
Lagkaptenen i Alingsås HK, Magnus Andreasson, höjer segertrofén framför jublande lagkamrater.
Se även artikel sidan 23.
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Ordföranden har ordet
          
Sköna maj är här och vi kan inom den 
idrottshistoriska rörelsen se tillbaka på 
några intensiva månader med många 
årsmöten, bl.a. vårt eget i Tibro den 14 
mars där Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
svarade för ett fint värdskap.

Undertecknad tackar för förtroendet som 
då visades då jag blev omvald till ännu 
ett år som ordförande, mitt femte. Om 
årsmötesförhandlingarna kan läsas mer 
på sidan 11 i denna tidning.

För egen del har jag också bevistat årsmöten i Falköping (Falbygden), 
Vara, Karlsborg, Mariestad (Vadsbo), Tidaholm, Rydal (Mark) och i 
Tibro och kan konstatera att verksamheten utvecklas med nya lokaler 
och nya medlemmar och ny teknik.

Den nya tekniken har inneburit att alla våra 16 lokala idrottshistoriska 
sällskap/föreningar nu fått egna hemsidor tack vare Västergötlands 
Idrottsförbund – ett projekt som från VIF:s sida avslutades den 16 april 
men som från sällskapen/föreningarnas sida kommer att pågå framöver 
utan slutdag – idrottshistoria skapas ju varje dag och det är vår uppgift 
att dokumentera den och där är hemsidorna en alldeles utmärkt plats 
för denna dokumentation som komplement till lokala museer som växer 
fram.

Att idrottshistoria skapas i nutid fick vi bevis på just när dessa rader sätts 
på pränt – Alingsås HK vann SM-finalen i handboll och blev därmed det 
första herrlag från Västgötadistriktet som vunnit handbolls-SM.

Avslutningsvis önskas läsarna av vår tidning en trevlig sommar och 
förhoppningsvis ses vi på årets sommarmöte som är planerat till 
lördagen den 29 augusti på plats som ännu inte är helt fastställd. Separat 
information kommer att skickas ut till sällskap/föreningar i juni månad.
                                                                                 
            Tommy Wahlsten
                                                                                             Ordförande i WIS

Tommy Wahlsten

VI PÅ REDAKTIONEN ÖNSKAR LÄSARNA 
EN SKÖN OCH AVKOPPLANDE SOMMAR.

Månsaruds Golfbana i Töreboda



Brottarveteraner träffas i Vänersborg den 3:e oktober
Den 26/1 2009 träffades ett litet gäng med Harald Ja-
kobsson i spetsen för att sondera i frågan om man 
skulle klara av att samla gamla brottare från Väster-
götland, tränare, domare m.fl., till en trevlig samvaro 
i slutet av året. 
Det drogs upp riktlinjer för att få igång ett arbetssätt. Ti-
den blev satt till 3/10 2009 och platsen för träffen blir  
Vänersborg. Det kommer att bli lite förtäring. Vi ska även 
fixa någon prominent gästtalare och gamla goa brottarfil-
mer skall anskaffas. Men framför allt skall man umgås 
och prata brottarminnen, det finns i all oändlighet. 

Det kommer att bli några fler planeringsträffar så att vi 
får ihop ett riktigt slagkraftigt program att presentera för 
klubbar och föreningar i Västergötland. 

Ni som läser det här och har något med brottning att 
göra, samla ihop ett likasinnat gäng till den 3/10 2009. 

Vid förfrågan ring Harald Jakobsson på telefon: 0303  74 
69 79

Benny Östh, Vänersborgs Idrottshistoriska Förening.
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TILL IDROTTSFÖRENINGAR INOM BORÅS KOMMUN                                                        
Vi efterlyser bilder/foton från tävlings- och träningstillfällen.

Aktiva - föräldrar – ledare m.fl., tanka gärna ner era bilder/foton till BIS kansli. 
Vi behöver dessa för utställningar i Borås Idrottsmuseum, till våra roll ups och tidningen ”Westgötar-
nas Idrottshistoria”.

Besöksdress:           Allégatan 71, Borås
Öppettider:             Måndag- torsdag 9-12, 13-16, fredag 9-13
Tel.:                          033-35 39 39
E-post:                     bis@bihs.se

Välkomna!
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Kansliet

Påminnelse till er som inte betalat in medlemsavgiften för 2009! 

Vi behöver ert stöd för att kunna fortsätta vårt ideella arbete med att samla in och registrera idrottshistoriskt  
material, driva våra museer och fortsätta med utgivningen av medlemstidningen!!

Tack!            
Ditt/din idrottshistoriska sällskap/förening

MEDLEMMAR!



Årsmöte med Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Alingsås Idrottshistoriska Säll-
skap höll årsmöte den 16 mars. 
42 medlemmar hade mött upp. 
Mötet inleddes med en tyst mi-
nut för fem avlidna medlemmar: 
Rolf Axelsson, Ragne Fransson, 
Lennart Gregner, Gunnar Jans-
son och Per-Olof Larsson.
Årsmötesförhandlingarna leddes 
av rutinerade mötesordföranden 
Hjalmar Andersson och var snabbt 
och smidigt avklarade. Berndt Ji-
vesten fick förnyat förtroende som 
ordförande. Styrelseledamöterna 
Barbro Karlsson och Lars Lars-
son omvaldes för två år. Lennart 
Johansson valdes till ny ledamot 
i styrelsen för två år. Olof Gustafson 
omvaldes som revisor. Slutligen omval-
des valberedningen (Per-Arne Johanson, 
Rune Ramström och Henry Sjögren).

Alingsås IF:s lovande friidrottsungdomar Karin Grann och Rikard 
Karlsson fick stipendier och blommor vid Alingsås IHS årsmöte. 
På bilden flankeras de båda av tränaren Gunnel Löfving-Larsson 
och Alingsås IHS initiativtagare Gunnar Ryberg. 

Kjell Liljedahl har av Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap tilldelats WIS standar 
för tolv år som styrelseledamot i Alingsås 
IHS. Diplomet överlämnades i anslut-

ning till årsmötet av ordföranden 
i AIHS, Berndt Jivesten.

Sällskapet har instiftat ett stipen-
dium för unga idrottare. Till årets 
stipendiater har utsetts friidrottarna 
Karin Grann och Rikard Karlsson, 
Alingsås IF. Efter årsmötet delade 
initiativtagaren, Gunnar Ryberg, 
ut stipendiet. Karin och Rikard 
fick också blommor, liksom deras 
tränare, Gunnel Löfving-Larsson.

Efter årsmötet följde som avslut-
ning en stunds informell samvaro 
med kaffe och lotteridragning.

                 Lars Larsson

Monter i Sparbanken Alingsås
Sedan nyåret 2006 har vi presenterat 
våra föreningsmedlemmar i en monter 
på väl synlig plats i Sparbanken Alings-
ås. Detta har varit ett populärt sätt för 
de olika föreningarna att visa upp sin 
verksamhet. Alingsås Tidning har upp-
märksammat varje skifte i montern 
med text och foto.
Under varje kvartal har två föreningar 
samsats om utrymmet i montern, och 
det betyder att vi under tredje kvartalet i 
år kommer att visa upp de båda sista av 
”våra”  27 föreningar. Därefter avser vi att 
presentera en del av de prissamlingar från 
mindre kända alingsåsidrottare som under 
åren skänkts till oss.
   Montern i Sparbanken Alingsås har vi 
fått disponera sedan december 2004, då vi 
under premiärkvartalet presenterade pris-
samlingar tillhörande bågskyttevärlds-
mästaren 1952, Stellan Andersson,  och 
boxaren och KABOM-pokalvinnaren 
1943, Tage Pagård. Priserna hade vi fått 
låna från Westgöta Idrottsmuseum i Vä-
nersborg
    Därefter visade  vi under 2005  prissam-
lingar från några kända Alingsås-profiler,  
Börje Eklundh, Rune Jingård, Lennart 
Bergelin, Elisabet (Nagy) Wahlander och 
Wivi Strandberg.
     Under första kvartalet i år visade vi Sol-
lebrunns AIK och Stora Mellby SK, som 
nu under andra kvartalet följts av Alingsås 
Tennisklubb och Hemsjö IF. Tredje – och 
sista paret ut – blir Alingsås Friluftsklubb 
och Magra IS under tredje kvartalet.

Berndt Jivesten 

Berit Karlsson och Lasse Andersson, Stora Mellby SK, och Bengt Granath, Herbert Andersson och 
Claes-Göran Kjellén, Sollebrunns AIK var årets första utställare i montern i Sparbanken.

Under 2:a kvartalet 2009 visar Hemsjö IF och Alingsås Tennisklubb upp sig i montern i Sparbanken, på 
bilden representerade av Ann-Sofi Lundberg och Dion Kruse.
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26 000:-  till Tidaholms-jubilar
Tidaholms Idrottsallians svarade för en 
storstilad överraskning när Tidaholms 
Idrottshistoriska förening firade 20-år-
sjubileum och avhöll sitt årsmöte. Alli-
ansens representanter Christer Nilsson, 
Arne Wilhelmsson och Gösta Cron-
holm överlämnade en check på hela 26 
000 kronor. Pengar som kommer väl till 
pass för den fortsatta utbyggnaden av 
Idrottshistoriska museet. Övriga som 
uppvaktade var kultur- och fritids-
nämnden, tekniska kontoret, TGoIF, 
IFK Tidaholm och Sisu Idrottsutbil-
darna.
Under årsmötet utdelades det också ut-
märkelser i form av diplom och standar. 
Föreningen har tidigare inte haft egna di-
plom eller standar men lagom till 20-år-
sjubileet hade utmärkelserna, som desig-
nats av Jan Kindmalm, tagits fram. 
Föreningens 20:e årsmöte och jubileum 
gick i lugnets tecken. Brynolf Antonsson 
överlämnade, efter 19 raka år som ord-
förande, ordförandeklubban till Ejving 
Karlsson som nu skall lotsa ”skutan” un-
der det kommande året. Tyvärr kunde inte 
Brynolf övervara årsmötet på grund av 
sjukdom.
Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps ord-
förande Tommy Wahlsten valdes att leda 
årsmötesförhandlingarna och som van-
ligt genomförde han det på ett smidigt 
och snabbt sätt med hjälp av sekreteraren 
Hans Janson inför ett 60-tal medlemmar. 
Årsmötet kunde konstatera att ekonomin 
ligger på plus även om det inte handlar 
om några stora summor, men nu tillkom 
ju ett ordentligt tillskott genom alliansens 
26 000 kronor.
Valberedningens framlagda förslag rösta-

des igenom enhälligt. Evert Ödvall, tidi-
gare suppleant, tar nu en ordinarie plats 
i styrelsen och hans plats tar Anna-Lisa 
Ödvall. I övrigt omvaldes Gösta Cron-
holm och Eje Holm. Kvarstående är Hans 
och Inga Janson samt Stig Tidqvist.
Torsten Steiner och Per Tilander omvaldes 
som suppleanter. Revisorerna Tom Teike 
och Håkan Engström fick förnyat förtro-
ende liksom suppleanten Bertil Lund-
ström. Valberedningens Torsten Steiner 
och Anna-Lisa Ödvall omvaldes också.
Hedersutmärkelserna delades ut av Tom-
my Wahlsten och följande hade gjort sig 
förtjänta av diplom och standar.
Diplom: Bengt Andersson, Rune Anders-
son, Brynolf Antonsson, Gösta Cronholm, 
Håkan Engström, Erik Fredriksson, Karl-
Henry Gustavsson, Eje Holm, Ejving 

Karlsson, Gösta Lindh, Lennart Lundell, 
Bertil Lundström, Lars Norström, Roy 
Steen, Torsten Steiner, Tom Teike, Stig 
Tidqvist, Per Tilander, Anna-Lisa Ödvall 
och Evert Ödvall.
Standar: Bengt Andersson, Rune Anders-
son, Brynolf Antonsson, Gösta Cron-
holm, Karl-Henry Gustavsson, Eje Holm, 
Roy Steen, Torsten Steiner, Stig Tidqvist, 
Per Tilander, Evert Ödvall, WIS och Sisu 
idrottsutbildarna.
Årsmötet avslutades med att friidrotter-
skan Evy Palm höll ett intressant föredrag 
om sin löparkarriär och där hon bland 
annat berättade om OS-deltagande och 
landskamper samt sina minnen från de 
prestigeladdade finnkamperna.

Jan Kindmalm

Nyvalde ordföranden Ejving Karlsson blev ordentligt överraskad när Tidaholms Idrottsallians överläm-
nade en check på 26 000 kronor. Alliansens representanter fr v Christer Nilsson, Gösta Cronholm och 
Arne Wilhelmsson. Foto: Jan Kindmalm.

Diplom och standar delades ut till förtjänta medlemmar i Tidaholms Idrottshistoriska förening.                                                                     FOTO: Jan Kindmalm
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Fagerlids BK 1946-1960
Klubbens verksamhet, som under någon 
tid så gott som legat nere, återupptogs 
sommaren 1946 då fyra fotbollsmatcher 
spelades. En vanns två förlorades och en 
slutade oavgjord.
Under hösten har bandybanan förbätt-
rats. Klubben deltar nu i Norra Vadsbo-
serien i bandy.
Ett utdrag ur klubbens första årsmötespro-
tokoll daterat den 14 januari 1947.

Fagerlid är en liten bondby som ligger mitt 
i mellan Lyrestad och Hova, på 1950- och 
60-talen fanns det både affär och kafé 
och en stor industri, Fagerlids Sågverk, 
ett företag som under den tiden som mest 
hade ett 100-tal personer anställda. Tyvärr 
är allt nu borta.

Av protokollen framgår också att klubben 
arrangerade orienteringstävlingar och ter-
ränglöpningar.
Det anordnades också fester för att stärka 
ekonomin, både på idrottsplatsen, Åsa-
vallen och Höglunda Folkets Park i Ly-
restad.

