jag lyckats inhämta mycket 
knapphändiga. Föreningens skjutbana 
låg emellertid i Änet med skjutplatser i 
närheten av Bosgården och skjutvallen 
strax innanför den s.k. Älgalyckan, 
mitt emot där nu Ringvägen tar av mot 
Landa. En paviljong hade man också, 
men den är sedan länge borta. Den 
inköptes av ägaren till en av gårdarna 
i Riddartorp (nuvarande Viktorssons), 
dit den flyttades och sedan användes 
till hönshus. Föreningens verksamhet 
blev tydligen inte så långvarig. Äldre 
nu levande personer minns inte, när man 
sköt på skjutbanan i Änet.

Ornunga skytteförening
Ornunga skytteförening bildades vid 
ett konstituerande möte den 9 augusti 
1940. I den första styrelsen ingick 
bl.a. Simon Johansson i Östergården, 
ordf., Erik Andersson i Fastorp, sekr. 
och Josef Johansson i Nolgården, 
kassör tillika materialförvaltare. Mark 
för skjutbanan arrenderades av Josef 
Johansson. Arrendekontraktet skrevs på 
20 år, och det årliga arrendet fastställdes 
till 25 kronor. Fram till 1968 hade 
föreningen regelbunden verksamhet, 
men intresset hade då minskat, och under 
de följande tio åren låg verksamheten 
nere. Inga årsmöten hölls, i varje 
fall skrevs inga protokoll, och via ett 
sammanträde med ”f.d. medlemmar” 
den 22 augusti 1978 beslutades 
enhälligt att upplösa föreningen. Man 
beslöt också, att föreningens kontanta 
tillgångar, 492 kronor, skulle skänkas 
till AsklandaOmunga församlingshem. 
På så vis fick även den tredje 
skytteföreningen i våra bygder en liten 
anknytning till pastoratet. Föreningens 
handlingar förvaras nu i Svältornas 
fornminnesförenings arkiv.

                      Sten Benjaminsson

RUNA BERNEMALM 
Vårgårdas ”bortglömda” världsmästarinna

Utrag ur Lars-Åke Kempes intervju med Runa Bernemalm

Långt innan de framgångsrika cykel-
bröderna Fåglum blev världsmästare 
i cykelns lagtempo, kunde Vårgårda 
glädja sig åt en världsmästare i en helt 
annan sport.
   Det hela började med en annons i Elfs-
borgs läns tidning, där fabrikör Gustav 
Mattson kallade intresserade för att starta 
en bågskytteklubb i Vårgårda. Till mötet 
infann sig ett antal personer, däribland 
Runa och Folke Bernemalm. Intresset var 
stort bland de närvarande och en ny klubb 
blev bildad med namnet Vårgårda Båg-
skytteklubb, ”Vårgårda BSK”.
  Runa Bernemalm var Vårgårda BSK:s 
stora och klart lysande stjärna under klub-
bens c:a 8-åriga tillvaro i slutet av 1940-
talet fram till nedläggningen en bit in på 
1950-talet.
   Till de stora tävlingarna åkte man i ordf. 
Gustav Mattsons bil. När klubben fick fler 
skyttar var det privatbilar som gällde för 
resorna och transporterna till tävlingsplat-
serna.   
  1950 blev Runa Bernemalm uttagen att 
representera Sverige vid VM i Köpen-
hamn. Deltagandet i denna tävling hade 
föregåtts av uttagningar som var förlagda 

till Heden i Göteborg och i Örebro. Här 
deltog även Evert Gaebel från klubben. 
Det svenska laget bestod av sex damer 
och lika många herrar.
  Runas facit från VM-tävlingarna blev 
ett guld, ett silver och ett brons. Samtliga 

medaljer erövrades i de olika lagmomen-
ten.
   Runa Bernemalm vann flera tävlingar 
i Sverige under karriären. Hon blev bl.a. 
distriktsmästare i Skara och SM-tvåa i 
Alingsås 1951.   

