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Jonas Jerebko från Kinna är den förste svensk som spelar i världens bästa basketliga, NBA.
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Ordföranden har ordet
Snart är ännu ett idrottshistoriskt år till ända 
och när denna tidning når Er har vi redan 
kommit långt in i december.
Nästan alla våra medlemsföreningar möttes 
i Vara den 23 november och mer om det 
intressanta mötet, där VIF/SISU:s ordförande 
Sören Karlström pratade om det ideella 
arbetet, kan ni läsa på annan plats.
Just det ideella arbete som utförs av alla som 
engagerar sig i den idrottshistoriska rörelsen 
är av oerhört stor betydelse för att föra 
denna del av det kulturella arvet vidare till 
kommande generation. 
Idrottshistoria skapas alltid primärt i nutid 
och det är glädjande för oss i Västergötland 
att flera idrottsmän och kvinnor, som kommit 
fram genom ideellt arbete i idrottsföreningar i vårt distrikt, har fått stor 
uppmärksamhet den senaste månaden. Vill bara nämna några namn som 
skymtat förbi i media – skidåkarna Marcus Hellner från Lerdala, som hade 
snabbaste tid i världscupsstafetten i Norge, och Hanna Falk från Ulricehamn, 
som gjorde succé i sin världscupsdebut i Finland, tennisspelaren Robin 
Söderling från Tibro, som för andra gången slogs världsspelaren Nadal i 
Masterslutspelet i London och orienteringstjejen Helena Jansson från Skövde 
som liksom Robin är en av de nominerade till årets Jerringpris. Även Gustav 
Larsson som utbildade sig på cykelgymnasiet i Skara finns med bland de 
tolv.
Jonas Jerebko, född i Kinna och tidigare spelare i Marbo, Marks kommun, 
blev den förste svenske spelaren i den amerikanska basketligan när han nu i 
höst debuterade för Detroit Pistons. Lägg därtill att Villa-Lidköping i nuläget 
ligger i topp i bandyns elitserie och vid Fotbollsgalan nyligen så blev Linnea 
Liljegärd, bördig från Skogsbygdens IF i Alingsås och med spel också i 
Falköpings KIK inte bara hyllad som damallsvenskans skyttedrottning, hon 
fick också pris som årets genombrott och årets forward. Olof Mellberg, med 
rötter i Gullspångs IF, utsågs till årets back.
När ett år är på väg att ta slut står alltid ett nytt för dörren. Planera därför redan 
nu för vårt årsmöte som kommer att hållas i Vara den 20 mars 2010. Mer om 
detta kommer i vårt februarinummer där ni också kan passa på att annonsera 
om de årsmöten Ni själva skall hålla. En uppmaning också att skicka in 
föreningen/sällskapets årsrapport/verksamhetsberättelse till vår sekreterare så 
att de också kan publiceras i nämnda tidning. 
Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att önska samtliga medlemmar i de 
lokala sällskapen/föreningarna, styrelsekamrater, valberedning och revisorer 
i WIS, Västergötlands Idrottsförbund, SISU och övriga som medverkat i vår 
verksamhet en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             Ordförande i WIS

Tommy Wahlsten
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God Jul 
och

Gott Nytt År!
önskar WI:s redaktion



INfOrmatION frÅN IdrOttshIstOrIska sällskap Och 
föreNINgar m. fl. 

alingsås 
Idrottshistoriska 

 sällskap
har ”Öppet hus” i klubblokalen, 

Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),
måndagarna den 1 febr., 1 mars och 

12 april 2010 kl 15-18.

Årsmöte
 måndagen 15 mars 2010 kl 18.30

Välkomna!

Vänersborgs
Idrottshistoriska

förening
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2010

Tisdagen den 9 februari 2010 kl 19.00
hålls årsmöte i Idrottsmuseet.

Välkomna! 
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kraftprovet

Föräldrar och anhöriga stöttar knattarna som löper med en väldig frenesi.

Kraftprovet 11,6 km – löpning mellan 
fall och slussar i Trollhättan – en kraft-
full upplevelse under Fallens Dagar.
Två föreningar delar på arrangemang-
et och det är Trollhättans SOK och 
Trollhättans IF.
Två föreningar delar på arrangemang-
et och det är Trollhättans SOK och 
Trollhättans IF.

1986 startade tävlingen som tredje freda-
gen i juli alltid inleder Fallens Dagar med 
en hel dag av friskvård.
Första året var det 374 deltagare men har 
växt varje år och 2009 hade vi målgång på 

1824. Nu är det dock fler klasser så att alla 
i familjen kan vara med.

Löpare från hela världen, dock inte från 
Asien och Sydamerika, har varit här.
Vi minns på damsidan alla duktiga norskor 
med Grete Waitz i spetsen och bland her-
rarna Jarl Gaute Aase Norge, Agapius 
Masong Tanzania, Yobes Ondieki Kenya, 
som senare satte världsrekord på 
10 000m.
Vi har haft förlöpare som Gunder Hägg 
och Arne Andersson, en kranskulla som 
Eric ”Carlsson på taket” Carlsson.
Vi skulle kunna räkna upp OS-deltagare, 

vinnare av Gbg-varvet och Stockh. Ma-
rathon som varit här dessutom några av 
Sveriges främsta längdskidåkare, men 
utöver dessa ”kändisar” är största glädjen 
alla de glada motionärer som med andra 
förutsättningar springer den krävande ba-
nan. Alla får dock god hjälp då mellan 
10-15000 åskådare kransar banan.
Den senaste klassen i tävlingen är Knatte-
provet 800 m för 8 år och yngre som blivit 
succé. Föräldrar och anhöriga stöttar knat-
tarna som löper med en väldig frenesi.

Mycket roligt har hänt genom åren, som 
när två löpare från Tanzania kom upp 
till prisutdelningen och blev tilltalade på 
sitt stamspråk. Vi har aldrig sett så stora 
ögon. Eller han som blev 328:a och vann 
en byrå vid utlottning. Han visade stor 
glädje och ropade …se, se min käring har 
svimmat.