I bandy hade föreningen både A- och B-lag. 
Ett år spelade klubben så högt som div III 
mot storheter som  Otterbäckens BK. 
Största segern togs mot Torsö IF, vilka 
besegrades med hela 24-0, vilket t.o.m 
uppmärksammades i rikspressen. 

Fotbollslaget som hela tiden spelade i div. 
VII hade sin ”storhetstid” från mitten av 
1950-talet, lokalrivalen Hova IF som under 
den tiden var riktigt ”på dekis” besegrades 
med hela 7-0 i en seriematch. 

Undertecknad minns en match, en serifinal 
mot Finnerödja IF, där en ung spelare i 
motståndarlaget blev nedsparkad, Ove 
Ivarsson som han hette, skulle sedemera 
bli allsvensk i Degerfors IF under 1960-ta-
let.
1958 blev klubben kommunmästare i Hova 
kommun, deltagande lag: Hova IF, Gårdsjö 
AIF och Älgarås SK. 

Under senare delen av 1950-talet kom 
ungdomsfotbollen till Vadsbo. Fagerlid 
skulle naturligtvis vara med, men då det 
inte fanns så många ungdomar så blev det 
stor ålderskillnad i laget, den äldste var 16 
år och den yngste 10. En vänskapsmatch 
spelades före serien mot Hova IF och på 

ett mirakulöst sätt lyckades laget vinna 
med 1-0. Vår målvakt, Eje Blomgren, hade 
knappast stått i mål förut men hur än hova-
spelarna sköt så lyckades de träffa honom. 
I seriespelet möttes lagen i premären och 
Hova IF vann med 7-0.
Laget slutade klart sist i serien och största 
förlusten kom mot IF Weimer från Lyrestad 
som vann med hela 21-0.
Men de unga spelarna växte till sig. 1959 
slutade laget trea i serien efter storheter 
som Gullspångs IF och Hova IF Övriga 
deltagande lag var Gårdsjö AIF, Finnerödja 
IF, Älgarås SK och IF Weimer.
Det året gjorde också undertecknad debut 
i A-laget, i sista matchen i föreningen 
historia, Vättlösa var motståndare. Det 
jag minns av matchen som slutade 2-5 
var att motståndarna hade röda tröjor med 
vita ärmar.

Brist på ledare och spelare gjorde att fören-
ingen lades ner 1960 och flera av spelarna 
fortsatte i  Hova IF, bl. a Bernt Karlsson 
som senare blev  lagledare i klubben under 
många år.
Noterbart är att Arne Karlsson var ordfö-
rande i klubben under alla år.

Per-Göran Persson
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Lag från tidigt 1950-tal, stående fr.v. Arne Gustavsson, Arne Karlsson, Ingemar Andersson, Karl-Erik 
Karlsson, Nils Andersson, Gösta Karlsson, lagledare. Knästående fr. v. Verner Andersson, Sigvard Åkes-
son, Gunnar Posth, Paul Pettersson, Ingemar Karlsson. 

Stående fr.v: Holger Åkesson, lagledare, Sven Jansson, Lars-Erik Andersson, Ingemar Andersson, Åke 
Gullberg, Lars Åkesson. Knästående fr. v: Sigvard Åkesson, Martin Andersson, Arne Gustavsson, Sven-
Erik Svensson, Ingemar Karlsson, Verner Andersson.
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”MÖRTEGÅR`N”
I början av nittonhundratalet fanns i norra delen av Lyrestads socken så många fotbollsintresserade ungdomar att ett lag lätt kunde 
bildas.
På Ödetorp bodde Rickard Lundblad, som hade två söner, Gustav och Bertil. Han beslöt att upplåta mark till en fotbollsplan. 
Några hundra meter norrut från Ödetorp låg några gamla åkerlappar och där blev snart av flitiga händer en ganska stor plan iord-
ningställd.
Laget bildades och deras positioner bestämdes. Siggaruds IF var upprättat. Här är en bild av lag och sponsorer.

Siggaruds IF. Stående från vänster: Tage Wiktorsson, Ivan Karlsson, Sigfrid Jansson, Karl  Nordin, Omar Ekholm,?, Folke Karlsson, Ivar Johansson.
Knästående från vänster: Bertil Lundblad, Erik Jansson, Arvid Jansson, Gösta Jansson. Målvakt Lennart Karlsson. Foto: Gustav Fransson. 

Kortet har vi fått låna av Ingemar Johans-
son, Blomsterhult. Med hjälp av Britta 
Lundkvist har vi identifierat de flesta, trots 
att det troligen är första fotbollslaget.
Sven Gustavsson, Midskog berättar, att 
han inte deltog i fotbollsspelet, men vid 
matcherna då det var publik satt han och 
tog emot inträde. Det var hela femtio öre. 
Det var ganska mycket publik, eftersom 
de flesta var lediga på söndagarna och 
det fanns inte heller så mycket utbud av 
aktiviteter på den tiden.
   -Jag har själv inte några minnen av 
matcherna, men kommer ihåg ... dunk 
... dunk ... dunk när jag satt på pappas 
cykelpakethållare och vi på hemväg från 
söndagsskolan, passerade fotbollsplanen. 
Ute vid vägkanten stod en hop cyklar, det 
var den tidens fortskaffningsmedel. Det var 
söndagsförmiddagarna som både träning 
och matcher försiggick, ty lördagarna var 
inte arbetsfria då.

De vita målstolparna stod länge kvar på 
”Mörtegår’n” efter att fotbollsperioden 
var över. De sista fotbollsspelarna tränade 
på 1960-talet enligt Jan Siggelin, som 
bodde en bit norrut. Killarna spelade mest 
för skojs skull, inga matcher förekom, 
som han kan minnas. Efterhand multnade 
stoplarna bort.

En liten historia om John Hultberg, som 
var målvakt en period. Han hade fått en 
hård boll rakt i ansiktet och blev svullen 
och blå, John fick ta ledigt från sitt arbete 
i Midskog en tid. Efter den händelsen stod 
hans mamma  Elisabet vid staketet, bakom 
målet, hon var orolig att det skulle hända 
igen. Familjen Hultberg bodde grannar 
med fotbollsplanen.

En skogsväg går rakt över planen, fortsätter 
man på den kommer vi ner till dressin-
banan Torved-Gullspång. Dressinåkarna 
på den tiden var järnvägsarbetare, bl. a. 

Evert Karlsson, Midskog, Nils Larsson, 
Järpängen. Banan var då smalspårig.

Vi hade från vårt hem utsikt en lång sträcka 
av spåret när jag var barn. Vi såg ofta när 
arbetarna två och två med sina flåhackor 
rensade spåret från ogräs. Ångloket tuffade 
fram med sina godsvagnar och även en per-
sonvagn medföljde. Den stora sensationen 
var dock när järnvägsinspektören i sin bil 
kom åkande på rälsen. Den utsikten är för 
länge sedan borta, åkrarna är skogbeväxta. 
Nu är det heller inte mycken öppen yta 
kvar av ”Mörtegår’n”, den används mest 
som virkesupplag och när det är svampti-
der parkeringsplats. Bara den som vet var 
platsen ligger kan i fantasin föreställa sig 
hur det en gång varit.                             

Gudrun Andersson,  Mariestad,

FOTO: Gustav Fransson
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Vadsbo Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte
Förre medarbetaren på Radio Skara-
borg, Carl Thulin, var den 10 mars gäst 
vid Vadsbo Idrottshistoriska sällskaps 
årsmöte.
Hans historier och lite udda visor gick 
verkligen hem och deltagarna fick gång 

Bo Zackrisson, till vänster, tackar kvällens gäst Carl Thulin

på gång anledning att träna skratt-
musklerna.

Föreningen kommer att fortsätta med sina 
”Öppet Hus-kvällar” andra måndagen i 
maj, juni, oktober, november och decem-

ber. Det kommer också att bli kafékväl-
lar ett par gånger om året med en speciell 
gäst.

En studieresa med Vadsbogymnasiet pla-
neras också under våren, samt deltagande 
i 5-klöverträffarna, där förutom Vadsbo, 
de idrottshistoriska sällskapen i Lidkö-
ping, Skara, Tibro och Karlsborg ingår. 
Sällskapen ska också under året få egna 
hemsidor.

Styrelsen omvaldes enligt följande: Bo 
Zackrisson, ordförande, Björn Jansson, 
sekreterare, Börje Carlsson, kassör, Lars-
Åke Bergman, vice ordförande, samt Eiler 
Jansson, Sven Hjort och Stig Brånfeldt. 
Per-Göran Persson invaldes av styrelsen 
som adjungerad.
Styrelsesuppleanter: Olle Malmborg och 
Per-Åke Lundell.
Revisorer: Lennart Eriksson och Hugo 
Nyström med Göte Gustavsson och Karl-
Erik Hilding som ersättare.
Valberedning: Arne Nilsson, sammankal-
lande, Evert Carlsson och Kjell Karlsson.

Per-Göran Persson

Vandringsutställningen
Den rollupsutställning, som togs fram till Västergötlands Idrottsförbunds 100-års 
jubileum, har nu ”vandrat färdigt” i distriktet och resp. lokalt idrottshistoriskt 
sällskap förfogar nu över sitt material. Givetvis är rollupsen tillgängliga för yt-
terligare visningar i samband med arrangemang om man tar kontakt med de säll-
skap vars rolluper man vill låna.

Sist i raden av utställare var Vadsbo Idrotts-
historiska Sällskap, som genom tillmötes-
gående  av Mariestads Kommun, kunde 
visa upp alla de 43 rollupsen i Stadshuset 
i Mariestad under ett par veckor.

Invigningen gjordes av Mariestadsprofi-
len Björn Berggren som i sitt anförande 
betonade vikten av att bevara idrottshisto-
rien till eftervärlden och att denna mani-
festation med material från hela distriktet 
var av mycket stor vikt. Han poängterade 
att vi klipper inte några band, utan istället 
knyter vi nya band, vilket han symboliskt 
också visade genom att knyta ihop invig-
ningsbandet.

Bo Zackrisson

Björn Berggren knyter invigningsbandet.
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Påminnelse till er som 
inte betalat in medlems-

avgiften för 2009! 

Vi behöver ert stöd för att 
kunna fortsätta vårt ideella 
arbete med att samla in 
och registrera idrottshisto-
riskt  material, driva våra 
museer och fortsätta med 
utgivningen av medlems-

tidningen!!

Tack!            
Ditt/din idrottshistoriska 

sällskap/förening

MEDLEMMAR!



IF Weimer
Undertecknad  har tillsammans med IF Weimers ordförande Dag Gustafsson och Sten Olsson under vår-
vintern roat oss med att gå igenom gamla handlingar ur IF Weimer från Lyrestads arkiv. Hittade följande 
korrespondens från 1949 mellan kyrkorådet och idrottsföreningen , vilka visar att motsättningarna var stora 
på den tiden.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Lyrestads kyrkoråd torsdagen den 5 maj 1949
å prästgården.

Lyrestads kyrkoråd har erfarit, att idrottsföreningen Weimer instundande pingstdag ämnar anordna 
idrottsfest å den idrottsplats, som hittills hyresfritt av kyrkorådet upplåtits för idrottens främjande i Lyre-
stad. Arrangemanget har enligt kyrkorådsledamöternas uppgift väckt pinsam uppmärksamhet i vida kret-
sar, något som givetvis är ägnat att skaffa ett mindre gott anseende åt idrotten. Kyrkorådet får därför på 
grund av nu anförda till idrottsföreningens styrelse rikta en lika allvarsam som vänlig vädjan att förlägga 
arrangemanget ifråga till en i kyrkligt hänseende mindre störande tidpunkt, exempelvis annandag pingst 
samt att för kommande år pingsthelgen helt frigöres från dylika tillställningar. Därjämte vill kyrkorådet 
anhålla, att idrottsmatcher och övningar ej anordnas å de kyrkliga högtidsdagarna.
Kyrkorådet vill i detta sammanhang hänvisa till det alltmer ökade, förtroendefulla samarbetet mellan 
kyrkan och idrotten, något som från idrottsrörelsens sida reulterat i en ökad förståelse för och hänsyn till 
de kyrkliga högtiderna.

Idrottsföreningens svar å denna vädjan inväntas

Lyrestad som ovan

Simeon Johansson
Ordf.

Lyrestads kyrkoråd
Kyrkoherde Simeon Johansson
Lyrestad

Till svar på Edert protokollsutdrag av den 5 ds meddela vi att detta har överlämnats till föreningens fest-
kommitté, vilken utarbetat det organisatoriska arbetet för festen.
Då protokollsutdraget kom oss tillhanda hade festkommittén redan i stora drag planerat för festen varför 
en inhibering av festen skulle vålla föreningen i ekonomiskt hänseende stora förluster.
Hänvisar till utdraget vari kyrkorådet endast vädjar om att föreningen ej skall ha någon idrottsfest pingst-
dagen å idrottsplatsen. 
Föreningens festkommitté har hörsammat Eder vädjan så långt att de beslutat att flytta hembygdsfesten 
från vår idrottsplats till en från samhällets sida mindre störande plats, nämligen Höglunda Folkets Park.
Enligt protokollsutdraget så önskar kyrkorådet i Lyrestad att alla kyrkliga högtidsdagar helt skall frigöras 
från hembygdsfester, idrottsmatcher och övningar m.m. Det är ju en sak som vi inom IF Weimer ej kan 
besluta uti. Vi svarar ju endast för vår förening.
Om kyrkorådet önskar så är det ju lämpligt att komma i kontakt med de olika organisatonerna i Lyrestad  
genom någon diskussion.

Lyrestad den 29 maj 1949

IF Weimer
gm  Georg Svensson

Avskrivit P-G Persson
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Speedwaylaget Pilarna i början av 1980-talet vid Lökstabanan.
Bakre raden från vänster: Johan Bengtsson, Kent ”Gringo” Olsson, 
Bo ”Tammy” Nilsson, Christer Bengtsson och lagledare Åke Svens-
son.
Främre raden: Nicklas Pettersson, på cykeln Jan-Christer Ek och 
Kallervo Lalli.