DEN SVENSKA DAMTRUPPEN VID VM I KÖPENHAMN 1950
Fr.v.: Gun Elling, Birgitta Bange, Runa Bernemalm, Greta Demborg, Ragnhild Windahl, Signe Fried 
och Tina Kjellsson.
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Vi skulle bli förvånade om vår revisor 
Rolf ”Sneck” Axelsson inte är den älds-
te i landet på sin post. Den 27 augusti 
fyllde han nämligen 102 år och är ”still 
going strong”! Han har för övrigt varit 
revisor i Alingsås ldrottshistoriska Säll-
skap sedan starten 1992.
  Rolf Axelssons föräldrar fick åtta barn, 
varav två dog i unga år. De övriga sex 
har alla blivit riktigt gamla. Storasyster 
Ebba, som gick bort för ett par år sedan, 
blev drygt 105 år. Pappan var snickar-
mästare, och därav har väl Rolf fått sitt 
smeknamn? ”Nej, nej”, säger Rolf, ”mitt 
smeknamn fick jag i samband med rekry-
ten. Jag var skrivbiträde på rullförings-
expeditionen vid en mönstring i Od” (i 
Herrljunga kommun). När en yngling 
från landsbygden tillfrågades om vad 
han jobbat med svarade han ”lantarbete, 
men så har jag praktiserat nôget sneck”. 
”Det tyckte jag lät skojigt och nån kväll 
senare berättade jag om episoden för 
några kamrater när vi cyklade hem från 
Mjörnvallen. Från den stunden kallades 
jag ”Sneck”. Om någon idag säger bara 
Rolf Axelsson ser många frågande ut, 
men säger man ”Sneck” vet alla vem man 
menar.
  I 47 år arbetade Rolf på Alingsås Bo-
mullsväveri (sedermera Almedahls), de 
flesta åren som kassör. ”Men jag brukar 
säga att jag jobbade där i 50 år med 
tanke på all obetald övertid” säger Rolf 
med glimten i ögat. Inom idrotten är det 
Alingsås IF som blivit favoritföreningen. 
Redan 1915 kom Rolf första gången i 
kontakt med AlF, som det året invigde sin 
nya idrottsplats - nuvarande Mjörnvallen. 
”Jag var med i Samskolans gymnastik-
trupp som gjorde en uppvisning vid in-
vigningen” minns Rolf. Gymnastik är den 
enda idrott som Rolf utövat aktivt, i övrigt 
har hans omvittnade organisationsförmåga 
tagits i anspråk för styrelseuppdrag, funk-
tionärskap osv. Sin 100-årsdag 2002 fira-
de Rolf självklart i AIF:s klubbstuga vid 
Mjörnvallen, och sedan 40 år deltar han 
nära nog varje söndagsmorgon året runt  i 
Sällskapet H-G:s (H-G = HyschaGänget, 
en grupp AIF-veteraner) bastubad och 
fikastund i Fäbodstugan, några 
kilometer utanför stan. ”Jag slu-
tade bada hösten 2003, men 
jag är fortfarande med och fikar” påpekar 
Rolf.
  I yngre år var Rolf också en hängiven 
seglare och medlem i Alingsås Segel-
sällskap sedan 1920, alltså i 84 år! ”Jag 
började som gast på arbetskamraters båtar 

SVERIGES ÄLDSTA VERKSAMMA REVISOR?

och skaffade min första egna båt 1924”. I 
sin lägenhet på Ängsgatan i Alingsås kla-
rar han sig själv, liksom i sommarstugan 
vid Båtsviken, där han har en hänförande 
utsikt över sjön Mjörn mot Lövekulle 
camping. Sommarstugan uppförde han 
1944, och då fanns ingen bilväg till plat-
sen utan han fick frakta ut byggmaterialet 
med pråm.
  Rolf har varit förskonad från sjukdomar 
under sitt långa liv sånär som ett par 
magsår på 1930-talet. Med vemod näm-
ner Rolf att hans kära hustru Vivian gick 
bort för 14 år sedan, men han pysslas nu 
om av dottern Ulla och mågen Lars-Olof, 
som bor en bit utanför stan. Han gläder 
sig också över tre barnbarn och sex barn-
barnsbarn. Äldsta barnbarnet (med man 
och två barn) är bosatt i USA.
   Körkort och bil skaffade sig Rolf inte 
förrän 1956 (vid 54 års ålder). ”Jag be-
hövde ingen bil, vi hade ju båt” är hans 