Som arrangörer av en tävling som man 
vill skall bestå och utvecklas är det viktigt 
att ha en bra funktionärsstab. 
Vi har varit ett tiotal som jobbat ett halvår 
före tävlingen och tävlingsdagen är det 
c:a 100-110 fuktionärer i gång och 80 % 
av dessa har varit med alla åren.

2010 är det 25-årsjubileum och förbere-
delser är redan i gång.

Kraftprovet i okt. 2009
genom Harry Lindell

Kraftprovet 11,6 km – löpning mellan fall och slussar i Trollhättan – en kraftfull upplevelse under Fal-
lens Dagar.
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Idrottsstjärnor i trollhättans park of fame
Vid en högtidlig cermoni i 
Trollhättan avtäcktes två så 
kallades stjärnplattor med 
namn av Trollhättans genom 
tiderna mest kända idrotts-
män, Bertil Antonsson och Olle 
”Skofteby” Bengtsson.
Dessa stora idrottsmän ingår 
numera tillsammans med tolv 
andra Trollhättebor i Trollhät-
tans Park of Fame.
Trollhättans Stad beslöt 2007 att 
man skulle låta en del av Betty 
Backs park i centrala Trollhättan 
vara en stjärnparad av kända per-
soner, som hade gjort Trollhättan 
känd och dessa personer skulle 
vardera tilldelas en stjärnplatta 
med namn. Man bestämde att 
vid första tilfället, så skulle man ha tio 
stycken s.k. stjärnplattor.
Genom tidningen TTELA,s försorg fick 
tidningsläsarna rösta fram tio av 25 an-
givna personer. De tio personer som val-
des var stora företagsledare, entertainers 
såsom Peter LeMarc, bröderna Claes och 
Anders Eriksson samt Laila Westersund. 
Tre kända idrottsmän valdes nämligen 
Eric”På Taket” Carlsson, Frank Anders-
son och Håkan Mild.
2008 bestämde Trollhättans Stad 
att två skulle väljas, det blev 
sångerskan Jessica Andersson 
och Kerstin Granlund, tillhö-
rande Galenskaparna. I år var 
det åter dags för ett nytt val. I 
början av året uttryckte Trollhät-
tans Idrottshistoriska Sällskap 
oro över att äldre meriterade och 
tyvärr bortgångna Trollhättebor 
riskerade bli utan stjärnplatta.
- Vi är därtill oroade över, att 
ännu levande idrottslegender 
med meriter och medaljer från 
OS, VM, EM och SM inte finns 
med, skrev ordförande Hasse Ro-
sendahl till informationschefen i 
Trollhättans Stad, Peter Asp.

Vid en omröstning där 4000 personer rös-
tade blev utfallet sådant, att två mycket 
meriterade idrottsmän Olle ”Skofteby” 
Bengtsson  (1923-2005) och Bertil An-
tonsson (1921-2006) postumt fick sina 
platser i Betty Backs park. Olle fick 14 % 
och Bertils procentsiffra blev 12.
Boxaren Olle Bengtsson vann 100 av 120 
amatörmatcher. Olle blev 1948 proffs och 
vid sin sista match 1958 hade Olle vunnit 
23 av 25 proffsmatcher i boxningens mel-
lanviktklass. 1954 mötte Olle Bengtsson 

Europamästaren Randolph Tur-
pin i London och Olle förlorade 
med domarrösterna 2-1.
Tungviktsbrottaren Bertil An-
tonsson tog tre VM-guld, två 
EM-guld, två OS silver (-48 och 
-52). Bertil vann 24 SM-guld (15 
i fristil och 9 i grekisk romersk 
brottning) samt ett lag-SM-guld 
i fristil för Trollhättans AK. Vid 
sitt tredje VM-guld i Italien 
1953 gjorde Bertil Antonsson 
en heroisk insats och vann mot 
storfavoriten och 25 kilo tyngre 
Sovjetbrottaren Johannes Kotka. 
På hösten samma år tilldelades 
Bertil Antonsson Svenska Dag-
bladets bragdmedalj.
Det blev en festlig inramning 

lördagen 26 september 2009. Trollhät-
tans Stads informationschef höll i arrang-
emanget och berättade vilka enastående 
prestationer, som de båda stjärnplattebe-
rättigade idrottsmännen hade gjort.
Dessutom intervjuades Olles dotter, Lena 
samt Bertils bror Bengt, även denne en 
duktig brottare, där båda fick frågan hur 
deras anhöriga hade sett på detta, att bli 
uppmärksammade med en stjärnplatta 
mitt i Trollhättan.

Skolungdomar från Kulturskolan 
trumpetade fanfar, när avtäck-
ningen ägde rum av släktingar 
till de två berörda idrottsmännen. 
Olles son och sonson Björn resp. 
Johan samt Bertils bror Bengt 
och Bengts son Jan skötte denna 
hantering.
Därefter kunde åskådarna gå 
fram och beskåda två enastående 
idrottsmäns stjärnplattor av kan-
ske Trollhättans främsta idrotts-
män genom tiderna.
                       
Stinsen Andersson
sekreterare i TIHS

Bengt Antonsson, bror till Bertil Antonsson, har just avtäckt Bertils 
stjärnplatta

Lena, Eva och Björn vid sin pappa Olle ”Skofteby” Bengtssons stjärn-
platta
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Till Dig som läser denna tidning och inte är medlem i något/någon av våra idrottshistoriska sällskap/
föreningar (sid. 30-31):

Bli medlem för 100-150:-/år så får Du tidningen direkt hem i din brevlåda 4:a ggr/år. Dessutom stödjer 
Du vår verksamhet.
Vi registrerar och arkiverar idrottshistoriska dokument, bilder och föremål och gör dom tillgängliga 
för allmänheten, bl. a. i våra muséer. Vi anordnar idrottscaféer med idrottsprofiler som gäster, utställ-
ningar och studiresor m.m.
                 VÄLKOMNA!
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Intervju med leif ”loffe” Johansson,
Trollhättans största orienteringsprofil

- Jag har alltid varit intresserad 
av banläggning. I Vikingaträffen 
1964 debuterade jag som ban-
läggare i större sammanhang 
tillsammans med Lars-Erik 
Kristiansson. Då placerade vi en 
kontroll i botten av en jättegry-
ta. För att komma till skärmen 
och kunna stämpla fick löparna 
klättra ner och upp på en stege. 
Problemet var att det blev kö, då 
det bara var en stege. Vi fick en 
hel del kritik av löparna efteråt, 
minns Leif Johansson. Men vi 
hade ju ingen rutin.