Motorklubben SMK Gullråhov i Gull-
spång startades 1970 av Åke Svensson 
och Roland Fransson och en speedway-
bana började att byggas. Åke Svensson, 
som själv var duktig speedwayåkare i Ma-
riestadslaget Örnarna i slutet av 1960-ta-
let, var den drivande kraften vid banans 
tillkomst.
Banan fick namnet Lökstabanan efter 
namnet på gården som marken tillhört 
och var vid färdigställandet en av Sve-
riges minsta banor med sina 250 meter i 
omkrets. För övrigt minimåttet för seni-
orspeedway.

Speedwaylaget fick nam-
net Pilarna och körde 
seriespeedway i Div.

III under ett antal år. Som bäst kvalade 
man i slutet av 1970-talet till Div.II mot 
Linköping, men efter att ha vunnit hem-
mamatchen förlorade man bortamatchen 
med större siffror och klarade därför inte 
avancemang.
   Flera talanger har fostrats i klubben för 
att sedan ta steget vidare till Örnarna  i 
Mariestad, som på den tiden tillhörde ab-
soluta Sverigetoppen.
1975 arrangerade för övrigt klubben det 
första Riksmästerskapet för 80cc-cyklar 
på Lökstabanan.
   En av de tongivande förarna i Pilarna 

i början av 1980-talet var Gunnar Karls-
son, pappa till bröderna Peter, Mikael och 
Magnus, vilka alla tre numera tillhör Sve-
rigeeliten. Alla tre har SM-titlar i lag och 
Peter och Mikael mästerskapssegrer både 
individuellt och i paråkning.
   En av de sista tävlingarna som kördes 
på Lökstabanan var ett kval till junior-SM 
i början av 1990-talet. Speedwaybanan är 
numera nedlagd, men klubben SMK Gull-
råhov är fortfarande i full verksamhet, nu 
med motocross som huvudsysselsättning.
En alldeles utmärkt motocrossbana har 
anlagts i samma markområde och namnet 
Lökstabanan har övertagits av motocros-
sen.
                                          Bo Zackrisson

Skagersviks SK
Den 20 februari 1934 hade 
idrottsintresserade i Skagersvik 
kallat till ett möte i Barrebacken. 
Resultatet av mötet blev bildan-
det av Skagersviks Bollklubb 
och till dess förste ordf. valdes 
Ernst Jonsson. Man enades om 
att klubben skulle uppta fotboll 
och bandy på programmet och 
att en av de första uppgifterna 
blev att ordna spelplaner. För 
bandyns del var det givet att No-
ret, en vik av sjön Skagern, var 
mest lämplig.
Spelplan för fotbollen krävde ju en 
större gräsyta och för att lösa upp-
giften att förhyra en lämplig yta 
och iordningställa den valdes en grupp 
med Edvin Trogen i spetsen. Mark hyrdes 
för en plan och föreningens medlemmar 
svarade själva för planeringen. 
   1941 inköptes marken, där fotbollspla-
nen iordningställts, för 3.000:- och klub-
ben blev därmed fastighetsägare.

   Bandyverksamheten upphörde 1939 då 
man avtalade med Otterbäckens Bandy-
klubb, som också hade både bandy och 
fotboll på programmet, att Otterbäcken 
skulle svara för bandyn och Skagersvik 
för fotbollen.
   1938 hade klubben sökt och fått med-

SMK Gullråhov

lemskap i Riksidrottsförbundet 
och i Västergötlands Fotbollför-
bund. Inträdesavgiften i VFF var 
5:- och medlemsavgiften 10 öre 
per inrapporterad medlem.
    De första åren spelade fotbolls-
laget i en så kallad pokalserie med 
deltagande av närliggande fören-
ingar. Efter inträdet i VFF spelade 
man 12 säsonger i VFF:s serier 
och avverkade 182 matcher varav 
man vann 83. Man gjorde på des-
sa 12 säsonger 581 seriemål, men 
släppte dessvärre in 596.
   Klubbens sista protokollförda 
årsmöte är daterat till den 15 no-
vember 1956. Föreningen har 

dock levt kvar på papperet till i slutet av 
1990-talet då marken där fotbollsplanen 
hade legat överläts till Skagersviks Fri-
tidsförening.

                                          Bo Zackrisson

Lagbilden tagen 1938 vid en match i Otterbäcken mot Skagerns BK. 
Lägg märke till tredje spelaren från vänster i övre raden, Herbert
Wahlberg,som har skjorta och slips under matchtröjan.
(Herbert var son till klädhandlaren på orten !)

Motorcrossbanan Lökstabanan  i Gullspång
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Idrottshistoriskt årsmöte i Tibro
2008 var jubiléernas år för västgötai-
drotten. Västergötlands Idrottsförbund 
firade 100 år och Westgöta Idrottshis-
toriska Sällskap blev 20 år. Tidningen 
”Westgötarnas Idrottshsitoria” har 
speglat dels olika jubileumsaktivite-
ter ute i de 17 olika lokala sällskapen, 
men även 100-årsdagen i Vara konsert-
hus den 19 januari och sommarmötet i 
Borås i slutet av augusti. 
Vid lördagens årsmöte i Tibro, med 
idrottshistoriker från 16 lokala sällskap 
från hela Västergötland, fick vi dels denna 
återblick, men även intressanta anekdoter 
och idrottshistoria av den mångfaldige 
olympiern Ove Emanuelsson från värdor-
ten Tibro. (Se artikel nedan).

Jubileumsgåvaa
Västergötlands Idrottsförbund gav som 
jubileumsgåva en utbildning för alla säll-
skap att digitalisera sig och skaffa hemsi-
dor. Nu har det genomförts flera regionala 
utbildningsträffar och journalisten Tomas 
Pettersson åker nu runt för att få igång 
hemsidor, adresser och uppdateringsru-
tiner. Detta arbete betyder naturligtvis 

mycket för sällskapens information men 
ännu mer för de olika idrottsmuseerna 
och samlingarna, som nu kan publiceras 
på nätet.

 Arbetet med Fotbollsboken, där över 600 
fotbollsföreningar från Västergötland pre-
senterades, slutfördes under 2008 och tid-
ningen ”Westgötarnas Idrottshistoria” har 
utkommit i fyra nya välmatade nummer. 
Hur det blir med vårt idrottshistoriska 
riksförbund återstår ännu att se – här skall 
Riksidrottsförbundets och Riksidrottsmu-
seets roll och insatser diskuteras fram.

Den här paddeln hade Ove Emanuelsson vid OS i Tokyo 
1964 och kanoten är av samma typ som de han paddlade vid 
OS i Mexico 1968

Omval och nyval 
Mycket av årsmötet gick i omvalets teck-
en. Tommy Wahlsten, Skövde omvaldes 
som ordförande och som styrelseledamö-
ter förnyades mandaten för Bo Zackris-
son, Gullspång, Benny Östh, Vänersborg 
samt Sture Pettersson från Falköping. 
Karin Monsén-Karlsson från Trollhättan 
blev ny i styrelsen och till ny sekreterare 
utsågs Jan Kindmalm, Tidaholm.
   Den, som lämnade styrelsen efter 20 år, 
var Sven-Åke Mökander, Alingsås, som 
nu avtackades och utsågs till hedersleda-
mot

Tibro Idrottshistoriska Sällskap, som var 
lokalvärdar för årsmötet, hade gjort en 
särskild utställning om Ove Emanuels-
son i biblioteket med bl.a. medaljer och 
kanoter. Likaså har man en hörna i Sport-
hallen, där klubben hela tiden gör olika 
mindre temautställningar. 
                              
 Sven-Åke Mökander

WIS ordförande Tommy Wahlsten avtackar avgå-
ende sekreterare Sven-Åke Mökander.

OS-kanotist på WIS årsmöte
Kanotisten och mångfaldige olympiern 
Ove Emanuelsson var gäst då Westgöta 
idrottshistoriska sällskap höll årsmöte 
i Tibro.
Ett 50 tal personer kom till distriktsårsmö-
tet som hölls på biblioteket. Tibros kultur 
och fritidschef Pelle Ekholm inledde med 
att hälsa alla välkomna och berätta om 
idrottskommunen Tibro. Sedan var det 
Ove Emanuelssons tur att underhålla mö-
tesdeltagarna med glimtar från sin tid som 
kanotist och OS deltagare. Ove var med 
i olympiska spelen tre gånger – i  Rom 
1960, Tokyo l964 och i Mexico 1968.
   -Det var egentligen en gjutaringenjör 
som fick in mig på kanotsporten. Denne 

hade sommarstuga vid Örlen och där lär-
de han mig att paddla, berättade Ove.

Tio år i landslaget
1957 började det på allvar och mellan 
åren 1958 och 1968 var Ove stationerad 
i landslaget.
   Den första VM paddlingen gick i Prag 
1958. I fjol, femtio år senare, deltog han 
i ytterligare ett VM i Prag. Vid OS i Rom 
1960 var det mycket nära att Ove 
tagit bronsplatsen och först var han 
osäker på vilken placering han fått. 
Men det visade sig att han kommit 
på fjärde plats.

Magsjuka 
Bland alla minnen från OS 
deltagandet berättade Ove 
om då deltagarna i kanot-
laget blev magsjuka efter 
träning inför OS i Mexico 
City.
    -Vi  fick åka till Marocko 
och träna på ett ställe som 
var en av världens två far-
ligaste platser för tropiska 
sjukdomar. Så vi blev or-
dentligt sjuka sa Ove som 
minns hur en kompis i la-
get filmade honom då han 
drabbats av diarré. Det var 

bilder som sedan visades ute i kanotklub-
bar i Sverige, berättade Ove.
   För årsmötesdeltagarnas nöje visades 
också ett par av Oves kanoter, paddlar 
och medaljer. Några skärmar med Tibros 
idrottsstjärnor genom tiderna kunde också 
beskådas.

Text o. foto Börje Sahlén
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En sextett gamla idrottsprofiler från Vårgårda

Sture Hult. Svensk juniormästare i enduro 1966 i klassen B-junior 
Max 175 cc. 
(Då tävlande för Alingsås MK.)

Ulf ”Ulvas” Sjögren, OK Kullingshof. På meritlistan finns bl.a.
 ett JSM-silver från 1950 och en 4:e plats på Natt-SM 1959.
Bilden från en tävling i Falköping 1952.

Från en klubbmatch mellan Svenljunga IK och Vårgårda IK 1961. 
Stig Brehag, Vårgårda IK, vinner 400 m.

Björn ”Frasse” Bäck. Bl.a. svensk juniormästare i enduro max 175 cc 1965.
(Då tävlande för Alingsås MK.) 10 guld i International Six Days Enduro.
 Stor Grabb, nr. 71.
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Olle Ekman. Mannen som provat på ALLT, från höjdhopp
 och bågskytte till bridge och biodling!

Mångsysslaren, Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson. Här som domare
 i en match mellan Vårgårda IK och Fulham FC 1980.

De minnen jag har kvar från dessa tider 
är de vackraste och ljuvaste jag har

Nu pratar jag om idrottsminnen. För 
några dagar sedan var jag med på Wår-
gårda Idrottshistoriska Sällskaps års-
möte ”hemma” i Vårgårda. Visserligen 
var det ett tag sedan jag flyttade från 
Vårgårda, närmare bestämt år 1954, 
för 55 år sedan. Numera bor jag sedan 
länge i Göteborg. Det hindrar inte att 
min idrottssjäl i stor utsträckning finns 
kvar i Vårgårda. Mycket av det beror 
på att dessa år var mina ”vackraste och 
ljuvaste” idrottsår och tillika idrotts-
minnen.
Första gången jag kom i kontakt med 
idrotten i Vårgårda var för omkring 70 år 
sedan. Jag är uppvuxen på Torbacken, en 
bondgård utanför Vårgårda samhälle. En 
släkting till min far bodde på Tånga Hed. 
Det var vanligt att jag på söndagarna fick 
sitta fram på fars lättviktsmotorcykel och 
äta middag hos ”Soffi och Karl på Tånga”. 
Sedan blev eftermiddagen rätt lång. För 
en femåring var det mindre långsamt att 

gå bort till fotbollsplanen ett par hundra 
meter bort och se Vårgårda spela fotboll. 
Jag lärde mig namnen, t ex att målvakten 
hette Holger Alexandersson. Ett snyggt 
frisparksmål av Alfred Westlund tror jag 
mig minnas. Om jag nu inte har blandat 
samman allt. Fotbollen i Vårgårda följde 
jag upp även under skolåren hemma i 
Tumberg. När Vårgårda spelade ”hemma” 
tog jag cykeln till Tånga Hed och tittade 
på. När Vårgårda spelat ”borta” var det 
något som kokade inom mig, innan jag 
hann hem från skolan och slängde mig 
över Elfsborgs Läns tidning, som på den 
tiden kom först på tisdag. Hur hade det 
gått?
   
Vi sparkade fotboll nästan varje rast på 
lekplanen intill den lilla byskolan i Tum-
berg (numera skolmuseum). Det är nog 
så att fotboll gärna blir nummer ett i en 
ung grabbs idrottsliv. Någon fotbollsspe-
lare blev jag emellertid inte. Jag vet inte 

om jag hade haft anlag för det. En enda 
”match” har jag spelat, den mellan Vår-
gårda JUF och Hols JUF. Där gjorde jag 
tre eller fyra mål, jag minns inte säkert. 
Jag var rätt ambitiös i mitt pluggande. Ti-
den skulle inte ha räckt till för en lagidrott 
för en skolelev som dessutom bodde en 
bra bit utanför Vårgårda samhälle.