självklara motivering. Till Fäbodstugan 
och sommarstugan körde Rolf själv fram 
till i fjol, men i samband med att bilen 
krävde en kostsam reparation gjorde han 
sig av med den. Nu är det dottern/mågen, 
barnbarnen eller goda vänner som sköter 
transporterna.
  Att Rolf är en revisor av rätta sorten 
fick vi en påminnelse om vid senaste 
årsmötet. Han begärde då ordet och på-
pekade att avgiften för Postgirots utskick 
av kontoutdrag, 50 kr per månad, var en 
onödig utgift. Vi tog till oss detta och kan 
glädja Rolf med att vi numera lagt om 
till s k ”eRedovisning” och därmed sparat 
in hela utgiften (600 kr/år). I Ordens-
sällskapet GG (Gamla Gymnaster), som 
bildades 1923, är Rolf revisor sedan 
starten. Detta är väl också ett oslagbart 
rekord? En uppvaktning, som Rolf satte 
stort värde på, var när han i samband 
med sin 100-årsdag inbjöds till en mål-
tid i Hjortgården (OK Skogshjortarnas 
klubbstuga). Där hedrades Rolf inte bara 
av Skogskarlar från Alingsås utan även av 
Nordrådet och Västgötakarlarnas Råd för 
hans insatser inom orienteringssporten. 
Invald i ”Skogskarlarnas Klubb” blev 
Rolf redan 1943 (då AlF hade en orien-
teringssektion, som sedan gick upp i OK 
Skogshjortarna när denna specialklubb 
bildades 1955).
   När vi hade höstupptakt i Alingsås 
ldrottshistoriska Sällskap den 11 augusti 
med kaffe, tipspromenad och korvgrill-
ning vid Fäbodstugan var hedersmannen 
Rolf Axelsson naturligtvis på plats. Han 
gick inte tipspromenaden, men berättade 
för ett 35-tal åhörare (medlemmar med 
fruar) om Fäbodstugan och Sällskapet 
H-G från starten 9/3 1940.
   ”Jag har försökt leva ett någorlunda sunt 
liv, men det mesta beror nog på generna” 
svarar Rolf på frågan om hur man blir 
så gammal med alla sinnen i behåll. Vi 
hoppas få ha kvar Rolf ”Sneck” Axels-
son som kunnig revisor och uppskattad 
medlem i ännu ett antal år!

                                         Berndt Jivesten   

Rolf Axelsson, 102 år, revisor i Alingsås Idrotts-
historiska Sällskap

Rolf Axelsson som rekryt vid Rullföringsexpedi-
tionen på A2 Kviberg, Göteborg

 Fråga inte vad idrottsföre-
 ningen kan göra för Dig    
 utan ställ Dig frågan; Vad 
 kan jag göra för min före-
 ning
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Det var någon gång i mitten av 1930-
talet. Det började att spelas Ping Pong 
lite varstans i bygderna. I Sollebrunn 
bildades det en bordtennisklubb som 
fick namnet BTK Sving.
Den mest drivande kraften var Ingvar 
Westin som tycktes fixa det mesta 
men att få fram pengar till att köpa ett 
reglementsenligt bord det lyckades han 
inte med utan det var för grabbarna att gå 
till samhällets brädhandlare och inköpa 
lite bräder och spika ihop ett bord själva.
Racketarna var ett annat problem. Det 
var inte många som hade råd att köpa en 
sådan fin tingest. Men då skaffade dom 
sig en liten bit kryssfaner och alltid var 
det någon som hade en lövsåg och på så 
vis ordnades även den detaljen. Något 
gummi att klistra på kryssfaneren var det 
heller inte alla som hade utan då var det 
att spela med den hemmagjorda racketen 
så gott det gick, men det tog inte lång tid 
förrän en bordtennisracket var var grabbs 
egendom.

  Men var skulle man vara och spela? 
Det var en svårlöst fråga men så fick 
man låna en liten lokal ovan en gammal 
snickerifabrik där det fick plats med ett 
bord, men trångt var det och spelsugna 
grabbar på kö så det hände att man fick 
nöja sig med att spela ett set innan man 
fick överlämna till nästa par.
  Det första seriespelet ägde rum i en serie 
i Herrljungatrakten där man mötte lag 
från Herrljunga,Vårgårda,Fåglavik och 
Ljung.
 Hemmamatcherna spelades i 
Blåbandlokalen och en lokal med det 
förnämliga namnet “Dasspalatset’.
 I samband med detta seriespel arran-
gerades det också ett Herrljungatrakts-
mästerskap i Herrljunga Sporthall som 
samlade stora skaror deltagare.
Här hade BTK Sving fina framgångar då 
den lille “rundnätte” Arnold Tisell vann 
juniorklassen 1939 och 1940.
  Träningslokalen var det stora problemet, 
men det sökte man lösa genom att hyra 

BORDTENNISKLUBBEN SVING
ett gammalt hönshus utanför samhället 
där man fick plats med två bord för 
träning. En fördel med detta hönshus 
var att där kunde man ordna små fester 
och danser för att på det viset få in lite 
pengar till klubbkassan vilken också 
förstärktes då man hade fått tillstånd att 
ha porslinskrossning vid danserna på 
Ekebräckan. Då köpte man in sekunda 
porslin som man för en liten penning fick 
försöka krossa med en träkula.
  Med Rune Andersson och Arnold Tisell 
i spetsen började framgångarna komma 
och klubben tycktes vara riktigt på gång 
då det började bli oroligt i världen. 
Grabbarna blev inkallade i lumpen och 
när det sedan var slut på kriget hade BTK 
Sving helt avsomnat.