Idag är det knappast någon, i varje 
fall i orienteringskretsar, som 
använder hans dopnamn. Leif är 
numera ”Loffe”, ett smeknamn han fick 
under sin tid på NOHAB.
- Där skulle alla ha ett ”öknamn” och då 
blev det Loffe.

Leif föddes i Grunnebo utanför Väners-
borg för 72 år sedan, men kom redan som 
tvååring till Trollhättan. Därefter har han 
varit Trollhättan trogen och hela tiden bott 
”på rätt sida av älva”, dvs på västra sidan 
om Göta älv.
På den sidan fanns Trollhättans BOIS och 
Trollhättans SOK med säte i Strömslund. 
Eftersom Loffe tidigt fick ett brinnande 
idrottsintresse, kom han snart i kontakt 
med de föreningarna.
- Jag åkte skidor i Björndalsterrängen och 
spelade fotboll med BOIS. Jag höll på 
med fotboll i junioråldern, parallellt med 
orienteringen. Jag var väl ingen större 
bollbegåvning, utan levde mycket på min 
kondition.

1953, då Loffe var 16 år, flyttade Kjell 
Cedervall, en konditor från Skåne, till 
Trollhättan där han arbetade på kondito-
riet Tosca. Han var hängiven orienterare 
och fick Leif att börja springa på allvar. 
Och framgångarna lät inte vänta på sig.
- Jag vann många tävlingar och blev di-
striktsmästare första gången som arton-
åring.

Loffes framgångar uppmärksammades 
av Svenska Orienteringsförbundet och 
som junior deltog han i tre landskamper. 
På den tiden var orienteringen en nordisk 
”angelägenhet”, så Finland och Norge 
stod för motståndet.
- I den första landskampen i Finland blev 
jag fyra. Jag ledde efter halva banan, men 
det var så kallt så jag kunde knappt vrida 

kompassen och tappade lite på slutet.

Den lovande karriären fick dock ett snabbt 
slut. Redan som andraårssenior fick Leif 
en allvarlig knäskada i korpfotbollen. 
Trots flera operationer, förstörde skadan 
hans möjligheter som topporienterare, 
speciellt då löpningen och förmågan att ta 
sig fram i terrängen var hans styrka. Det 
trasiga knäet har dock inte hindrat honom 
att fortsätta med orienteringen.
- Jag har sprungit flera SM, både indivi-
duellt och i budkavle. Bästa resultatet i 
budkavlen är en 10:e-placering tillsam-
mans med Lars-Erik Kristiansson och Ulf 
Smedberg.
Det har blivit många tävlingar under 55 år 
och Loffe har hela tiden varit i toppskiktet 
i sin ålderklass, även om han inte kunnat 
träna ordentligt p.gr.a. skadan.. 

- Tävlingar jag ser fram emot är ”Öjet-
rampen” och ”Hjortsöndan” med Främ-
mestad resp. Skoghjortarna från Alingsås 
som arrangörer. Det är alltid välordnade 
tävlingar med bra terräng och välritade 
kartor.
En annan tävling Loffe gärna minns är 
”Älgtrampen” i Lysvik i Värmland. Det 
brukade vara vårsäsongsavslutning för 
Sydsveriges orienterare på 50- och 60-ta-
let.
- Vi åkte ofta buss dit och den sociala 
samvaron var lika viktig som själva täv-
lingen.

Leif har givetvis sprungit många Tio-mila 
budkavlar. Debuten skedde 1955 och det 
har blivit ca 25 stycken.
- Jag har sprungit alla sträckor utom för-
sta. Bäst gick det 1958, då vi blev 8:a. 
Året efter hade vi ett ”kanonlag”, men det 

gick dåligt på de inledande sträck-
orna.
Leif sprang då ”långa natten”, en 
sträcka på 16 km.
- Då hade vi en mil mellan två kon-
troller, minns Loffe. Jag gjorde ett 
bra lopp och tog in 23 minuter på 
täten, något som knappast skulle 
vara möjligt idag, med de moderna 
kartor som används nu.

När Leif började orientera på 
50-talet var det ”backstrecks-
kartan” som användes. Den var i 
skala 1:100 000 eller 1:50 000 och 
mycket schematisk.
- Det var svårt att läsa kartan och 
kompassen var nödvändig. Kon-
trollpunkterna var torp, gärdes-

hörn, tjärnar och stora höjder. Det var inte 
ovanligt med rejäla ”bommar” och löpti-
derna var ofta över två timmar.
Den största förändringen av orientering-
en är just på kartsidan. Dagens moderna 
kartor är ”underverk” jämförda med då-
tidens. 

Leif har deltagit i några Veteran-VM. 
Speciellt minns han det i Ungern 1990 då 
han blev 7:a.
- Vi åkte buss och hade som medpassa-
gerare Per Slunggård. Han blev världs-
mästare och efteråt blev vi alla hyllade av 
borgmästaren i Aigen, där vi bodde, med 
stor fest och dukade långbord.