Orientering var något annat som man som 
boende i skogen utanför Vårgårda måste 
pröva på. Stig Dahlberg var redan då i 
farten som en av Sveriges absolut bästa 
orienterare. Jag hade nu glädjen att träffa 
honom igen vid Wårgårda Idrottshisto-
riska Sällskaps senaste årsmöte. Några 
träningsorienteringar deltog jag i, men 
särskilt duktig orienterare blev jag inte. 
Min största framgång var att bli kompa-
nimästare under några timmar under ett år 
på infanteriregementet i Ystad. Det visade 
sig emellertid att en av kontrollerna hade 
stått helt fel. Det blev protest, och tävling-
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en blev ogiltig. Jag var ensam om att ha 
”spikat” den felaktigt utsatta kontrollen.
I skogarna gick det inte bara att orientera. 
Under krigsvintrarna, när jag växte upp, 
var det gott om snö. Vi elever i Tumberg 
var med på en skoltävling, men det visade 
sig att grabbarna från samhället åkte for-
tare än vi. Det var i alla fall med viss stolt-
het jag var uppe hos Valdemar Andersson, 
som också var med på vårt årsmöte, och 
inköpte ett skidlöparmärke, som fortfa-
rande har sin plats på min märkessköld. 
Egentligen var min skidåkningskarriär på 
väg att sluta med ett fiasko. Det måste ha 
varit något år efter min militärtjänst som 
jag ställde upp i en skidtävling i 
Vårgårda. Jag hade min äldre brors 
gamla fjällskidor med stålkant, 
och det var säkert inte så lyckat. 
Vid målet stod arrangörerna, bland 
dem Valdemar Andersson, tålmo-
digt och väntade. Men målskynket 
låg väl hoprullat bredvid spåret. 
Det blev trots allt comeback i skid-
spåren efter det att jag flyttat till 
Värmland i början av 1960-talet, 
och när jag för ett år sedan fullbor-
dade mitt 40:e Vasalopp kände jag 
mig som en riktig skidåkare, även 
om jag aldrig var någon bra sådan.

Det var emellertid friidrotten som 
fångade mitt stora intresse. Tum-
berg hade under 1940-talet en egen 
idrottsplats, där jag många gånger 
var med storebror och tittade på. Vi 
hade också hoppgropar på själva 
skolgården, där jag hoppade fli-
tigt. Jag läste allt som gick att läsa 
om friidrott, allt från resultat vid 
Olympiska spel till Gösse Holmérs 
träningsböcker, som fortfarande 
står i min bokhylla: ”Vägen till 
rekorden”. Jag hade min egen lilla 
idrottsplats hemma på gården, som 
jag delade med våra kor. Som el-
vaåring fick jag 1945 vara med på ”Kvin-
nestadslägret” någon mil utanför Vårgår-
da med kanske 300 deltagare. Där var det 
trekamp, 60 meter, kula och längdhopp. 
Sällan torde jag ha blivit så förvånad som 
när man vid lägerelden sista kvällen med-
delade att segraren i trekampen hette Calle 
Bengtsson. Silverfatet jag fick ställdes på 
det finaste stället hemma på gården, och 
jag putsade det. Jag har det kvar, trots att 
det nu är sönderputsat, svart och fult. Men 
ingraveringen finns kvar.
    Jag gick mina sju år i Tumbergs folk-
skola, eftersom ”jag behövdes hemma på 
gården” Men hur det var fick jag sedan 
börja i Herrljunga samrealskola. Att jag 
fick göra det var mycket tack vare min 
lärarinna, ”Fru Hedner” Förutom att vara 

min lärarinna i folkskolan var hon mor till 
en av Vårgårdas bästa friidrottare genom 
tiderna, Tore Hedner. I det sammanhanget 
måste jag också nämna att Tore började 
sitt friidrottande hemma på min lilla 
idrottsplats på vår gård. 

När jag kom till Herrljunga samrealskola 
visade det sig att jag var en rätt så duk-
tig friidrottare. År 1948 blev jag skoldi-
striktsmästare för första gången, på Rya-
vallen i Borås. Denna första seger kom till 
i höjdhopp. Det blev nya segrar i andra 
grenar senare.

Hemma i Vårgårda ordnades det korpora-
tionstävlingar under slutet av våren. Jag 
tyckte det var väldigt roliga tävlingar, och 
till det bidrog att jag var i den åldern att 
jag ständigt kunde slå nya personliga re-
kord. Vi ”jordbrukare” vann rätt så över-
lägset varje år. Efter hand uppnådde jag 
”vuxenresultat” och fick representera 
Vårgårda IK vid klubbmatcher. Dessa 
klubbmatcher var något av det roligaste 
jag visste. Gösta Johansson , som också 
var med vid årsmötet nyligen, var den 
drivande kraften. Det är mycket tack vare 
Gösta som mitt brinnande idrottsintresse 
kom att fortsätta att brinna med evig låga. 
Jag letar bland mina idrottsklipp. Det för-
sta klippet som handlar om en klubbmatch 
daterar sig till den 7 juli 1950, då jag var 

Calle Bengtsson 
Bilden är tagen under en klubbmatch mellan Vårgårda IK och 
Herrljunga SK 1960.

16 år gammal. Enligt tidningsrubriken ” 
vann Alingsås KFUM knappt i fri idrott 
över Vårgårda”, siffrorna var 51-48. Där 
kan man också läsa att ”i Vårgårda up-
penbarade sig en gammal bekant, Gösta 
Johansson, tidigare Alingsås IF, som nu 
återgått till moderklubben”. Själv blev jag 
i min klubbmatchdebut trea på 400 meter 
på tiden 58.8.
 
Höjdpunkterna när det gäller klubbmat-
cher var när vi tävlade mot Herrljunga 
SK: År 1951 vann jag för första gången 
en gren i en klubbmatch just mot Herr-
ljunga (400 meter på 56.8). Den gången 

vann Kjell Andersson 1500 meter 
på 4.19.6, och trea i loppet blev en 
annan Vårgårdabo, Tommy Hol-
mestrand, på 4.28,4. Han skulle 
sedermera bli svensk mästare i 
grenen.

Från 1952, det året jag fyllde 18 
år, har jag två speciella minnen. 
Det ena är från Trollhättan, där jag 
efter försök och mellanheat i fina-
len lyckades bli ungdomsmästare 
för Västergötland i löpning 300 
meter. Som ett litet kuriosum kan 
jag nämna att samma helg blev 
min kusin Gunnar Gustafsson från 
Fristad distriktsmästare i orien-
tering för Västergötland. Gunnar 
var med på Wårgårda Idrottshis-
toriska Sällskaps årsmöte för två 
år sedan, och det var en fröjd att 
lyssna på samtalet då mellan min 
kusin Gunnar och Stig Dahlberg, 
som fortsatt att hålla kontakt med 
varandra under alla år. Men till-
baks till året 1952. På höstkanten, 
den 5 oktober 1952, deltog jag i 
”Alingsåsspelen i friidrott” Där 
förbättrade jag mitt personliga re-
kord i tresteg från 12.32 till 13.25. 
Nu trodde jag att jag skulle bli stor 

stjärna. Men så här 57 år senare kan jag 
konstatera att det förblev mitt personliga 
rekord i tresteg.
     
År 1955, efter ett år ”i lumpen”, började 
jag mina medicinstudier i Göteborg. Det 
kändes viktigt för mig att fortsätta min 
idrottskarriär hemma i Vårgårda, även om 
några göteborgsklubbar låg på mig. Dels 
hade jag insett att jag aldrig skulle kunna 
bli någon riktigt stor stjärna, och dels var 
jag hemkär. En hel del betydde det nog 
också att jag tyckte att Gösta Johansson 
hade gjort så mycket för mig. Nu ville 
jag gärna ge något tillbaka. Det blev un-
der min studietid i Göteborg många nya 
klubbmatcher
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Ett litet avhopp gjorde jag 1958. Jag arbe-
tade den sommaren på lasarettet i Säffle 
och tävlade för Sifhälla. Sifhällas idrotts-
plats låg nära sjukhuset, och det var så bra 
ordnat att jag kunde vara på idrottsplatsen 
och träna. Jag var jour nästan varje kväll, 
men det fanns en högtalare som gav ljud 
ifrån sig om när det ringde. Den som-
maren hoppade jag en bit över 13 meter 
i tresteg igen, och jag fick tävla för Värm-
land i landskapsmatch mot Göteborg. Jag 
representerade Värmland i tresteg, medan 
en viss Bosse Parnevik representerade 
Värmland i häcklöpning. Mellan sjuk-
huset och idrottsplatsen låg ”Sjuksköter-
skornas bostadshus”. På vägen hem från 
idrottsplatsen hände det att det stod någon 
sjuksköterska och undrade om jag ville 
komma upp på en kopp kaffe. En av de 
sjuksköterskorna är jag gift med nu 51 år 
efter den sommaren.
Efter sommaren i Säffle fortsatte jag studi-

erna i Göteborg och var åter med i Vårgår-
da IK:s fridrottslag och nya klubbmatcher 
och tog dessutom bl.a. en andraplacering 
i DM på 400 meter häck. Jag tror att jag 
avslutade min friidrottskarriär i Vårgårda 
den 4 oktober 1959, för snart 50 år sedan, 
med att bli klubbmästare i längdhopp och 
tresteg. Jag ser i resultatlistan att nuva-
rande ordföranden i Wårgårda Idrottshis-
toriska Sällskap, Roland Svensson, blev 
klubbmästare på 400 meter det året.

Efter 1959 började jag arbeta som doktor, 
först i Eksjö i Småland och sedan i Ar-
vika. I Arvika bodde jag under åren 1962 
till 1966 och tävlade då för KFUM Arvika 
med viss framgång. Men när jag återvände 
till Göteborg 1966 kändes det inte spän-
nande att gå med i någon göteborgsklubb. 
Friidrotten i Vårgårda var inte heller vad 
den hade varit, annars gissar jag att det 
kunde ha blivit några år till med Vårgårda 

IK. Så småningom hamnade jag via mina 
söner inom gångsporten, en väldigt bra 
tävlingsform om man vill fortsätta att täv-
la på äldre dagar. En av sönerna lyckades 
bli individuell svensk mästare 19 gånger, 
medan hans far faktiskt lyckades med att 
bli svensk veteranmästare några gånger.

Detta var en liten rundvandring bland 
mina härliga idrottsminnen. Det är en 
lycka jag känner när Wårgårda Idrottshis-
toriska Sällskap träffas och jag får möj-
lighet att återse gamla vänner. I sällskapet 
finns stora stjärnor som Stig Dahlberg och 
Gösta Pettersson, men de flesta av oss hör 
till gruppen ”bra men inte jättebra” Vi 
som tyckte idrott var så väldigt kul utan 
att vara riktigt stora stjärnor. Vi som äls-
kade vår sport eller, för många av oss, 
våra sporter.
            Calle Bengtsson

Vårgårda Brottarklubb
Vårgårda Brottarklubb, som bildades 
den 17 december 1931, är en i raden av 
nedlagda föreningar i Vårgårda. Brot-
tarklubbens aktiva livslängd blev inte 
ens tio år, ty efter år 1939 finns inga 
handlingar som tyder på detta.
   Som mest hade klubben ett 40-tal med-
lemmar, vilket framgår av en medlems-
matrikel från mitten av 1930 talet. Av 
dessa var det endast ett 10-tal som satsade 
seriöst på brottningen och bl.a. deltog i de 
tävlingar som anordnades i grannskapet. 
Bl.a. deltog man 1936 i en triangelserie, 
tillsammans med Sollebrunns BK och 
Nääs BK. 1937 arrangerade klubben Kul-
lings Kretsmästerskap i Rialto biografen. 
Vårgårda BK blev då bästa klubb.

Vårgårda Brottarklubb 
(Bilden tagen i de s.k. ”Blå hallen” någon gång under 1930-talets senare hälft.) 
Stående från vänster: Åke Landin, Okänd, Erik Alfredsson, Rune Norrsjö, 
Okänd, Bror Bengtsson, Torbjörn Nilsson, Gösta Sandersson, 
Valdemar Andersson, Hariy Aronsson. 
Sittande från vänster: Erik Fasth, Erik Kvick, Sven Andersson , Sven Bergsten, 
Knut Englund, Hilding Andersson, Sigvard Isaksson, Fritjof Larsson, Okänd

   Klubbens ”starke man”, såväl på brot-
tarmattan som i klubbarbetet, var Bror 
Bengtsson. Han var under en tid även 
klubbens ordförande. En annan ”kändis” 
var Erik Kvick, kanske mera känd som 
cyklist i Alingsås CK och Borås CA.
   Hösten 1936 blev en yngling vid namn 
Roland Carlsson utlånad till Vårgårda 
BK, från Herrljunga SK. ”Utlåningen” 
varade t.o.m. 1937, varefter han kom 
att ”prova sina vingar” i större sam-
manhang. Han fick senare smeknamnet 

”Herrljunga-Carlsson” och erövrade bl.a. 
två SM-tecken i fristil - mellanvikt (1950 
för Örebro AK och 1952 för IF Verdandi). 
Flera landslagsuppdrag finns även på me-
ritlistan.
   I mars 1939 återfinns den sista note-
ringen ang. VBK:s verksamhet, då man 
anordnade brottningstävlingar i Rialto 
-biografen.

Stig Sjögren

15



Södra Härene IF, som bildades den 
20 september 1949, är väl för de flesta 
”sportnördar” känd som en fotbolls-
klubb, med sin idrottsplats, Granha-
gen, belägen i Vårgårda kommuns 
nordligaste del.
   En föregångare till dagens Södra Hä-
rene IF bildades dock redan den 3 juli 
1929, men upphörde i mitten av 1940 
talet.
   Få kanske känner till att redan under 
den första ”SHIF-perioden” bedrevs en 
ganska omfattande skidverksamhet, då 
man bl.a. anordnade klubbtävlingar, mär-
kesprov m. m. Ett av de mer spektakulära 
arrangemangen var kampen om ”Herr & 
Fru Godsägare Nymans Vandringspris i 
Skidlöpning”, uppsatt 1945, där följande 
förutsättningar gällde: ”Tillfaller den 
inom S. Härene IF som erövrar det 3 ggr; 
varav 2 ggr följd. Eller den inom Fåglums 
IF som erövrat det 3 ggr i följd Tävlingen 
anordnas av S. Härene IF 1 gång årli-
gen.”
   Trots att föreningen officiellt inte exis-
terade åren 1945-1949, fortsatte man med 
sina skidarrangemang, bl.a. om det kon-
troversiella vandringspriset. På grund av 
bl.a. snöfattiga vintrar avgjordes den sista 
tävlingen om priset inte förrän 1969, då 
SHIF:s Rune Andersson erövrade det för 

alltid. (Priset finns nu i Wårgårda Idrotts-
historiska Sällskaps samlingar.)
   De skidåkare som hade ambitionen att 
deltaga i sanktionerade tävlingar, t.ex. 