                                     Harald Jakobsson

BORTENNISKLUBBEN TIRFING

1948 arrangerade logen Folkets Väl 
i Sollebrunn korpserie för bygdens 
ideella föreningar som blev lyckad 
och som avslutning arrangerades en 
prisutdelningsfest där man hade besök 
av svenske mästaren Liss Larsson och 
hans klubbkamrat Evert Fast från  
Mariedals IK i Borås.
Detta arrangemang medförde att det 
framkastades önskemål om att det borde 
bildas en bordtennisklubb I Sollebrunn. 
Tanke och handling förenades snabbt och 
BTK Tirfing bildades på direkten.
  Intresset var stort redan från start. Från 

den gamla klubben fanns Rune Andersson 
och Arnold Tisell vilka båda hade intresset 
för bordtennis kvar och de bildade en fin 
stomme för den stora ungdomsskaran att 
samlas kring.
 Träningsmöjligheterna blev bättre i 
och med att klubben fick hyra halva den 
gamla Idrottshallen där man kunde träna 
på fem bord.
  Att få spela seriematcher var något som 
grabbarna pockade på, men det var inte 
så lätt.
 Kontakt togs med Västergötlands 
Bordtennisförbund. Men där var det kalla 

handen. Något seriespel kunde det inte bli 
tal om och det var heller inte frågan om att 
dom ville ha med klubbarna i förbundet 
vilket tycktes egendomligt.
  Tirfing tog då initiativet och startade 
Sollebrunnstraktens bordtennisserie 
med lag från Nossebro, Essunga 
Södra,Tumleberg, Gendalen och 
Gräfsnäs, med klubbar som ej var för-
bundsanslutna.
  Efter seriernas slut arrangerades det både 
Bjärkemästerskap och Sollebrunnstrakts
mästerskap med stora deltagarskaror.
  Sollebrunnstraktsmästerskapet- 
avslutades med en prisutdelningsfest 
med bordtennis där man hade besök av 
de båda duktiga bordtennistjejerna Ingrid 
Hermansson och Märta Larsson från 
Norra Härene, då fanns  det en och annan 
hemmaspelare som kände det lite genant 
att få stryk av en tjej.
  Intresset var stort och kamratskapet gott, 
men vad hjälpte det, verksamheten dalade 
och klubben blev bara tre år.

                                      Harald Jakobsson

En träningskväll hos BTK Tirfing på tidigt 50-tal
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Intresset för den svenska historien 
har ökat under senare år. Detta gäller 
i allra högsta grad forskning kring 
idrottsrörelsen vilket inneburit att 
källmaterial från arkiven efterfrågas i 
allt större utsträckning.
I och med att idrottsrörelsen är Sveriges 
folkrörelse tillkommer varje år en stor 
mängd handlingar. Tyvärr har betydande 
dokumentation från idrottens historia 
förstörts eller försvunnit, men som väl är 
finns åtskilliga hyllmeter arkivhandlingar i 
säkert förvar på arkivinstitutioner runt om 
i landet. Hur mycket historiskt material 
många av de enskilda idrottsföreningarna 
själva har bevarat är däremot osäkert.
 Dagens informationssamhälle och 
den snabba datatekniska utvecklingen 
har dessutom förändrat villkoren för 
bevarande av handlingar. Detta innebär 
att pappret alltmer har blivit ersatt av 
elektroniska databärare - en förändring 
som i nuläget gör det extra viktigt att sprida 
kunskap om och öka respekten för värdet 
av arkiv- och dokumentationsmaterial.
   I arkiven finns historiska kunskaper 
som kan ge oss lärdom, självförståelse 
och perspektiv. Arkivet brukar ses som 
ett aktivt minne, vilket dels hjälper oss att 
agera rationellt och dels bevarar kunskap 
och kompetens. Lägg därtill det stora 
intresse för idrottens historia som under 
årens lopp resulterat i en mängd arbeten 
- allt från föreningars jubileumsskrifter 
till doktorsavhandlingar.
  Många är de som finner njutning och 
inspiration av att läsa om gångna tiders 
idrottsutövare eller de som intresserar 
sig för idrottsrörelsens roll i ett större 
samhälishistoriskt perspektiv. Dock 
tänker inte den vanlige läsaren på var 
källmaterialet till dessa kunskaper 
kommer ifrån. Oftast har författaren funnit 
faktauppgifter i något arkiv. Man kan 
utan överdrift säga att en förutsättning för 
både amatörforskning och vetenskaplig 
forskning är att arkiven bevaras och hålls 
i ordning. 