Efter debuten 1964 har Leif lagt många 
banor. Vid inte mindre än 22 gånger har 
han varit ansvarig banläggare på Trollhät-
tans SOK:s stortävling ”Vikingaträffen”. 
- Det var mycket jobbigare förr. Då fick 
vi, förutom arbetet i terrängen, även rita 
in löparnas banor för hand. Vid några till-
fällen ritade vi in över 1000 banor. Idag 
sköts ju pappersjobbet via datorn.
Vid ett tillfälle blev det problem med ban-
läggningen. När TSOK 1988, i samband 
med Vikingaträffen, arrangerade finalen i 
Skogssports juniorcup, där hela sverige-
eliten deltog, var banorna klara i god tid.
- Jag hade lagt banorna på en äldre karta 
och väntade bara på en reviderad version. 
Men ett par veckor innan fick vi beske-
det att kartan inte skulle bli klar i tid. Då 
var det ”bara” att byta karta och lägga nya 
banor. Det var stressigt, men gick bra ef-
tersom jag fick ledigt från arbetet några 
dagar, minns Loffe. Han arbetade då på 
Volvo Flygmotor.
Efter sju år i folkskolan utbildade Leif sig 
till plåtslagare i en fyraårig yrkesskola 

Leif Johansson mottager Trollhättans SOK:s ledarpris 1992
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som drevs av NOHAB, dåtidens stora 
företag, som bla var känt för sin loktill-
verkning.
- Där arbetade jag i 30 år för att sedan 
flytta till Volvo Flygmotor, idag Volvo-
Aero, då NOHAB lades ner. Jag var även 
fackligt aktiv under ca 30 år.
När Loffe kom till Volvo Flygmotor 1982, 
var han med om att utveckla en korporien-
tering som han driver fortfarande. Han 
arrangerade även den numera nedlagda 
NOHAB-kavlen under många år. Leif är 
även starkt engagerad i TSOK:s Trimori-
entering, där tom GPS är ett hjälpmedel 
idag.

Han har också varit politiskt aktiv som 
ledamot i Fritidsnämnden i 10 år och ver-
kade även i en av stadsdelsnämnderna då 
de fanns.
- Vi var tre orienterare i Fritidsnämnden 
på 80-talet. Det var då som Trollhättan 
fick Idrottsplats Skogen och kartbidraget 
var tre gånger så högt då som nu, ler Loffe 
lite finurligt.
Idrottsintresset har funnits så länge han 
minns. 
- Rekord-magasinet och All Sport slukade 

jag från första till sista sidan. OS i London 
följde jag noggrant i radion och tidningar. 
Mitt idrottsintresse var och är sort. Efter 
debuten i orienteringen var jag fast där 
och den är idag något av en livsstil, vilket 

”Loffe” på upploppet vid 5-dagars i Uppland 1980

jag delar med min fru Margareta.

Loffe engagerade sig omgående i Troll-
hättans SOK:s verksamhet som ledare. 
Han har varit ledamot i huvudstyrelsen i 
10 år, i orienteringssektionen i 30 år och 
dessutom varit ungdomsledare i 20 år. Att 
säga att Leif är en föreningsmänniska är 
en underdrift. Han har varit och är en av 
stöttepelarna i föreningen och är mycket 
aktiv i skötseln av Skidstugan.
- Jag lägger säkert ner ett tjugotal timmar 
i veckan i klubbverksamhet under säsong-
en, även om jag har ”trappat ned” en del.

Leif är fortfarande aktiv orienterare, trots 
sitt trasiga knä. Men han åker inte så långt 
numera. Det blir oftast tävlingar i närom-
rådet. Mest aktiv är han i Pensionärsori-
enteringen. Varje onsdag samlas pensio-
närer från trestadsområdet, Bohuslän och 
Dalsland för orientering och samvaro. 
- Jag kommer att hålla på med orientering 
så länge kroppen håller, avslutar Loffe, 
Trollhättans största orienteringsprofil.

                                    Lennart Karlsson

alla föreningar presenterade
I  januari 2006 började Alingsås 
IHS att i montern i Sparbanken 
presentera alla föreningar som 
är medlemmar i Sällskapet. Ka-
valkaden inleddes med de båda 
äldsta föreningarna, Alingsås 
Frivilliga Skarpskytteförening 
(bildad 1861) och Alingsås Se-
gelsällskap (bildat 1878). Sedan 
har det ”rullat på” med två nya 
föreningar varje kvartal – med 
avbrott för någon specialutställ-
ning.

Under fjärde kvartalet 2009 är vi 
nu framme vid den 28:e och sista 
föreningen i matrikeln, Alingsås 
SeniorBowlare, som är den yngs-
ta bland föreningarna, bildad år 
2000. Man har för närvarande 60 
aktiva bowlare, fördelade på 35 
herrar och 25 damer. SeniorBow-
larna är i farten från september 
till april med träningar och olika 
interna tävlingar, bl a ett årligt klubbmäs-
terskap. Dessutom har man  utbyte med 
åtta andra föreningar i Västsverige, som 
man varje år möter i klubbmatcher både 
hemma och borta. En gång om året spe-
lar man också mot ett lag från Alingsås 
danska vänort, Tårnby (en förort till Kö-
penhamn).

Montern i Sparbanken har Alingsås IHS 
fått disponera sedan december 2004, då 
man startade med att visa boxaren Tage 
Pagårds KABOM-pokal och bågskytte-
världsmästaren Stellan Anderssons nio 
guldmedaljer från VM 1952 i Bryssel. Vid 
varje kvartalsbyte i montern har Alingsås 
Tidning presenterat de nya föreningarna 
med bild och text.

Fortsättningsvis – från första kvar-
talet 2010 – kommer Alingsås IHS 
att använda montern i Sparbanken 
för att presentera foton, idrottspri-
ser och annat material ur de sam-
lingar som inlämnats under de se-
naste fem åren. Ett litet smakprov 
finns att beskåda i montern redan 
nu: några av brottaren Per Anders-
sons priser. Per Andersson, född 
21/1 1917, död 11/2 2009, var un-
der många år en duktig brottare, 
mestadels i lätt tungvikt, i Alings-
ås Brottarklubb, som bildades 
1925 och upphörde 1970. I pris-
samlingen finns bl a plaketter från 
åtta års deltagande i de s k ”Fyr-
stadsbrottningarna”. Han var även 
styrelseledamot och under många 
år tränare i Alingsås BK. Efter den 
aktiva karriären blev Per en hängi-
ven motionscyklist. Han deltog 24 
gånger i Anten Runt, 17 gånger i 
Mjörn Runt och 12 gånger i Vår-

gårda-Trampen. Per Anderssons dotter 
Anita Johansson överlämnade priser och 
några idrottsböcker till Alingsås IHS efter 
pappans bortgång.
             