Vasaloppet, fick dock inte 
representera Södra Härene 
IF, då föreningen inte var 
medlem i Sv. Skidförbun-
det. Vid dylika tillfallen 
representerade de flesta då 
OK Kullingshof.
   Inför 1973-74 års skidsä-
song tog Gunnar Johans-
son (Granbäcken), Allan 
Andersson och Håkan 
Robertsson initiativet till 
bildandet av en ”riktig” 
skidsektion inom fören-
ingen. I samband med 
skidsektionens bildande 
ansökte man även om 
medlemskap i Sv. Skid-
förbundet. Därmed var det 
”fritt fram” att represen-
tera SHIF i tävlingssam-
manhang!
   Under 1970 talets senare 
hälft ökade verksamhe-
ten markant, vilket bl.a. 
märktes i starlistorna i 
distriktets skidtävlingar. 
Som exempel på intresset 
kan nämnas att föreningen 
hade närmare 60 licensie-
rade skidåkare när verk-

Skidsporten inom Södra Härene IF

samheten var som störst.
   1980 talet blev skidsektionens verkliga 
”storhetsperiod”, med bl.a. flera framstå-
ende resultat i distriktets skidtävlingar. 
Affischnamnet framför alla var Olavi Yl-
läsjärvi, som bl.a. erövrade flera DM titlar 
i klass H35 och H40. Andra ”gångbara” 
namn var: Evert Josefsson, Jonny Anders-
son, Eje Blomgren, Hasse Bard, Roger 
Andersson samt bröderna Lennart och 
Kurt Ove Gustavsson.
   Det som mest engagerade de flesta var 
emellertid Vasaloppet. Som mest deltog 
mellan 15 och 20 SHIF:are årligen i det 
klassiska loppet. Av dessa var 13 så ”fli-
tiga” att de erövrade Vasaloppets minnes-
medalj för 10 genomförda lopp. ”Värst” 
är Evert Josefsson, som t.o.m. 2009 full-
följt loppet 39 gånger (åren 1970-1973 
och 2003-2009 som representant för OK 
Kullingshof). Som god tvåa kommer Len-
nart Gustavsson, som genomförde 20 lopp 
under åren 1978-1999.
   De snöfattiga vintrarna, Vasalopps åkare 
som ”gjort sina lopp”, bristande resurser 
etc. bidrog, i slutet av 1990 talet, till ett 
allt mindre intresse, vilket medförde att 
skidsektionen lades ned i samband med 
föreningens årsmöte den 13 februari 2002. 
De verkliga entusiasterna, med Evert Jo-
sefsson i spetsen, fick därefter söka sig till 
andra föreningar, främst OK Kullingshof, 
för sitt fortsatta skidåkande.

Stig Sjögren

Från prisutdelningen för ”Herr & Fru Godsägare 
Nymans Vandringspris i Skidlöpning” 1945. 
Segraren, Karl Neijman, Fåglums IF,  flankeras av trean Per Larsson, Södra Härene IF,  (t. v.) 
och tvåan,  Lennart Jonsson, Fåglums IF.

Olavi Ylläsjärvi, SHIF:s mest meriterade skidåkare. 
I prissamlingen finns bl. a. flera DM-tecken. 
På bilden ser vi Olavi i aktion under Vasaloppet /985.
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Idrottscaféet i Alingsås
När  Idrottscaféet på Mjörnvallen i 
Alingsås startade sin ”vårtermin” den 22 
januari var det den 509:e sammankoms-
ten sedan starten den 27 oktober 1994. In-
itiativtagaren Anders Tell – som fyllde 80 
år på Påskafton – och medhjälparna (och 
äkta paret) Berit och Evert Emanuelsson 
är all beundran värda för sina insatser 
under snart 15 år! Varje torsdagsförmid-
dag under ”vår- och hösttermin” har trion 
sett till att en växande skara äldre herrar 
kunnat träffas i Alingsås IF:s trivsamma 
klubbstuga vid Mjörnvallen. De har kokat 
kaffe, brett smörgåsar och bakat kakor 
(Berits sockerkakor och Anders kokoska-
kor har alltid en strykande åtgång)!

Flertalet av de 65-75 ”gubbar” som varje 
vecka kommer till träffarna har sin bak-

grund i någon av stadens 
idrottsföreningar, men 
flera är inflyttade från 
olika håll i vårt avlånga 
land. Ett 50-tal är även 
medlemmar i Alingsås 
Idrottshistoriska Säll-
skap och stöder oss i vårt 
arbete med att ta vara på 
och dokumentera kom-
munens drygt 100-åriga 
idrottshistoria.

Vid mer än 200 träffar 
har Anders Tell bjudit 
in gäster av olika slag 
för att underhålla oss eller försöka vidga 
våra vyer. Detta har också skett genom att 
Anders under åren ordnat bussresor till 

Trion som sköter Idrottscaféet på Mjörnvallen, fr v Evert och Berit 
Emanuelsson och Anders Tell.

mer än 60 resmål av skilda slag runtom i 
Västsverige!
             Berndt Jivesten

Ulf Karlsson, Rune Höglund och Roy Samuelsson på sina vanliga 
platser vid ett av kaffeborden på Mjörnvallen.

Sture Olsson, Nils Sandberg, Rune Johansson och Rune Jingård missar 
sällan torsdagskaffet på Mjörnvallen.

Rallylegenden Stig Blomqvist på  Tidaholms Idrottsmuseum
Idrottshistoriska museet i 
Tidaholm har genom åren 
haft många celebra gäster. 
För en tid sedan var det 
rallylegenden Stig Blom-
qvist som gjorde en visit 
och han var imponerad.
Stig Blomqvist blev världs-
mästare i rally 1984 och i 
dag är det historiska rallyn 
som gäller och i juli ställer 
han upp i Midnattssolsrallyt 
som bland annat går genom 
Tidaholm.
   Innan Blomqvist besökte 
Idrottsmuseet hade han va-
rit och besett Motorstadion 
i Tidaholm. När han sedan 
kom till museet blev han 
mycket imponerad av mo-
dellen över Motorstadion 
och kunde konstatera att den 

var helt identisk med verk-
ligheten.
   På frågan om vad Blom-
qvist trodde på rallyspor-
tens framtid var han kri-
tisk.
-Just nu tycker jag att det 
är lite katastrof, man måste 
göra något radikalt för att 
sporten ska bli bra igen, 
konstaterade Blomqvist. 
Han konstaterade vidare 
att sporten blivit alldeles 
för dyr och det är frågan 
om fantasisummor.
  Efter besöket på museet 
höll han ett föredrag för 
motorintresserade. Ett fö-
redrag som var mycket 
uppskattat.

Jan KindmalmStig Blomqvist skriver in sig i museets gästbok.
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 Brynolf = Mr Idrottsmuseum

19 år som ordförande
Brynolf ”Toni” Antonsson är väl perso-
nifierad som Mr Idrottsmuseum i Tida-
holm. När Tidaholms Idrottshistoriska 
förening avhöll sitt 20:e årsmöte hade 
Brynolf valt att lämna ord-
förandeklubban vidare efter 
hela 19 år som ordförande.
Brynolf är en profil i sig, men 
kanske mest känd i idrottskret-
sar. En gång aktiv i ett flertal 
idrotter som gymnastik, fotboll 
och ishockey. Han har också en 
lång ledarbana bakom sig i ett 
antal föreningar, men där hjärtat 
alltid klappat extra för hans kära 
IFK Tidaholm.
Under de senaste 20 åren har han 
lagt ner en stor del av sin själ i 
Idrottshistoriska föreningen. Det 
är heller ingen osanning att utan 
Brynolf hade Tidaholm inte haft 
det idrottsmuseum som finns 

idag. Han kan beskrivas som en ettrig ter-
rier och i hans ögon finns det inte något 
som är omöjligt. Att vänta på att politiker 
och andra myndigheter skall komma till 

skott är inte Brynolfs melodi. Han vill ha 
snabba beslut och dra saker i långbänk har 
inte passat honom genom åren. 
Brynolf har alltid varit en idéspruta och 

det är många gånger som kamra-
terna på museet fått slå till brom-
sen, men för den skull har inte 
Brynolf gett sig. För rätt som det 
är kommer han med en ny infalls-
vinkel. Visioner saknas nämligen 
inte.
Tyvärr drabbades Brynolf av en 
stroke inför vårt 20-årsjubileum 
och det tog honom hårt att inte 
få vara med vid detta tillfälle. Vi 
kan nu konstatera att Brynolfs 
sjukdomstillstånd förbättrats och 
vår förhoppning är att han åter 
skall kunna ta sig ner till museet 
och komma med nya idéer eller 
bara delta i gemenskapen.
Jan Kindmalm

Brynolf Antonsson är en inventarie i sig på Idrottshistoriska museet. 
Efter 19 år som ordförande avgick han. Arkivbild.

OS-medaljör på besök i Lidköping
Jonas Jacobsson, en av Sveriges bäste 
idrottare genom tiderna har varit på 
besök på Idrottsmuseet.
Med 28 paralympiska  medaljer i skytte 
och nu även nominerad till årets bäste 
handikappsidrottare i världen. Han 
hade mycket att berätta om sina resor 
ut i världen i samband med OS.
Jonas med sambo Aja Lind kom till Lid-
köping och invigde en ny elektronisk 
skjutbana för synskadade
På kvällen föreläste Jonas och Aja om 
att ”Våga satsa”. Jonas berättade hur han 
från början lärt sig leva i den värld som 
inte varit anpassad för handikappade och 
funktionshindrade. Aja Lind pratade om 
att våga satsa på ett förhållande med en 
rullstolsburen man. Besöket på museet 
var en höjdare, sa Jonas, som också vi-
sade sig vara en riktig kalenderbitare. Jo-
nas berättade att han hade funderingar att 
starta upp ett museum i sin hemkommun.
Folke Brink Jonas Jacobsson och sambon Aja Lind

FAKTARUTA
Namn:      Jonas Jacobsson. 
Född:       22 juni 1965. 
Bor:         Kolmården. 
Familj:    Föräldrarna, två bröder och en sambo. 
Gren:       Sportskytte. 
Klubb:     Krokeks skytteförening. 
Yrke:       Jobbar åt Svenska handikappförbundet som bland annat föreläsare. 
Meriter:  16 guld vid Paralympics, 15 VM-guld, 24 EM-guld och ett 30-tal SM-guld. 
                2008 fick han som förste handikappidrottare Svenska Dagbladets bragdmedalj, Bragdguldet
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Boxaren Tage Pagård är den ende alingsåsare som tilldelats en 
KABOM-pokal, vilket skedde vid en landskamp mot Danmark 1943.                   

Det är en speciell glädje för oss i 
Alingås IHS att sedan i fjol kun-
na visa boxaren Tage Pagårds 
prissamling, eftersom i den in-
går en KABOM-pokal (den enda 
som tilldelats en alingsåsare).
KABOM-pokalen delades ut i 115 
exemplar för bästa svenska presta-
tion vid en del landskamper och in-
ternationella tävlingar under åren 
1928-1963. Den var på sin tid en 
mycket eftertraktad utmärkelse.
Att instiftaren, KABOM (Konfek-
tions AB Oscar Molander), var ett 
framgångsrikt herrkonfektionsfö-
retag i Alingsås under två genera-
tioner,  från 1907 till 1965, är kan-
ske inte bekant för alla tidningens läsare.
   Genom tillmötesgående från Tage Pa-

gårds fru Elsie Kempe och son Jan Kempe 
kan vi sedan förra hösten visa hela Tage 
Pagårds prissamling i vår lokal. Där finns 

bl a två junior-SM och tre senior-
SM förutom KABOM-pokalen, 
som Tage fick som 19-åring för en 
oväntad seger i en landskamp mot 
Danmark 1943. Tage, född 27/12 
1924, blev 1945 ”Stor Grabb nr 
38” bland Sveriges boxare och del-
tog i ett 10-tal landskamper. Under 
sin aktiva karriär representerade 
Tage Pagård också BK Örnen i 
Stockholm och Skövde AIK. Han 
omkom i en tragisk arbetsolycka 
i Alingsås 30 augusti 1954, ännu 
inte fyllda 30 år. Sonen Jan var då 
bara ett år gammal.