NÅGRA SKÄL ATT BEVARA 
ARKIVET
Praktiska skäl: Utan ett välordnat arkiv 
har föreningen svårt att överblicka den 
löpande verksamheten. Ett välskött arkiv 
med fasta rutiner gör att det går lättare 
och snabbare att hitta information, vilket 
sparar arbetstid, plats och därmed pengar.
  
Ekonomiska och juridiska skäl: Arkivet 
är föreningens minne och värdefullt för 
frågor som rör det egna rättsintresset. 
Utan en bra arkiveringsordning riskerar 
man att göra om saker gång på gång vilket 
är resursslöseri som kostar pengar.
 
Forskningsmässiga skäl (det idrotts-
historiska perspektivet): Det är viktigt 
att verksamheten dokumenteras på 
ett tillfredsställande sätt. De som vill 
forska i föreningens historia - anställda, 
medlemmar, forskare – skall med hjälp 
av arkivet kunna få en så rättvis bild 
som möjligt av verksamheten och av de 
människor som format den.

NÅGRA TIPS FÖR EN GOD 
ARKIVVÅRD
Utse en arkivansvarig och ge denna 
person någon form av arkivutbildning. 
Låt styrelsen fastställa riktlinjer för 
arkivverksamheten genom att upprätta en 
arkivinstruktion.
   Se till att arkivhandlingar förvaras 
på bästa möjliga sätt: antingen i 
egen arkivlokal eller deponerade hos 
någon arkivinstitution. En arkivlokal 
bör vara säker mot inbrott, brand 
och översvämning, samt helst ha rätt 
lufttemperatur och luftfuktighet. Vidare 
bör arkivhandlingar helst förvaras i 
samma lokal.
   Se till att arkivet ordnas och förtecknas 
- av egen personal eller arkivinstitution. 
Kontinuerlig gallring av handlingar 
bör utföras under ordnade former 
enligt upprättade föreskrifter. För att få 
ordentlig kontroll över arkivvården kan i 

förebyggande syfte en arkivbildningsplan 
upprättas, men då av utbildad personal. En 
arkivbildningsplan är en slags mall som 
styr flödet av handling, som tillkommer i 
verksamheten, där det beskrivs vad som 
ska bevaras och inte bevaras.

VAD INGÅR I ARKIVET
Till handlingar som bör bevaras hör: 

•	 Protokoll, t.ex. årsmötes-, 
styrelse- och kommittéprotokoll

•	 Verksamhets- och 
revisionsberättelse

•	 Kopior av viktigare utgående 
skrivelser, rapporter, cirkulär.

•	 Diarier och diarieförda 
handlingar

•	 Föreningsregister

•	 Inkomna skrivelser och 
korrespondens

•	 Handlingar som rör olika 
ämnen t.ex. tävlingar(främst 
tävlingsprotokoll), utredningar, 
projekt, kommittéer, kurser, 
konferenser, jubileum, 
personalen

•	 Räkenskaper: huvudböcker, 
kassaböcker och 
bokslutshandlingar

•	 Statistik

•	 Kartor och ritningar

•	 Fotografier och videofilmer

•	 Pressklipp

•	 Ett arkivexemplar av eget 
tryck: medlemstidningar, 
jubileumsböcker, affischer, 
flygblad, program mm

DAGENS VERKSAMHET BLIR MORGONDAGENS HISTORIA

Kontakta - SISU Utbildningskonsulenter
vid behov av samarbetspartners!
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HJÄLP MIG ATT INDENTIFIERA LAGET!
Jag har nu börjat sammanställa dokumentationen av fotbollen i Västergötland under 1900-talet trots att det är ett 40-tal 
klubbar som trots ett antal telefonsamtal och brev underlåtit att komma med svar.
  Ovanstående bild har dock sänts till mig men utan vare sig klubbnamn eller avsändare. Nu är det min förhoppning att någon av vår 
tidnings många läsare kan indentifiera laget och jag vore tacksam om han/hon ville kontakta mig per tel. 0303 - 74 69 79.
  Skulle det vidare vara någon som genom denna efterlysning blir påmind om att man inte lämnat in relevanta uppgifter om fotbollen 
i sin klubb ombedes även ni att använda ovanstående telefonnummer.