                                       Berndt Jivesten

Ordf. Hjalmar Andersson, till vänster, och vice ordf Lars Rundlöf i 
Alingsås SeniorBowlare framför montern i Alingsås.
                                                                                        FOTO: Christian Stål, Alingsås Tidning



spännande resa till olika muséer 
– hur utvecklar vi våra egna samlingar?

Vi var 32 personer som åkte med på stu-
dieresan till Kulturlagret i Vänersborg, 
Bohusläns museum i Uddevalla och 
idrottsmuseet på Kviberg i Göteborg 
den 1 oktober. Gruppen bestod av två 
olika delar: dels idrottshistoriker från 
nio olika sällskap i Västergötland och 
dels ett leader-projekt från Vårgårda. 
(Leader står för landsbygdsutveckling 
inom EU). 
Frågorna var många inför denna resa: Hur 
gör vi bäst för att dokumentera och beva-
ra våra samlingar? Inressantare montrar? 
Digitala hjälpmedel? Mer tillfälliga ut-
ställningar och mindre basutställningar? 
Hur få kontakt med Västarvet? Resan tog 
en full dag och betyget var bra och intres-
sant. Nu skall vi gå vidare var och en på 
hemmaplan, men kanske även driva frå-
gan som en större framtidsfråga till SISU 
Västergötland: Hur utvecklar vi våra 
museer? Detta torde komma upp bl.a. på 
kommande ordförandekonferens i Vara 
den 23  november.

Tack till SISU Västergötland och Väs-
tarvet
Resan möjliggjordes tack vare fint sam-

arbete med SISU, som nu efter att 
nästan alla idrottshistoriska säll-
skap har startat upp sina hemsi-
dor, vill gå vidare med något nytt 
ämne. Då ligger museiutveckling 
mycket nära som det bästa för-
slaget, eftersom vi alla samlar 
och dokumenterar idrottshisto-
ria. Skulle SISU kunna göra en 
gemnsam studiekampanj? Kan vi 
göra fler studieresor? Kan vi ta ut 
föredragshållare i olika museiäm-
nen? Kan vi tipsa varandra här i 
tidningen? Skall vi alla sällskap 
gå med I ArbetSam eller andra 
marknadsföringsorgan?
Det känns otroligt bra att vi på 
detta sätt aktivt har fått in en fot 
inom regionens stora museiorga-
nisation Västarvet. De driver ju 
de flesta museer och samlingar 
i Västra Götaland och har ju en 
imponerande kunskapsbank. Nu 
är Västarvet under omskapande 
och ämnar bli betydligt öppnare mot just 
andra organisationer som Idrottshistoriska 
Sällskap.

Kulturlagret i Vänersborg
Kulturlagret har inga öppna vis-
ningar, utan är bara en stor ”för-
varingsplats” vid infarten till Vä-
nersborg. Här finns alla typer av 
föremål samlade, bevarade och 
förtecknade. Ann-Charlott Öberg 
gick igenom hur vi bevarar textil, 
metall eller trä från skadedjur och 
mögel och blekning. Vi fick många 
bra tips på rengöring och förva-
ring, vilket skulle vara ett lämpligt 
ämne på ett kommande års- eller 
sommarmöte i WIS. Lennart An-
dersson beskrev hur man på bästa 
sätt förvarar foton – torrt och 10 
grader. Han hade flera hundra tu-
sen foton förvarade från 1850-talet 
och framöver. Både Ann-Charlott 
och Lennart följde sedan med oss 
i bussen. Bl.a. underströk de att vi 
måste spara all vår föremålsdoku-
mentation i separata hårddiskar 
som säkerhetskopior. Vi fick även 
inköpsadresser  eller vi kan kon-
takta kulturlagret direkt för mindre 
upplagor lämpliga för oss. Sådana 
adresser är www.museiservice.se 
med arkivsortiment eller www.
riksutstallningar.se för vikskärmar 
i wellpapp (drygt 1.000:- i inköp).

Bakom utställningarna på Bohusläns 
museum
Ann-Marie Brockman,  som arbetat 30 år 
på muséet i Uddevalla, beskrev hur de ar-
betat med föremålen, texterna, belysning-
en och ljudkulisser för att nämna några 
planeringsrubriker. Rörliga bilder ger 
snabbare intryck. Viktigt är att även tänka 
på vad man presenterar på hemsidan och 
visa ett urval av samlingen på själva ut-
ställningen. Skuggspel eller baksidespro-
jektion upp på skärm var andra sätt att få 
uppmärksamhet

Faktarummet och kulturvårdscentrum
En del av museet var ett faktarum under 
ledning av Barbro Lind. Här kunde man 
få foldrar och information om aktuella ut-
ställningar, om föreningar, naturreservat, 
kulturinstitutioner mm. Besökare kunde 
anteckna synpunkter och det anordnades 
debattkvällar. Arkeologerna rapporterade 
om de senaste aktuella fynden. Hur når 
vi besökare via nya medier som bloggar, 
twitter, wikipedia etc.
Gunnar Malm på Kulturvårdscentrum 
följde med oss i bussen  och beskrev hur 
man bildade detta centrum när Uddevalla-
varvet lades ned 1987. 30 fd. varvsarbe-
tare fick utbildning och åkte ut, dokumen-
terade samlingar (ca 70.000 föremål) och 
stödde hembygdsföreningarna. Idag finns 
95 hembygdsföreningar i Bohuslän som 
erbjuder§ kursverksameht (t.ex. fotoshop, 
film och bildarkiv) eller försöka lösa för-
varingsproblem och mögelskador i fören-
ingarna 

Interiörbild  från Göteborgs Stadsmuseum. 
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Borås IHS har börjat tänka i andra banor vad gäller pre-
sentation av Borås idrottshistoria. Man presenterar dagens 
aktiva idrott och anknyter till till den historiska delen.
På bilden, från Borås Idrottsmuseum, en skyltdocka med 
utrustning tillhörande Patrik Järbyn. Patrik, som tävlar i 
störtlopp, skall i februari deltaga i sitt 4:e! vinter-OS. Den-
na gång i Vancouver, Kanada.