Berndt Jivesten

Tage Pagård och KABOM-pokalen

”Peo” Larssons prissamling
Per-Olof ”Peo” Larsson, en av Alingsås 
främsta idrottsmän genom åren, av-
led i Göteborg den 22 april förra året. 
Strax därefter fick vi av hans hustru 
Monica veta, att ”Peos” önskan var att 
hans prissamling skulle överlämnas till 
Alingsås IHS. ”Peo” var medlem i vårt 
sällskap sedan 2004 och han besökte oss 
vid flera tillfällen i vår klubblokal på 
Östra Kyrkogatan. Vi kände – och kän-
ner - naturligtvis en stor stolthet och 
tacksamhet över att ”Peo” ville ge oss 
möjlighet att nu och i framtiden kunna 
visa hans imponerande prissamling för 
alingsåsarna.
”Peo” Larsson föddes i Lundby försam-
ling på Hisingen i Göteborg den 30/11 
1924 och familjen flyttade till Alingsås 
när ”Peo” var ett par år gammal. Det var 
alltså i Alingsås som ”Peo” utvecklade 
sin idrottsliga mångsidighet. Många äldre 
alingsåsare anser att ”Peo” varit den störs-
te talangen och artisten av alla Alingsås-
bördiga idrottare. Han prövade på många 
olika sporter, och i samtliga kom han att 
tillhöra de främsta i staden.
   Tennis blev den första sporten som 
fångade ”Peos” intresse och jämbördig 
sparring blev den halvåret yngre kompi-
sen Lennart Bergelin. ”Peo” vann senare 
DM-tecken i tennis för både Västergöt-
land och Närke. I bordtennis hemförde 
”Peo” ett par AM (Alingsås-Mästerskap). 
Även i skytte, bandy och ishockey var 
”Peo” bland de bästa i Alingsås. I curling 
var ”Peo” med om att vinna flera serie-
segrar under sina år i Sundsvall.
    De främsta sporterna kom dock att bli 
handboll och fotboll. Via KFUM Alingsås 

och Sörhaga IK (och Suchards korplag) 
hamnade ”Peo” på nyåret 1949 i Örebro 
SK:s allsvenska handbollslag, där han 
kom att vinna tre allsvenska guldmedaljer 
(plus en i IK Heim – Göteborg – 1954/55). 
Han var med och vann VM-guld i inne-
handboll i Sverige 1954 och silver i ute-
VM i Schweiz 1952. ”Peo” spelade 17 
A-landskamper i innehandboll och en i 
utehandboll. I fotboll spelade ”Peo” drygt 
två säsonger i Allsvenskan för Örebro SK, 
och han gjorde en A-landskamp mot Is-
land 1951. I Alingsås hade ”Peo” repre-
senterat både Alingsås IF och Holmalunds 
IF i fotboll.
   ”Peo” kom att verka inom teko-bran-
schen i nästan hela sitt arbetsliv. Från 
kontorsarbete på den kända choklad-
fabriken Suchard i Alingsås hamnade 
”Peo” i konfektionsföretaget Albin Rapp 

i Örebro på nyåret 1949. Hösten 1953 
flyttade ”Peo” till Melka i Göteborg (och 
IK Heim i handboll under två säsonger).  
År 1955 blev det flyttning inom Melka 
till Karlskoga (och åter handboll i Öre-
bro SK fram till 1961 med två allsvenska 
guld 1956 och 1957). I Karlskoga träffade 
”Peo” sin Monica och de gifte sig 1958. 
Familjen utökades med två döttrar och en 
son. Jobbet inom Melka förde ”Peo” vi-
dare till Växjö (och div II-handboll med 
Växjö BK 1961-1963). Åren 1963-1971 
reste ”Peo” på Norrland för Melka och 
bodde i Sundsvall. Sedan gick flyttlasset 
1971 till Göteborg, där ”Peo” fortsatte att 
jobba för Melka fram till pensioneringen 
1989.

Berndt Jivesten

Alingsås-fostrade Per-Olof ”Peo” Larssons imponerande prisbord. De runda medaljerna i mitten är ett 
VM-guld i innehandboll 1954 och ett VM-silver i utehandboll 1952 samt fyra allsvenska guldmedaljer 
från 1950-talet. ”Peo” Larsson spelade 17 A-landskamper i innehandboll och en A-landskamp även i 
fotboll, mot Island 1951.
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Då olympiafararna kom hem
På kvällen tisdagen den 6 september 
1932 hyllade boråsarna på Idrottsplat-
sen (Ramnavallen) sina från OS i Los 
Angeles återkomna hjältar Thure Ahl-
qvist (silver i boxning lättvikt), Axel 
Cadier (brons i brottning, grekisk-ro-
mersk stil mellanvikt), Gustaf Klarén 
(brons i brottning fristil lättvikt) och 
Jean Gunnar Lindgren (femma i löp-
ning 5 000 meter).

Axel Cadier hade anlänt från USA med 
Kungsholm redan den 27 augusti. De tre 
andra kom med Drottningsholm till Gö-
teborg den 3 september tillsammans med 
flertalet av de svenska och finländska OS-
deltagarna. De svenske mottogs av rege-
mentsmusik, leven, blommor och lands-
hövdingetal. Hyllningarna fortsatte någon 
dag senare på Stadion i Stockholm, innan 
boråsarna äntligen kunde välkomna sina 
fyra hjältar på Idrottsplatsen.

Att Thure Ahlqvist, Axel Cadier och Jean 
Gunnar Lindgren var kvalificerade och 
skulle få resa till Los Angeles stod klart 
relativt tidigt. Gustaf Klarén ansågs kvali-

ficerad i och för sig, men olympiska kom-
mitténs pengar räckte inte till för honom. 
Borås Tidnings sportredaktör Max Sand-
berg väckte tanken att boråsarna genom 
en insamling skulle bekosta en biljett för 
Klarén. En kommitté med ”Boråsidrot-
tens grand old man” överste A. E. Ugg-
la i spetsen bildades för att samla in de 
pengar, cirka 4 000 kronor bedömde man, 
som skulle behövas för att skicka Klarén 
till OS. Många boråsare tecknade sig för 
större eller mindre belopp på de insam-
lingslistor som lades ut. Sven Davidson 
finns antecknad för 25 öre. Calle Eng-
lunds revysällskap skänkte behållningen 
(400 kr) av en revyföreställning på Berg-
säter. Den 30 juni kunde överste Uggla 
sända en postväxel på 3 500 kronor till 
Sveriges olympiska kommitté. Det räckte 
och en vecka senare kunde Gustaf Klarén 
i Göteborg gå ombord på båten till USA. 

På kvällen den 6 september hade många 
boråsare mött upp på Idrottsplatsen, där 
Thure Claesson var speaker. De fick se en 
fotbollsmatch i vilken Elfsborgs A-lag be-
segrade föreningens B-lag med 3-1, och 

ett 1 500-meterslopp  som Jean Gunnar 
Lindgren vann på tiden 4.14,3. 
I strålkastarljus uppvisningsboxades 
Thure Ahlqvist mot Arne Eliasson, varef-
ter Axel Klarén brottades mot Rydström, 
Gustaf Klarén mot Torsten Bergström. 
Kvällen på Idrottsplatsen avslutades med 
ett kärnfullt tal av överste Uggla som ock-
så till var och en av de fyra OS-hjältarna 
överlämnade en minnesplakett med tex-
ten: ”Från tacksamma boråsare för god 
insats vid Olympiska spelen 1932.” Till 
Gustaf Klarén överlämnades ett kuvert 
med listorna från insamlingen som möj-
liggjort hans OS-deltagande (de finns nu 
till beskådande i idrottsmuséet i Boråshal-
len).

Senare på aftonen var det bankett på Ho-
tell Borås. En supé bestående av smörgås-
bord, varmrätt, måltidsdryck och kaffe 
serverades till ett pris av 3 kronor och 50 
öre. Utsträckt tid hade medgivits. 

Lars Sundin

Vänershofshallen 70 år
1939 fick Mariestadsidrotten sin första 
riktiga idrottshall.
Initiativtagare till hallbygget var övering-
engören vid Kraftaktiebolget Gullspång-
Munkfors Conrad Schinkler, som med 
stor energi och framsynthet drev igenom 
byggandet. Genom tillkomsten av den 
nya hallen skapades möjligheter för en 
rad nya inomhussporter. Handboll, Ten-
nis, Bordtennis och Badminton var några 
sporter, som genom tillkomsten av Vä-
nershofshallen fick ändamålsenliga loka-
ler för tävling och träning.
   Handbollen hade under en lång följd av 
år två livaktiga föreningar i staden, Ma-
riestads AIF och Mariestads BK. Derbyna 
mellan dessa båda var hårda duster såväl 
på planen som på läktaren. En läktare som 
för övrigt var avdelad i en MAIF-sektion 
och en MBK-sektion och det  var viktigt 
att hålla sig till rätt sida.
När bägge lagen under en period spelade i 
Div.II räckte inte hallen till för att ta emot 
all pulik som ville se derbyna.
   MAIF var det lag som vann störst 
framgångar med spel i landets näst hög-
sta serie, Div.II, första gången i slutet av 
1940-talet, och sedan en längre sejour un-
der 1960- och 1970-talet. Bästa resultatet
uppnåddes 1971 då man var endast en po-
äng från kvalspel till Allsvenskan.

   Vänershofshallen har också varit skåde-
platsen för stora tävlingar i såväl Tennis, 
Bordtennis och Badminton.
När Thomas Cup i Badminton spelades 
1975 fick Vänershofshallen i all hast bli 
spelarena istället för Vadsbohallen, byggd 
1972, eftersom de  tyska ledarna och spe-
larna inlämnade protest mot att takhöjden 
i Vadsbohallen var för låg. Tävlingsled-
ningen flyttade då, med kort varsel, hela 
arrangemanget till Vänershofshallen där 
takhöjden var ok.
Tyskarna, som inte hade sitt allra bästa 
manskap på plats, hade nog räknat med 

att få tävlingen framflyttad, men kunde ju 
inte veta att Mariestad hade fler resurser i 
hallhänseende.
         För den anrika anläggningen,Vänershofs-
hallen, som visserligen är något sliten 
men fortfarande brukbar, planeras en ju-
bileumsaktivitet med anledning av de 70 
åren någon gång i början av september.
Hallen var för övrigt en av de första som 
byggdes med fribärande, limmade trästo-
lar från takstolsfabriken i Töreboda.

Bo Zackrisson

Vänershofshallen i Mariestad                     FOTO: Michael Gustafsson
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Stellan Strand, den siste backåkaren?
Historien om hängslena dateras från 
de senaste nordiska mästerskapen, där 
Sverige var med, alltså Nordiska Mäs-
terskapen i Backe i Sollefteå och NM 
på 1000 m-bana i Umeå. Den är inte ny, 
men den är typisk för Stellan.

Det var ganska varmt i matsalen vid ban-
ketten, och stämningen var hög i förbröd-
ringens tecken. Lite var började man ta 
av sig kavajerna och satt i skjortärmarna. 
Det var då vi upptäckte, att Stellan för-
ankrat sina onämnbara, ej endast med ett 
par kraftiga hängslen än utan även med en 
stabil svångrem med solitt järnbeslag.

-Har du både hängslen och 
svångrem? undrade kamra-
terna.

-Naturligtvis, sade Stellan. 
Man får aldrig lämna något åt 
slumpen. Går hängslena av, 
håller svångremmen och går 
svångremmen av, håller häng-
slena. Specerihandlare Stellan 
Strandh (f. 19/11 1909) har som 
försiktig västgöte aldrig lämnat 
något åt slumpen. Han har all-
tid varit de noggranna förbere-
delsernas man, ordentlig och 
prudentlig, ständigt välrustad, 
vältrimmad och tränad.
Stellan älskar att köra 350-ma-
skiner. På det viset får han fler 
priser. Han har väl vid det här 
laget kört hem c:a 500 pris, va-
rav 324 förstapris. Vann SM i 

backe åren 37-39, blev nordisk mästare 
1938-39 och även lagmästare 1938. År 
1946 tog han NM i Norge både i backe 
och på rundbana och vid 1947 års NM 
blev han bäst i 350-klassen i Hallstaback-
en, fast B-klassen inte gällde som mäster-
skap. På Umeåkersbanan blev han trea.
På Solvalla och andra storevenemang har 
han många gånger varit bäst i B-klassen 
och han har också varit med i speedway-
serien, både i div. I och div. H, fast han da 
tvingats köra 500 cc maskin, som han inte 
riktigt kan förlika sig med.

Det är dock som backåkare Stellan går till 
motorhistorien. Med sin sällsynt lätta och 

flytande stil, sin förmåga att välja lämpli-
gaste vägen och sitt mjuka handlag med 
växel och koppling har han nått fenome-
nala tider i så gott som landets alla backar. 
Ofta har han med sin 350:a kört fortare 
än 500-orna. Det har för övrigt varit ett 
publiknummer att se, om Stellan skulle 
spöa tungviktarna. I dag är han väl Sveri-
ges bäste backåkare och dessutom är han 
ordförande i federationens kommitté för 
backe och 1000 m-bana, en syssla, som 
han åtagit sig för att länka in dessa båda 
styvmoderligt behandlade motorgrenar i 
modernare och mer publikknipande spår.

Boråsaren är en högt betrodd man i klubb-
livet. Han var ledamot av höga 
federationsnämnden, så länge 
den fanns till, är suppleant i 
motorcykelstyrelsen, ledamot 
av motorcykelrådet och na-
turligtvis högt betrodd aukto-
ritet hemma i Västergötland. 
Han är de aktivas företrädare 
i styrelserna och en outtömlig 
källa av praktisk sakkunskap 
för federationen. En bra talare 
och orädd debattör. Generade 
sig inte att ensam tillsammans 
med Göte Brester reservera sig 
mot den hundrahövdade råds-
församlingen, när det gällde en 
viktig förarersättningsfråga. 
Och det trevligaste var den 
gången, att han sade ifrån på 
ett sätt, så att ingen tog illa vid 
sig.
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Stellan Strandh var känd som en av Sveriges bästa rundbaneåkare och back-
specialister. Sina största framgångar vann han i 350-klassen. Under sina 27 
tävlingsår, mellan 1929 och 1955, tog han inte mindre än 324 segrar.

Boråsmedaljen 2008 till Johan Wiland och Victoria Carlerbäck
Boråsmedaljen ska enligt stadgarna 
delas ut till bästa idrottsprestation i 
staden under året.

Medaljen har delats ut sedan 1938  av 
Idrottsfrämjandet. Första pristagare var 
Axel Cadier följd av Sven Jonasson året 
efter. Sedan Idrottsfrämjandet numera 
upphört har Borås Idrottshisto-
riska Sällskap, BIS, numera tagit 
över ansvaret för medaljen.

BIS har nu beslutat att tilldela 
målvakten Johan Wiland, tidi-
gare Elfsborg och numera FC 
Köpenhamn samt ryttarinnan 
Victoria Carlerbäck Boråsme-
daljen 2008.

Johan Wiland var en viktig 
kugge i det Elfsborgslag som 
tog hem stora silvret i 2008 års 

fotbollsallsvenska. Hans målvaktspel gav 
försvaret trygghet och hans många nollor 
i kolumnen för insläppta mål var enastå-
ende i sitt slag.