Med idrottshistoriska hälsningar
Harald Jakobsson 

Vi framför här ett hjärtligt tack för de 
3000 kr - som vår representant på årsmö-
tet fick mottaga - det var för oss en stor 
uppmuntran och glädje till det fortsatta 

arbetet och kommer vara till stor hjälp - 
samtidigt var det glädjande att medlem nr 
2000 Karl Hagdahl tillhör vårt sällskap.

Stort tack och hälsningar
Karlsborgs kommuns IH Sällskap
gm. Rolf Svensson

Till Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskaps styrelse:
Kai Helmér, ledamot - Göte Ivarsson, kassör - 

Rolf Svensson, ordförande - Josef Bader, sekreterare

Den 2000:e medlemmen Karl Hagdahl
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Idrotten i skolan
De idrottslekar, som visat sig för skolan 
mest lämpliga, äro bollspel, i hvilka 
ett flertal kunna deltaga,springlekar, 
höjd och längdsprång, skridskoåkning, 
skidlöpning och kälkåkning. Skola 
emellertid dessaövningar bliva af 
allmän uppfostrande betydelse, böra de 
regelbundet återkomma, och skolans 
allalärjungar beredas tillfälle att däri 
deltaga, och böra de sålunda ha en 
bestämd plats på skolansarbetsordning. 
Det är ingalunda tillfyllest, att klassen en 
eller annan gång af gunst och nåd beviljas 
s.k.sportlov, varvid eleverna gå åt sitt 
håll och läraren åt sitt. Lärare och elever 
böra i stället följas åt tillidrottsplatsen. 
Härigenom får idrotten i elevernas 
uppfattning ett högre värde, och för 
läraren medfördetta fria umgänge med 
eleverna bland annat den fördelen, att han 
bättre lär känna deras verkligakaraktär, 
som tydligast framträder på lekplatsen, 
och därigenom erhåller den oundgänglig
aförutsättningen för att kunna lyckas i sin 
uppfostrande gärning.
 Lekens och idrottens betydelse för 
ungdomens sunda utveckling har i teorien 
länge varit erkänd.Men när det blivit 
fråga om dess praktiska tillämpning 
inom skolan, ha svårigheter alltid 
uppstått.Skolan har nämligen ända hittills 
varit nästan uteslutande inriktad på de 
bokliga ämnena, som allt merhopat sig 
och lagt beslag på ungdomens tid och 
krafter både utom och inom skolan, så 
att knappt någottillfälle blivit över för 
kroppsliga sysselsättningar. De menliga 
följderna af det ensidiga ”hängandetöver 
boken” ha givetvis allt mer kommit till 
synes. Rörelsebegäret, som hos ett friskt 
barn framträderinstinktivt och följaktligen 
måste vila på en riktig fysiologisk grund, 
dödas, och många af skolansflitigaste 
lärjungar förlora så småningom hågen 
för kroppsövningar. De utträda sålunda 
i livetvisserligen boklärda, men med 
försvagad fysik, och de slappa musklerna 
höra vanligen tillsammansmed svag vilja, 
varav följer, att dessa individer, trots sin 
minneskunskap och sitt goda huvud, b!iva 
tillföga nytta och glädje för sig själva och 
samhället.
 Nu mera torde ock varje tänkande 
ungdoms- och fosterlandsvän vara 
på det klara med, att skolani berörda 
hänseende måste reformeras. Då skolan 
helt och hållet lagt beslag på ungdomen 
underuppväxtåren, är det för henne 

en bjudande plikt att sörja för hela 
människans harmoniska utveckling,och 
för detta ändamål behöver skolan lek 
och idrott, som med hänsyn till sina 
verkningar icke kunnaersättas af något 
annat medel.Såväl den högre som 
den lägre skolan behöva sålunda lek 
och idrott i främsta rummet för den 
rentfysiska utbildningen.Visserligen 
äga vi för detta ändamål i den svenska 
gymnastiken ett beprövat medel. Men hur 
förträffligdenna än är, behöver den såsom 
dess främste målsmän också förorda 
- kompletteras af friluftsövningar,särsk
ilt för stärkande af människokroppens 
viktigaste organ: hjärta och lungor. 
Att det allmännahälsotillståndet hos 
skolungdomen i väsentlig mån förbättrats, 
där regelbundna friluftsövningarförekom
mit, är ock en genom erfarenheten styrkt 
sanning, och ensamt detta sakförhållande 
borde varanog för att tillförsäkra leken 
och idrotten en framskjuten plats i våra 
skolor.
  Skolan behöver lek och idrott till ved-
erkvickelse och för att hos ungdomen 
ingjuta en sundlivsglädje. Ju större arbets-
börda, desto större behov af omväxling 
och vederkvickelse. Denna vinnesicke, 
såsom mången synes tro, enbart genom 
sömn och riklig näring. Härtill fordras 
även glädje ochkänsla af befrielse från 
det allvarliga arbetet. Betydelsen af gläd-
jen, isynnerhet för de unga, är så stor,att 
den säkerligen icke kan överskattas, 
och få medel kunna hos dem frammana 
glädje såsom lek ochidrott. Den känsla 
af föryngring och levnadslust, som vid 
härdande kroppsövningar i det friage-