Idrottsmuseet på Kviberg
Idrottsmuseet i Göteborg har musei-
verksameht i tre plan på Kvibergs gam-
la kasernområde. Man har naturligtvis 
basutställningar från SDF:en och om 
anläggningar men även tillfälliga utställ-
ningar som om Erik Lemming samt Inge-
mar Johansson. Den 31 okotober kommer 
man att ha ett stort samlarmöte på Kvi-
berg. Årsboken har man lyckats med i 
närmare 20 år med rel. bra sponsorsdel. 

Borås IHS tänker annolunda – startar med 
ungdomar och levande idrott.
Borås valde att åka på en egen resa till 
Idrottsmuseet på Kviberg och till Göte-
borgs stadsmuseum med ungefär samma 
bakgrundsfrågor. Det intressanta är dock 
den förändring som Borås gör i stort på 
sin framtida musei-inriktning. 
  
  • Utgångspunkt är dagens aktiva idrott  
     och sedan knyts den historiska delen 
     på vid behov. Vi övriga gör precis     
     tvärtom – samlar in gamla historiska 
     uppgifter och har liten kontakt med 
     dagens verksamhet. Det som är verk-   
     samhet idag är historia i morgon, så 
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     det gör att Borås kommer att få med 
     fler idrottsföreningar och en utmärkt  
     dokumentation av dagens verksamhet.
 
 •  ”Varför har vi bara döingar på våra
      museer?” Ungdomen och dagens ut-     
      övare finns inte alls med på våra m-
      seer – nu försöker Borås se det ut
      från de ungas perspektiv och satsar
      på att dokumentera unga idrottare. 

Frågan är värd att ställas till oss övriga – 
skulle vi inte ha med fler ungdomar?

Ett nummer av vår tidning som besöks-
folder?
Ett förslag att fundera på: Skulle vi kunna 
göra ett temanummer av ”Westgötarnas 
Idrottshistoria” om våra idrottsmuseer i 
Västergötland med öppettider och pre-
sentationer med text och bilder (samma 
sidor, som vi även kunde koppla till våra 
hemsidor)? Vi kan ge ut detta nummer 
(nr 2 2010) i en betydligt större upplaga 
och skicka ut till bussbolag, andra idrotts-
historiska sällskap, idrottssamlare och 
idrottsföreningar – en slags turistbroschyr 
för att nå fler besökare??

Detta utan att det kostar egentligen mer 
än något extra porto – då vi redan lagt in 
tidnignen i vår ordinarie budget?

Vad handlar Vårgårdas ledare-projekt 
om?
Leader är ett EU-projekt som handlar om 
utveckling på landsbygden. Nu finns det 
leader-områden över nästan hela Sverige 
och det går på landsbygden att mellan 
näringsliv, kommun och föreningar att 
söka för projekt som tillför orten mera 
attraktionskraft, arbetstillfällen eller fler 
mötesplatser. I Vårgårda samarbetar tre 
museer (däribland Fåglumsmuseet), fyra 
hembygdsföreningar och kommunen i ett 
treårigt utvecklingsprojekt, som skall ge 
föreningarna drygt en miljon i tillskott. 
Arbetet omfattar
  
   • Pedagogisk verksamhet och aktivare 
     montrar
   • Digitalisera och dokumentera sam-
     lingar
   • Marknadsföra och utveckla turismen
   • Nya lokaler i hembygdsföreningarna

    Sven-Åke Mökander

födelsedagskalas i Borås
Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, fyl-
ler 20 år i år och det firades den 20 no-
vember med ett stort födelsedagskalas 
i anrika Boråshallen. Cirka 250 gäster 
deltog i arrangemanget och bland dessa 
fanns ett antal representanter för andra 
sällskap i landskapet och för Värmland 
och Halmstad.

Kvällen inleddes med att BIS ordförande 
hälsade välkommen och påminde om den 
fantastiska utveckling som skett sedan 
starten fram till dagen med Idrottsmuseet 
och Wall of Fame i Boråshallen, kansliet i 

BT-huset, Galleri Idun i  fullmäkigtehuset, 
ansvaret för den årliga Boråsmedaljen och 
det nära samarbetet med Stadsarkivet.

Det hela fortsatte sedan med levande ung-
domsidrott. Borås Gymnastiksällskap vi-
sade upp en stor trupp i olika åldrar och 
olika stadier av sin utbildning. Borås Bas-
ket och Borås Handbollsklubb spelade 
sedan en mycket speciell match där man 
spelade både basket och handboll och 
hade viktade poäng. 

Därefter serverades en kall buffé i foajén. 

Under denna förrättades invalet av tre nya 
idrottare till Wall of Fame, Arvid ”Emma” 
Emanuelsson från Elfsborgs första stor-
hetsperiod som gav tre SM-tecken 1936 
– 40, gångaren Monica Svensson med 
en rad VM-medaljer och världsmästaren 
i motocross 500 cc, Marcus”Bubben” 
Hansson. Till kaffet höll BIS förste ord-
förande Lars Sundin ett uppskattat anfö-
rande om Borås idrottshistoria innan det 
hela avslutades med filmvisning i museets 
filmsal.

                                         Tommy Olsson

De c:a 250 gästerna fick se ungdomar i olika åldrar visa sina färdigheter i 
gymnastik, handboll och basket innan det serverades en kall buffé i Borås-
hallens foajè. 