Victoria Carlerbäck hade sitt framgångsri-
kaste år i fälttävlan 2008  när hon framför 
allt vann en världscupstävling på Ribers-

borg i Malmö med sin Ballys Geronimo, 
och blev uttagen till OS i Kina.
Medaljerna kommer att delas ut i samband 
med att Borås Stad firar sin födelsedag på 
Stora torget den 29 juni.

Tommy Olsson
BIS ordförande

Johan Wiland in action i en cupmatch mot Valencia. Victoria Carlerbäck iunder en fälttävlan 2008.



nare Robert Wedberg  efter matchen. 
Inte bara Alingsås kan vara stolta idag 
utan även orter som Stenstorp (Robert 
kommer därifrån), Hjo (Magnus Andre-
assons moderklubb är HK Guldkroken) 
samt Skövde (Anders Rylander).

Nedtecknat av Tommy Wahlsten
(också från Stenstorp)

                
Alingsås svenska mästare
(laget i SM-finalen):

Richard Kappelin, målvakt
Daniel Svensson, målvakt
Marcus Enström, 2 mål
Johan Petersson, 1 mål
Charlie Sjöstrand, 6 mål
Glenn Andersson, 2 mål
Patrick Quinones, 1mål
Anders Rylander, 1 mål
Ville Kangas, 2 mål
Magnus Andreasson, 5 mål (alla 
på straffar)
Jonathan Berg
Johan Bergh
Gustav Rydergård
Kristian Bliznac, 9 mål
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Alingsås HK 
första Västgötalaget som vinner herrarnas SM i handboll

Lördagen den 9 maj 2009 kommer att 
bli ett historiskt datum för herrhand-
bollen  och för Alingsås. För första 
gången sedan starten 1932 blir ett lag 
från Västgöta-distriktet  SM-vinnare 
och Alingsås herrar kopierar därmed 
den bedrift som Skövde HF svarade för 
på damsidan för nästan exakt ett år se-
dan.

Det blev en rafflande SM-final 
i Globen i Stockholm, där pu-
bliken uppgick till 13.927. En 
match som från början tycktes bli 
en klar triumf för Alingsås HK, 
men som sedan i andra halvlek 
blev jämn ända fram till slutet. 
Så här såg delar av målbilden ut 
(Alingsås siffror först): 2-0, 6-2, 
6-5, 8-6, 14-11 (halvtid), 17-14, 
19-19 (e 40 min), 22-22, 23-25, 
27-25, 27-26 till slutsiffrorna 29-
26.

Bland dominanterna i svenska 
mästarna Alingsås kan nämnas 
målvakten Richard Kappelin, 
med en räddningsprocent på 54 
i första halvlek, och Kristian 
Bliznac  som svarade för 9 

mål. Bland annat klev han in vid under-
läget 23-25 på slutet och satte mål 24, 26 
och 27 och avgjorde matchen definitivt 
tillsammans med Charlie Sjöstrand som 
gjorde mål 25.

-Jag känner både tomhet och glädje! Vi 
har trott på oss själva hela vägen, men att 
det skulle bära hela vägen till guld hade 
jag nog inte vågat gissa, sa’ Alingsås trä-

Guldtränaren Robert Wedberg intervjuas av SVT efter matchen.

Magnus Andreasson höjer bucklan och från höger ses Anders Rylander, Tobias Rivesjö (reserv), Wille Kanags, Johan Berg (skymd) och Kristian Bliznac.
FOTO: Patrik Skoglöw/AT

FOTO: Patrik Skoglöw/AT



Utmärkelser till TAIK- medlemmar
Ur Skaraborgs Allehanda

Utdelning av nålar för mångårigt med-
lemsskap och utmärkelser till duktiga 
ungdomar var en del av programmet då 
Tibro AIK fotbollklubb höll årsmöte.

Christer Carnegren, Kenneth Börjesson 
och Lars Erik Erlandsson har varit med-
lemmar i fotbollklubben i 50 år För detta 
mottog de nålar och invaldes som heders-
medlemmar. Frida Ah1ander fick nål för 
25 års medlemsskap. Den sistnämnda 
kunde tyvärr inte närvara på mötet. Det 
kunde däremot de tre herrarna som samt-
liga blev medlemmar den 18 maj 1959 
och egentligen var det fråga om en kupp 
av ledarna.
   - Vi var på väg för att spela match mot 
IFK Karlsborg. Så stannade ledarna bilen 
vid gamla Örlenbadets station där det då 
var filialbutik till Blombacka handel. De 
frågade oss om vi ville bli medlemmar i 
Tibro AIK. Vi tvekade inte utan svarade 
ja. Hade vi sagt nej hade vi nog fått ta 
tåget hem efter matchen som för övrigt 
slutade med 1-0 till Tibro. Detta tack 
vare målvakten Kenneth Börjesson, säger 
Christer Carnegren.

Christer berättar också att på den tiden 
fick man spela i vilken fotbollsklubb man 
ville upp till 15 års ålder, sedan var det 
dags att registrera sig i en klubb.
 Och vi förstod att Tibro AIK var den bäs-
ta klubben, säger Christer.

Inställd match
Att Christer verkligen haft en speciell 
känsla for sin klubb förstår man av föl-
jande händelse. Efter det att han lagt av 
med fotbollsspelandet var han med en 
kompis som spelade i Ulvåkers IF till en 
match på Åbrovallen där Ulvåkers b lag 
mötte IFK Värsås b lag. Värsås kom med 

Christer Carnegren, Kenneth Börjesson och Lars-Erik Erlandsson tittar på tidningsklipp från gamla 
tider. På väggen bakom ses ett foto på TAIK:s b-lag från 1963. Enligt grabbarna ett av klubbens bästa 
lag genom tiderna.

för lite gubbar så Christer fick en förfrå-
gan om han kunde hoppa in så matchen 
kunde genomföras. Men svaret blev nej. 
Jag har klubbkänsla och är Tibro AIK:are, 
svarade Christer. Matchen fick ställas in.

Kenneth Börjesson och Lars Erik Er-
landsson har ett par andra minnen från 
de många åren i TAIK. Förr fick de yngre 
spelarna ta över gamla spelares skor. Ken-
neth övertog Bengt Ahlanders skor och 
Lars Erik fick ta över Per Åke Joelssons.

Årets TAlK:are
Några spelare och ledare fick också ta 
emot utmärkelser på årsmötet. Magnus 
Lagerin, lagkapten och stöttepelare i det 
duktiga fotbollslaget, blev årets TAIK:are. 
Han är ett föredöme för laget, sägs det i 
motiveringen till utmärkelsen. Årets ta-
lang heter Sebastian Nicklasson och är en 
träningsflitig kille och kanske en blivande 
lagkapten. Slutligen premierades årets le-
dare, Michael Anttila, för lång och trogen 
tjänst Michael har bland annat varit ung-
domsansvarig i styrelsen. 

Börje Sahlén 

Årets talang Sebastian Nicklasson, årets TAIK:are Magnus Lagerin och årets ledare Michael Anttila.
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Marks Idrottshistoriska Sällskap
Invigning av ny förenings- och utställningslokal

I samband med årsmötet skedde en 
högtidlig invigning av vår nya fören-
ings- och utställningslokal i närvaro 
av 40-talet personer. Dagen var den  24 
mars.  Vice ordförande Sven-Olof An-
dersson fungerade  som toastmaster.
Deltagarna hälsades   välkomna och 
informerades efterhand om de olika 
delarna i programmet.
   Invigningen inleddes med ett hälsnings-
anförande av Britt-Marie Knutsson, ord-
förande i sällskapet.
I sitt tal berättade Britt-Marie kortfattat 
om sällskapets historia och verksamhet. 
Carl-Erik Johnson, den förste ordföran-
den i sällskapet, kompletterade historien. 
Han var inbjuden och hälsades välkom-
men tillsammans med Kultur-och fri-
tidsnämndens ordförande Karin Jageby, 
Stiftelsen Föreningssparbanken sjuhärads 
ordförande Bertil Sparf, Marks Fastighets 
AB:s ordförande Göran Andersson och 
VD  Bo Renman, Ulrika Kullenberg och 

Christina Shearer från Rydals museum, ti-
digare styrelseledamöterna Erik Gustafs-
son och Leif Loheden, Tommy Wahlsten, 
ordförande i Wästgöta idrottshistoriska 
sällskap , Olof Toftby  från Borås idrotts-
historiska sällskap samt föreningsrepre-
sentanter, företrädare för pressen m.fl.
   Invigningstalet hölls av Karin Jageby. 
Hon gratulerade sällskapet till de nya lo-
kalerna och gladdes åt vad frivilligt arbete 
kan åstadkomma. Sällskapet önskades 
lycka till i sin fortsatta verksamhet och 
därefter invigdes symboliskt lokalen ge-
nom att Karin klippte de färgade banden 
under livliga applåder. 
Sällskapet bestods med presenter och tal 
av de olika representanterna. Det bjöds 
förfriskningar och visning av utställning-
arna i lokalen.

Sven Håkansson
Marks Idrottshistoriska sällskap

Presentbordet Rolf Börjesson, Ingvar Nordin, Lennart Norrman, Sven.Olof An-
dersson vid kaffebordet

Simmaren Björn Borg är död
Han avled nyligen i sitt hem i Zurich. 
Han blev 89 år.
Björn Borg var medlem i Marks 
idrottshistoriska sällskap sedan flera 
år tillbaka.
Björn Borg föddes i november 1919 i 
Skene. Hans far var där chef för Borås 
Väveri AB:s fabrik Kungsfors. Familjen 
flyttade till Norrköping. Där upptäckte 
snart Norrköpings Kappsimningsklubb 
Björns talang som simmare.
   1936 kom björn att dominera SM-sim-
ningarna med segrar på distanserna 200, 
400 och 1500 meter fritt samt ryggsim. 
Samma år deltog han också i Berlinolym-
piaden på 4X200 meter lagsim.
   1938 blev hans stora år, då han åter tog 
flera SM-titlar, bl.a. på svensk rekordtid. 
Samma år blev han Europamästare på 400 
och 1500 meter fritt. För sin många fram-
gångar tilldelades  han detta år Svenska 
Dagbladets Bragdmedalj.

   Under sina år i Norrköping, återkom han 
ofta till Mark och Örby, där han vistades 
hos sin mormor och morfar. Han brukade 
då simträna i Öresjön, Örby och i Hed-
gärdssjön, Skene.
   Till Marks Idrottshistoriska sällskap har 
Björn donerat en stor prissamling, bland 
annat bestående av 20 av hans erövrade 
SM-tecken av högsta valör.
   Under hela sin tid i Schweiz har Björn 
Borg hållit sig ajour med sitt hemland och 
sin hembygd bl. a. genom kontinuerlig 
kontakt med vårt sällskap
   När Björn Borg lämnat detta jordiska, 
går våra tankar till hans familj i Schweiz. 
Makarna Anna-Greta och Björn har under 
sina många år i detta land varit flitiga mo-
tionärer och som sådana utövat simning 
och vandringar i Alperna.

Marks Idrottshistoriska sällskap 
Genom Ingvar Nordin
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Fritidsnämndens ordförande Karin Jageby håller 
invigningstalet.



Ett nutidsögonblick
Utrag ur Marks Idrottshistoriska Sällskaps senaste skrift

Öxabäck, ett namn som de flesta för-
knippar med damfotboll, om det gäller 
idrott. Här började enligt många dam-
fotbollen i Sverige. Nu hade det nog 
funnits fotboll för damer även tidigare, 
men då kanske mera på en jippobeto-
nad nivå. Hur damfotbollen växte fram 
i Öxabäck, då laget dominerade i Sve-
rige under ett antal år, för att så små-
ningom bli alltmera av en främlingsle-
gion, både bland spelare och ledare, för 
att till slut rasa ihop som ett korthus är 
en både spännande och tragisk histo-
ria.
Men Öxabäck med sina 900 invånare har 
ytterligare en idrottsförening, nämligen 
Öxabäcks Vinteridrottsklubb. Även denna 
har genom åren hävdat sig väl idrottsligt. 
Som framgår av namnet är ju klubben 
från början en vinteridrottsklubb, men ut-
vecklingen av vädret här i sydvästra Sve-
rige har ju medfört att möjligheterna för 
att bedriva vinteridrott har försvårats, för 
att inte säga helt försvunnit. Ett försök att 
avhjälpa detta är den konstsnöslinga som 
skidklubbarna i Mark tillsammans skapat 
nere i Kinna vid Kinnaströms sportstuga. 
Där har Öxabäcksborna med Kent-Åke 
Jonasson i spetsen varit medarbetare som 
dragit sin del av lasset vid byggnation och 
arbete med driften. Detta projekt har varit 
en stor tillgång för skidåkningen i Mark.
När inte vädret är tjänligt för en form av 
idrott, så kan man ju ägna sig åt någon an-
nan gren. I Vinteridrottsklubbens fall har 
det blivit friidrott, mest terränglöpning 
och annan löpning som bedrivs utanför 
arenorna. Man har genom åren sett en hel 
del duktiga ungdomar med adress Öxa-
bäck, i prislistorna från både mindre och 
större tävlingar som Lidingöloppet. 
I dessa sammanhang måste ett namn som 
Thomas Abrahamsson nämnas, både som 
aktiv och ledare.

Vi besökte en kväll i början av septem-
ber 2005 en ungdomsträning. Det var en 
trevlig upplevelse. När man kommer in i 
VIK:s klubblokal, som finns i Antikhusets 
källare, möts man innanför dörren av ett 
bildkollage över damfotbollslagets histo-
ria. Lite längre in står en dam som tillver-
kar smörgåsar i mängd. Hon heter Annika 
Lövenberg och får representera något 
mycket viktigt, för att inte säga nödvän-
digt i ungdomsidrott nämligen entusias-
tiska mammor. Är inte mammorna posi-
tiva till att ungdomarna idrottar och tränar 
blir det ingenting. Efter hand kommer så 
ungdomarna, en del små som har med sina 

Mamma Ebba i Öxabäcks damlag, som blev svenska mästare 1972, grattuleras av sina barn.