nomströmmar hela varelsen, skänker icke 
blott spänstighet och ny kraft till allvarligt 
arbete utan ärjämväl ett gott skyddsmedel 
mot frestelser till sådana ”nöjen” som 
undergräva såväl kroppens somsjälens 
hälsa. ”Övergiver barnet lekarna, uppsö-
kes det af lasterna”, har en vis man sagt. 
Ungdomenbehöver glädje, och det är 
skolans plikt att giva den smak för stär-
kande och förädlande förströelse.Skolan 
behöver lek och idrott för utveckling af 
flera för det praktiska livet synnerligen 
viktigaegenskaper såsom hurtighet, för-
måga af initiativ och handlingsfärdighet, 
mod och rådighet att finna sig till rätta till 
rätta i en hastigt påkommande situation, 
uthållighet och förmåga att övervinna 
mötande svårigheter, o.s. v.
 ’Af de fria övningarnas etiska 
vinst” säger en framstående pe-
dagog, ”vill jag särskilt framhålla 
en: modet. Vår ungdom måste upp-
fostras till mod inför de stora upp-
gifter, som Sveriges framtid ställer 
på den; mod att lyfta vår and-
liga och materiella kultur under en 
allt häftigare konkurrens; mod att, om 
så behövs, försvara den med liv och 
blod.”
 Skolan behöver även lek och 
idrott för att hos ungdomen ut-
veckla medborgarsinnet. Under 
idrottens utövning i kamraters lag 
väckes hos den unge en levande 
känsla af ansvar icke blott gent 
emot sig själf utan även för sina 
kamrater, med hvilka han skall dela 
segern eller nederlaget; han lär sig 
inse samarbetets praktiska be-

Utdrag ur Sveriges Centralförening för Idrottens främjandes 
Årsbok 1909

En fatal situation
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tydelse och fördelen af obe-
tingad lydnad för givna lagar och 
bestämmelser, hans rättsbegrepp 
skärpas, och han erhåller en hälso-
sam övning i självbehärskning samt 
den svåra konsten att under den in-
tensivaste strid för den egna förde-
len aldrig glömma de hänsyn, man 
är skyldig även sina motståndare.
    Skolan behöver idrott och friluftsliv även 
för väckande och stärkande af en levande 
fosterlandskärlek. Denna kan icke 
bibringas endast genom vack-
ra ord och talesätt om fädernas 
bedrifter och det land, de givit oss 
i arv. Härtill fordras även, att ung-
domen själv får vara verksam. Låt 
därför de unga i ärlig idrottslig täv-
lan visa prov på mod och manna-
kraft! För dem ut i naturen att med 
egna ögon se land och hav, och de 
skola säkert bättre förstå och känna 
innebörden af skaldens ord: ”Se, 
så härligt log det land, som hjäl-
tens kärlek tog; säg, kan det hjärtan 
tända? Det var för denna brud, han 
dog”.
 Skolan behöver ock idrotten 
för att rätt kunna fylla sin upp-
gift i fråga om grundläggandet af 
nationens försvarsduglighet. Den 
fysiska kraften och övriga egenska-
per, som äro oundgängliga i farans 
stund, kunna givetvis icke helt och 
hållet alstras under den jämförel-
sevis korta värnpliktstiden utan 
måste grundläggas och utveck-
las från de tidigare ungdoms-
åren genom en omsorgsfull fysisk 
uppfostran. Programmet härför torde i 
korthet kunna sammanfattas sålunda:
 Under de första skolåren rik-
liga tillfällen till friluftslek, 
på skolans mellanstadium, ord-
nad lek och gymnastik; på skolans 
högre stadier, gymnastik, lek och 
idrott. Lägges härtill simöv-
ningar och regelbundna utflykter 
samt förde högre gossklasserna 
målskjutningsövningar, så erhålles 
ett system, som utan att den intel-
lektuella undervisningen behöver 
äventyras sätter skolan i stånd att 
i sin mån dana ett ungdomsfriskt 
släkte, mäktigt att fylla sin uppgift 
både i det fredliga arbetet och i krigiska 
värv.