Borås Gymnastiksällskap hade en uppskattad uppvisning i samband med 
BIS 20-årskalas



thage pettersson/sönegård, lidköping
1922-2009

 Landskamper        
1946              Finland- Sverige  1:a 15,09  
1947              Sverige– Finland  3:a 14,92    
1947              Norden– Sverige/Norden 3:a 15,06  
1949              Frankrike– Sverige  2:a 15,44  
1949              Sverige– Norden                      2:a 15,32  
1950              Sverige– Finland                      2:a 14,91    
1951              Finland– Sverige                      2:a 14,74  
1951              Frankrike– Sverige                   3:a 14,63  
1952              Sverige– Frankrike                   2:a 14,57
1952              Tyskland– Sverige                    2:a 14,79
1952              Jugoslavien– Sverige               2:a 15,19
1953              Sverige– Finland                      5:a 14,73
1953              Sverige– Storbritanien             2:a 15,25
1953              Ungern– Sverige                      1:a 15,11
1953              Frankrike– Sverige                   2:a 15,33

Svenska Mästerskap i kula
1945                                     3:a           14,49
1947                                     3:a           14,80
1948                                     4:a           14,60
1949                                     2:a           15,48
1950                                     3:a           14,81
1951                                     3:a           14,88
1952                                     1:a           14,92
1953                                     4:a           14,39
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Fakta viktkastning
Viktkastning är en uråldrig idrottsgren som utvandrare tog 
med sig till USA där tävlingsreglerna utformades. Redska-
pet består av ett runt huvud, en länk (kedja) och ett handtag 
vars vikt har varierat genom åren men där 56 pund (25,401 
kg) var ursprunget. Redskapet påminner mycket om slägga 
(kedja istället för sträng) men är betydligt tyngre och det är 
också släggkastare som genom åren hävdat sig bäst i gre-
nen. Anledningen till att den kom med på SM-programmet 
var främst att locka tyngdlyftare till kastgrenarna vilket 
dock inte lyckades.

Thage växte upp på en gård i Söne och 
hjälpte i yngre dagar sin far med arbe-
tet där innan han började arbeta i Ör-
slösa elförening. Sedan han tagit behö-
righet startade han eget elföretag 1969 
och drev det tills han slutade arbeta 
några år efter pensionsåldern. Han var 
vid sidan av idrotten intresserad av fri-
luftsliv och tillhörde Örslösa kyrkokör. 
Han var mycket kär i sin hembygd och 
var en glad och positiv människa.
 
 En idrottsstjärna tändes
 Vårträningen hade startat på Framnäs 
året var 1941. LIS och Godtemplarna var 
i full gång och tränade olika friidrotts-
grenar. Vid ”kulringen” i vänstra kurvan 

hade godtemplarnas Gunnar ”Molly” 
Linder och Olle Sandlund samt Alf ”Af-
fen” Wångdahl och några fler samlats. De 
tränade som vanligt utan någon utbildad 
instruktör och hjälpte varandra så gott de 
kunde.
Denna kväll upptäckte de en lång gänglig 
grabb som stod och hängde på det vita 
staketet. På ett ”blygt avstånd” följde 
han kulstötningen. En av de närvarande 
gick fram till honom och frågade  - ”Är 
du intresserad av idrott?” - ”Ja”, svarade 
han, ”Jag är med i en liten klubb Rackeby 
IK och tränar kulstötning”. -”Vill du vara 
med i LIS?” -”Ja mycket gärna svarade 
Thage”.
Under våren/försommaren cyklade han 
minst tre gånger i veckan till Lidköping. 
Utvecklingen uteblev ej, resultaten talade 
för sig själva.
1941 års DM för juniorer i Borås på Rya-
vallen. Många LIS:are var anmälda däri-
bland Thage. 
Tävlingen pågick i två dagar. Försöks-
tävlingen var den första dagen och blev 
dramatiskt. Åtta man av det stora startfäl-
tet skulle kvalificera sig till andra dagens 
finaler. Som åttonde man gick Thage till 
final. Första omgången gav ingen anvis-
ning hur tävlingen skulle utvecklas. En 
Boråskille trampade över i ett misslyckat 
kast.

Några LIS: are kastade utan större fram-
gång. Thage lyckades redan i första stöten 
och låg trea.
Efter tre stötar fortsatte tävlingen med en-
dast sex deltagare. I fjärde omgången kom 
tävlingen att avgöras. Boråskillen visade 
sin styrka med en stöt på 12.08 och tog 
ledningen. Thage fattade kulan och stötte 
12.09. Med en enda centimetern tillgodo 
kunde Thage Pettersson LIS vinna.
I sin första stora tävling kunde Thage resa 
hem med DM– medaljen för juniorer i ba-
gaget.
 
Han slog igenom 1945 med en tredje plats 
vid SM med 14,89 och kom tvåa i årssta-
tistiken samma år. 
Påföljande år 1946 debuterade han i 
Svenska Friidrottslandslaget mot Finland 
och belade första plats med 15,09.
Härefter följde 14 landskamper med goda 
resultat.
Vid Europamästerskapen samma år blev 
han femma med 14,87.
 
Thage var också uttagen till OS i London 
1948 men fick i sista stund stanna hemma 
sedan truppen minskats. Han vann SM 
1953 men drog sig sedan tillbaka från de 
stora tävlingarna. Han fortsatte sedan att 
tävla i mindre sammanhang.
                                              Folke Brink

Thage var 5:a i kula i Europamästerskap i Oslo 1946
 
Lidköpingsrekord (personligt rekord)  15.55      1946
Ett resultat som än idag 2009 står sig.
 
Stor Grabb   nr.169   

Thage var 5:a i kula i EM 1946 i Oslo. Han vann SM 1953 
och vann tre silver– och fyra bronsmedaljer dessutom SM.
Nya Lidköpings tidningen som årligen utser en person som 
har gjort goda resultat inom tidningens spridningsområde.
Thage har nummer fyra i medaljskörden.

Deltog i Skaraborgsmästerskap 12 ggr 
och i Lidköpingsmästerskap 31 ggr
 
Thage tävlade även i diskus.
Hans  personbästa var 45,88 från 1946.
 
I viktkastning deltog han 
1950 och kastade 12.17 kg (Lidköpingsrekord)
1952   13.07 kg. (Lidköpingsrekord)
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Förre landshövdingen, statssekreteraren, ordföranden i Västergötlands Idrottsförbund 
och Riksidrottsförbundet Karl Frithiofson avled i sitt hem på Orust den 24 september 
i en ålder av 89 år.

Han var en av Västergötlands Idrottsförbunds mest karismatiska och kanske viktigaste 
ledare under förbundets drygt 100-åriga historia. 

Kalle, som han själv kallade sig, var VIF:s ordförande under två år, 1968-70, men 
blev ändå starkt förknippad med Västergötland och dess idrott eftersom han var RF:s 
ordförande i 20 år (1969-89). Dessutom var han landshövding i Skaraborgs län i 19 år 
(1967-86). 1985 blev han Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas förste ordförande, 
en post han innehade fram till 1991.