Jag vill också vara med............
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mammor med sig, en del lite äldre. Efter 
en stund har skaran av ungdomar växt till 
ett fyrtiotal och det är dags att börja med 
kvällens aktiviteter. Alla drar sig bort till 
den närbelägna skolidrottsplatsen där Leif 
Mellberg, klubbens ordförande och, för 
att använda ett slitet uttryck, eldsjäl leder 
uppvärmningen på ett lugnt och bra sätt 
som tycks passa alla. Efter en stunds upp-
värmning tar så den egentliga träningen 
vid, som den här kvällen består av höjd-
hopp, längdhopp och kulstötning, möjli-
gen inspirerade av de svenska framgång-
arna under sommarens friidrotts-VM. Det 
är imponerande att se hur alla hjälps åt 
att hämta den materiel som behövs och 
hur snabbt verksamheten kommer igång. 
Höjdhopparna instrueras av Leif Mell-
berg och det gör han med bravur. Entuias-
merar dem som inte får till det så bra och 
berömmer alla. Han är en pedagog det är 

tydligt. Även vid de övriga stationerna 
flyter verksamheten på bra och det är här-
ligt att se engagemanget hos ungdomarna. 
Mammorna står och småpratar i en grupp 
och finns i närheten, säkert en trygghet för 
de minsta. En timmes träning går fort och 
när man sitter och pratar med de lite större 
pojkarna när de byter om förstår man att 
detta är en aktivitet som fyller en funk-
tion.

Efter att ungdomarna sett till att alla 
smörgåsarna försvunnit är träningskväl-
len den här septembertorsdagen över för 
den här gången och alla drar sig hemåt. Vi 
är några stycken som sitter kvar en stund 
vid en kopp kaffe och pratar om klubben 
och idrott i allmänhet. Leif berättar att 
han började syssla med idrott i Angered 
i Göteborg där han i frisksportarsamman-
hang började med ungdomsträning innan 

han flyttade till Öxabäck. Kent-Åke talar 
om saker ur klubbens historia, som när en 
annan klubb försökte ta över verksamhe-
ten och om sina många Vasalopp.

I bilen hem kommer tankarna. Är inte det 
här idrott när den är som bäst? Det är möj-
ligt att inte alla de ungdomar som deltog 
i kväll blir några stjärnor men det är kan-
hända inte huvudsaken. Nuförtiden när 
idrott tycks bestå av stjärnor som köps och 
säljs som vilken handelsvara som helst, är 
det skönt att få uppleva idealitet och ung-
domlig entusiasm en sådan här kväll.
Öxabäcks VIK:s ungdomsverksamhet är 
bara en liten kvist på det svenska idrotts-
trädet men tillhör något som svensk idrott 
inte kan vara utan. 

Av: Viggo Svensson
Marks Idrottshistoriska Sällskap
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Löparlegenden Arne Andersson har avlidit
Arne föddes den 27 oktober 1917 i 
Trollhättan och avled nu den 1 april i 
Vänersborg, 91 år fyllda. Han dueller 
mot främst Gunder Hägg i kampen 
om världsrekorden under 1940-talets 
första hälft har gått till den svenska 
idrottshistorien och Arne som under 
sin karriär tävlade för Vänersborgs 
HAL, Uddevalla IS, IF Elfsborg (1938), 
Örgryte IS (1939-43) och SoIK Hellas 
(1944-45) fick 1943 Svenska Dagbladets 
bragdmedalj  året efter det att Gunder 
Hägg fått samma utmärkelse.

Arne slog igenom på allvar när han i finn-

kamp vann 1500 m i landslagsdebuten på 
nya svenska rekordet 3.48,8. 1942 tang-
erade han Häggs världsrekord på engel-
ska milen (1609 m) på 4.06,2 och året 
efter satte han den 1 juli själv nytt rekord 
på distansen i ett lopp på Slottskogsval-
len i Göteborg där klockan stannade på 
4.02,6.  Den 17 augusti var det dags för 
nytt världsrekord på samma bana – tiden 
på 1500 m blir 3.45,0 och de båda världs-
rekorden gjorde att bragdjuryn ställdes 
inför ett lätt beslut detta år.

1944 utsågs Arne till världens bäste med-
eldistanslöpare och även detta år satte 

han två världsrekord. Det 
första på den mycket udda 
distansen ¾ mile (1207 
m) på Stockholms Stadion 
den 5 juli då han sprang på 
2.56,6 och sedan tisdagen 
den 18 juli då han sänkte 

Arne Andersson hissas efter världsrekordloppet på 3/4 engelsk mil i 
stadion.

sitt eget världsrekord på engelska milen 
på Malmö IP till 4.01,6 med Gunder Hägg 
strax efter på 4.02.0.

Efter påstått brott mot amatörbestämmel-
serna diskvalificerades Arne (och Gunder 
m fl.) i mars 1946 av  Svenska friidrotts-
förbundet och de tänkta starterna i EM 
1946 och OS 1948 kunde därmed inte bli 
av. Arne började på 50-talet tävla på cy-
kel och genomförde 1952 Sverigeloppet 
då han blev 4:a efter 190 mils pedaltram-
pande.

Efter att ha arbetat som folkskollärare i 
Bromma flyttade han tillbaka till hemsta-
den Vänersborg och bl.a. på sin 90-årsdag 
var han på Idrottsmuseet i Vänersborg (se 
WI nr 4-2007).

Tommy Wahlsten

Rivaler på löparbanorna, men alltid goda vänner bredvid. Bilden är tagen 12 maj 1995 
när Gunder Hägg och Arne Andersson träffades på Vänersborgs Idrottsmuseum.

FOTO: Tommy Feldt



Idrottshistoriska träffen är populär
Ur Skaraborgs Allehanda

Fika, allmänt tjöt och ett och annat 
flygskär. Det är mycket som ska hin-
nas med när TIbros idrottshistoriska 
sällskap ordnar träffar med de andra 
Skaraborgska sällskapen.

När Tibros idrottshistoriska sällskap står 
värd för träffarna med de idrottshistoriska 
sällskapen i Vadsbo, Lidköping, Skara 
och Karlsborg är det levande idrott som 
står på programmet.
   -På andra sådana här träffar har vi ham-
nat på olika industrier. Det tycker inte jag 
är så intressant, speciellt inte när vi har så 
duktiga idrottare här i Tibro, säger Chris-

ter Carnegren, Tibros Idrottshistoriska 
Sällskap.
   Han och de andra deltagarna har just 
kommit från en fika i Sporthallen, nu vän-
tar ett träningspass med Tibro konståk-
ningsklubb i ishallen. Fast Christer och de 
andra ska bara titta på.
   Först värmer konståkarna upp och visar 
olika piruetter och andra moment, sedan 
åker de sina individuella program. När 
nyblivna nordiska mästaren Joshi Helges-
son åker är det idrottshistoriska sällskapet 
mäkta stolt.
   De har samlat ihop till grattisbiommor 
till både Joshi och systern Viktoria, också 
hon nybliven nordisk mästare.
   Träffarna mellan de idrottshistoriska 
sällskapen är populära. I går deltog tret-
tio personer, som alla känner alla och trivs 
bra ihop. Här märks alla och det är en ge-
mytlig stämning.
     -Det blir bara bättre och bättre. Snart är 
vi lite halvkära i varandra. Det är mycket 
skoj och tjöt, inte som på något årsmöte 
där man bara får sittta i ett hörn, säger 
Christer Carnegren.
   Efter konståkningsuppvisningen fick 
deltagarna ställa frågor till konståknings-
klubbens tränare Regina Jensen innan da-
gen avslutades med en gemensam lunch.

Text o. foto KARIN BÄCKLUND

Den idrottshistoriska träffen lockade drygt 30 deltagare från Vadsbo, Karlsborg, Skara, Lidköping och 
Tibro.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap har 
haft Årsmöte i Tibro AIK:s fotbolls 
klubblokal vid Sportparken och i när-
varo av ett drygt trettiotalet av sällska-
pets något över etthundra medlemmar.

Av årsberättelsen framgick att sällskapet 
under året har ökat sift medlemsantal med 
nitton. Aktiviteten har varit stor med bl.a. 
medlemsträffar och utställningar. I sam-
band med RF:s 100 år ordnades en utställ-
ning på biblioteket och dit kom många 
intresserade för att se mycket av Tibros 
idrottshistoria. Även temautställningarna 
i sporthallen har haft många besök. Där 
har kanot, konståkning, bågskytte och nu 
senast orientering fått visa upp lite av sin 
historia och verksamhet. Några av sällska-
pets medlemmar har också hjälpt några 
andra föreningar vid deras arrangemang, 
bl.a. vid Rankåsstugans 60 årsjubileum.

Årsmötet gick snabbt undan under ledning 
av mötesordföranden Knut Åke Karlsson 
och styrelsen omvaldes. Enda undantaget 
var revisorn Bengt Jakobsson som nyval-
des efter Lars Joelsson som avsagt sig 
återval. I övrigt omvaldes Ingemar(Löck) 
Karlsson till ordf. samt styrelsemedlem-
marna Gösta Wahll, Christer Carnegren 
och Yngve Johansson. Övriga kvar-
stående i styrelsen är Bengt Lundberg, 
Kent och Jan Lindberg, samt revisor Olle 
(Tuba) Larsson.

Årsmötet gästades av Westgöta Idrotts-
historiska Sällskaps ordf. Tommy Wahl-
sten som gav en eloge till sällskapet för 
deras verksamhet men också för det fina 
sätt som de skötte värdskapet vid distrik-
tets årsmöte för en tid sedan.
Årsmötet avslutades med en kaffestund 
där deltagarna fick lyssna på en bandin-
spelning av två av våra bortgångna sty-
relsemedlemmar, ordf. Manne Sjölander 
som pratade med tidigare kassören Bertil 
(Salting) Andersson om bl.a. idrottsmin-
nen.

I planerna inför det kommande året finns 
bl.a. nya utställningar i Sporthallen, nu 
närmast är det sportfiske som kommer att 
exponeras. Medlemsträffarna kommer aft 
fortsätta med besök i de olika klubbarnas 
lokaler. Även samarbetet med ”Femklö-
vern” och de övriga föreningarna i länet 
kommer att fortsätta.

Tibro IHS årsmöte

De drottshistoriska sällskapen, genom Christer 
Carnegren, gratulerade Joshi Helgesson till 
segern i Nordiska mästerskapen
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SOMMARKRYSS

SOMMARKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade skuggade rutorna, rätt sammansatta, bildar namnet på en sport och fritidssysseleättning som hör som-
maren till.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”Sommarkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 10 augusti vill vi ha svaren, som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkommna svar.  Lycka till ! 

Rätt svar till förra nummets ”Vårkryss” var VASALOPPET och vinnare blev: 
1:a pris, 3 Sverigelotter: Karl Karlsson, Fjällkroken 9, 504 61 Borås.
2:a pris, 2 Sverigelotter: Henry Persson, Egnahemsvägen 37, 522 32 Tidaholm.
3:e pris, 1 Sverigelott:    Evert Magnusson, Viaduktgatan 32, 464 33 Mellerud.                    

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Nyebrogatan 5A 
                441 34 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24

Borås Idrottshistoriska Sällskap
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.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kenneth Larsson
Bankg.   5513-8168

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-508 40
Ordf.       Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.       Lars Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
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@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0731-42 22 51
Ordf.     Roland Gustafsson, 0505-306 14
Sekr.      Stig Brehag, 0505-403 87

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@telia.com
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.       Folke Brink, 0510-249 19

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  bmk1948@live.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

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

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
   @gmail.com
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Ejving Karlsson 

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hasse Rosendahl 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Ordf.        Hasse Rosendahl
Epost   hasse.georg@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    Marieholmsvägen 2                  
                542 43 Mariestad 
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Epost   bo.zacke@gmail.com
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Bankg.   402-6712

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

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillegårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         Jan Kindmalm,  0502-142 33
E-post    idrottshistoriskatidaholm1                  
                 @gmail.com
Bankg.      5423-6880
 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Museum:  Idrottshist. Cykelmuseet
                 Tånga Hed
                 447 91 Vårgårda
    0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
    0322-62 70 19
Sekr.     Stig Sjögren
     0322-62 36 51

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
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, 
     0500-41 86 94
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Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61
bo.zacke@gmail.com

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

Karin Monsén-Karlsson, suppl. 
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Jan Kindmalm, sekr.
c/o Linnégatan 26 B
522 31 Tidaholm
0502- 142 33
0709-42 75  71
idrottshistoriskatidaholm1@gmail.com

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

Jan Sandelius, adj. VIF/SISU
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Sören Karlström - ny ordförande i VIF/SISU
Västergötlands Idrottsför-
bund och SISU Idrottsut-
bildarna hade årsstämmor i 
Vara den 21 april. Stämmor-
na valde en ny gemensam 
styrelse och som ordförande 
valdes Sören Karlström från 
Skövde som redan tidigare 
var ordförande i SISU. 
Tidigare ordföranden Karl-
Evert Andersson, Lidköping, 
lämnade därmed styrelsen som 
förutom Sören fick följande 
utseende: Carl-Erik Johnsson, 
Borås (som varit ordförande i 
WIS 2001-04), Göran Nyberg, 
Brämhult, Margareta Wetter-

berg, Skövde, Petra Wirtberg, Götene, 
Lena Puhasmägi, Borås, Jan Sandelius, 
Skövde, Anita Zetterman, Borås och Peter 
Fredriksson, Lidköping.
- Att ha en gemensam styrelse är något 
som vuxit fram över tid. Alltmer har be-
slutsfrågor gått in i varandras verksamhet 
så det känns rätt att ta det här steget var 
Sören Karlströms kommentar. Stämmor-
na gästades av Leif Larsson från Riksi-
drottsstyrelsen och av Ola Lundberg från 
SISU:s förbundsstyrelse.

Tommy Wahlsten

                                                                                                 FOTO: Milad Akbarzaden

VIF/SISU:s nye ordförande Sören Karlström



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Fåglumbröderna Erik, Gösta och Sture Pettersson vann Ymers och BT:s Cykelpropaganda år 1963