                              Chr. Wassberg 

Hämtat ur Alingsås Tidning fredagen den 13 augusti 2004

Idrottshistriska sällskapet firade höstupp-
takten
Ett trettiotal personer mötte upp när Alingsås Idrottshistoriska Sällskap hade höstupp-
takt vid Hyssjastugan i Alingsås på onsdagen. Det var gamla medlemmar med respek-
tive samt en handfull personer som löste medlemsskap under kvällen.
   - Det var roligt att vi fick en sådan respons. Det känns angeläget att få igång ett enga-
gemang och det verkade som att träffen var uppskattad och början på något nytt, säger 
nyvalde ordföranden Bernt Jivesten.
  Träffen inleddes med fika och ett tio minuter långt föredrag där veteranen Rolf 
”Sneck” Axelsson berättade om fäbostugans historia. Vidare var gamle bågskytteesset 
Stellan Andersson på plats och visade upp delar av sin prissamling. Därefter vidtog en 
tipspromenad som sällskapets sekreterare Rune Höglund snickrat ihop. Henrik Svens-
son vann med tio rätt och övriga pristagare var Lars Blomqvist, Stanley Kronberg, 
Inger Carlson och Karl Strecker. Sammankomsten avslutades sedan med korvgrillning 
under Alvar Munters ledning samt en kortare information om framtidsplanerna från 
styrelsen.

Per i G. var mycket snål, t. o. m.  så snål att att han blandade vatten i mjölken, innan 
den såldes. Handlarns pojkar hade lite känning av detta och ville gärna ge Per en 
minnesbeta. När denne därför en afton var på storkalas i socknen och nätt och jämnt 
hunnit påbörja immundigandet av bordets rika håvor, rusade pojkarna in på stället och 
ropade:
   - Per, Per, han ä tvongen å skönna sek hem! Bästa mjölkekoa har fått en rova i 
halsen.
  Per avbryter hastigt måltiden och rusar hem i den kalla kvällen. När han kom hem, 
fann han alla djuren i ladugården friska, men i pumpen var instoppat en rova.

                                                                                          Ur  boken ”Västgötahisto-
rier”



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 Rolf Svensson 
              Hantverksgatan 2
              546 30 Karlsborg
Tel:        505-449 63 
Ordf.      Rolf Svensson, 0505-449 63 
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 Videnbergsgatan 72
Tel:          0511-210 86, 0733-91 59 18 
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 051-210 06
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skaramark.
                telia.com

Skövde Idrottshistoriska
Adress:   c/o Börje Weiler
               Poppelvägen 6A,
               541 48 Skövde
Tel:         0500-43 06 22, 0708-66 49 90 
Epost.     b.weiler@swipnet.se
Museum:Skövde Idrottsmuseum
               Billingehus
Ordf.      Börje Weiler, 0500-43 06 22

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 Mariesrad 
Tel:          0501-10829
Kansli:    Skomagasinet ”Gamla Teatern”
Museum: Skomagasinet ”Gamla Teatern”
Ordf.       Harry Johansson, 0501-320 11

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 Carl-Erik Johnsson
                Kelvingatan 33,
                507 43 Borås
Tel:          033-10 30 30, 0708-16 15 51
E-post      sven-ake.mokander
                @vargarda.se 
Museum: Westgöta Idrottsmuseum
                Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.       C-E Johnsson, 033-10 30 30
Sekr.        S-Å Mökander,  0322-67 23 10 
   
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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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Carl-Erik Johnsson, ordf.                         Harald Jakobsson, v.ordf.                 Olof Toftby
033-10 30 30                                               0303-74 69 79                                     033-26 68 60
e-post: carl-erik.johnsson                                                                                        e-post: olof.toftby@bihs.se 
@vgregion.se

Sven-Åke Mökander, sekr.                        Sture Pettersson, kassör                    Harry Johansson
0322-67 23 10                                             0515-153 60                                         0501-320 11 
e-post: sven-ake.mokander
@vargarda.se

Ragnar Nilsson                                         Tommy Wahlsten, suppl.                                             
0521-153 48                                               0705-39 80 42
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0502-109 66            0321-103 01
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Huvudentré Norra läktaren

Nordvästra hörnet Baksidan norra läktaren samt Ryavallens huvudläktare
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Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS
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