I en intervju, presenterad i tidningen Westgötarnas Idrottshistoria  nr 4/2007, svarade 
han så här på frågan om vad han tyckte var det roligaste med att vara idrottsledare:

      - Det var så mycket. Jag kommer naturligtvis aldrig att glömma när Bernt Johans-
        son vann OS-guld i Montreal 1976 och  bara några timmar senare vann Anders  
        Gärderud 3000 m hinder. Men jag minns
        också handikappidrotten, som vi arbetade mycket för. Det var inte så lätt alla gånger eftersom de handikappades förbund och    
        föreningar hade medicinsk förankring. 
        Vi föreslog dem dock att starta ett förbund för handikappidrotten för att på det sätt få det stöd de behövde. Så blev det också 
        och handikappidrotten har därigenom under åren kunnat ge så otroligt mycket tillbaka till sina medlemmar. 

Ingemar Stenmarks ödmjukhet men också massrörelsen inom idrotten, med exempel som Vasaloppet, Tjejmilen, Stockholm Ma-
raton och Halvmaran i Göteborg, var andra företeelser som Kalle gärna berättade om. Han avslöjade också att han gick mycket på 
fotboll under de 19 år han arbetade på regeringskansliet (1958-1967, mesta tiden som statssekreterare på Försvarsdepartementet).

      - Jag hade alltid ett lag att hålla på eftersom Stockholmslagen oftast spelade mot lag från landsorten. Jag höll nämligen alltid
        på landsortslaget. 

Ett exempel på det var när han 1982 lämnade sin plats i Svenska Dagbladets Bragdjury, som han hade haft i 11 år, när inte IFK 
Göteborg fick Bragdguldet. ”Änglarna” hade då helt överraskande vunnit UEFA-cupen. I stället fick Mats Wilander utmärkelsen 
det året.

Avslutningsvis vill vi här citera och även instämma i slutorden från de minnesord som RF och SISU Idrottsutbildarna, genom 
Stina Ljunggren, Walter Rönnmark, Ulf Lönnkvist, Bengt Wallin och Bengt Sevelius, framfört, bl.a. i SvD den 2 november:

       - Saknaden efter vår gode ledare och vän är stor, men minnena lever för alltid kvar.

För Västergötlands Idrottsförbund                                För Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
och Studieförbundet SISU Västergötland

Sören Karlström /ordförande/                                Tommy Wahlsten /ordförande/

karl frithiofson har avlidit 

Nyinvalda idrottare till Wall of fame i Boråshallen

Nr 21 Arvid Emanuelsson
1913 -1980, fotboll

Nr 22 Monica Karlsson
1959 -, gång

Nr 23 Marcus ”Bubben” Hansson
1969 -, motocross 



temakväll kanot på Idrottsmuseet i lidköping

Torsdagen den 22 oktober var det 
dags för temakvällen hos Lidköpings 
Idrottshistoriska Sällskap – LIHS. 
Denna kväll var ämnet Kanotsport, och 
föreläsare var de duktiga kanotisterna 
Karin Johansson och Hans Olsson.
Kvällen inleds med att LIHS ordförande 
Folke Brink hälsar deltagarna välkomna, 
varefter ordet lämnas till kvällens värd 
Ingemar Williamsson, som presenterar de 
båda föreläsarna.

Fängslande och medryckande berättar 
Hans Olsson om sin karriär. Hans, född 
och uppvuxen i Göteborg, började år 1978 
paddla ihop med sin bror Per i Näsets 
Paddlarklubb. I sin första tävling, ”Del-
sjöloppet” 1979, blev han sist. Andra tider 
skulle dock komma. Genom målmedve-
ten träning och en rad tävlingar blev Hans 
1983 senior och tävlade för första gången 
utanför Norden med sin klubb NPK, detta 
i Nottingham i England. År 1984 blev 
han landslagsman och deltog i K4 mara-
ton i Pontevedra, Spanien. Därefter blev 
det tävlingar i SM, NM, VM, m.m. Efter 
att ha vunnit SM-guld i K2 1000m och 
medalj i K1 500m, fick Hans uppleva det 
som varje kanotist drömmer om, nämli-
gen att få representera Sverige i OS. Året 
var 1988 och platsen var Seoul i Korea. 
Där tävlade han i K2 1000m. Året efter 
var han rankad 1:a i Sverige i K1 1000 
och 10000m. 1990 och 1991 tog han VM-
medaljer i K4 1000m. År 1992 fick han 
återigen förtroendet att representera Sve-
rige i OS, denna gång i Barcelona. Efter 
Världscupseger och SM-medalj slutade 
han så sin framgångsrika karriär år 1994. 
Då hade han redan, 1993, flyttat med sin 
familj till Källby och blivit ledare i Lidkö-

pings Kanotförening. I dag är Hans Ols-
son personlig tränare för Karin Johans-
son, och har även landslagsuppdrag.

Efter Hans Olsson är det dags för Karin 
Johansson att ta över ordet.
På sitt lättsamma och trevliga sätt berät-
tar Karin om sin hittills framgångsrika 
karriär. Karin, som är född och uppvux-
en i Lidköping, började paddla år 1996 i 
Lidköpings Kanotförening.  Efter en del 
mindre tävlingar deltog hon i sitt första 
SM 1999. Året därpå tog hon sin första 
ungdoms-SM medalj. För att få bättre 
sparring på träningarna och för att få tävla 
i fler discipliner än K1 gick hon över till 
Örebro Kanotförening, vilket ledde till att 
hon blev uttagen i Ungdomslandslaget vid 
NM 2001. Som junior deltog hon i både 
EM och VM. År 2005 blev hon senior och 
deltog i A-landslaget vid VM och EM, där 
hon fick brons i K4 200m. Nu väntade fler 
medaljer.  2006 blev det brons vid VM i 
K4 200m, och året efter brons vid EM i 
K4 200m. År 2008 missade hon OS-kva-
let med en placering.

Karin har nu flyttat tillbaka till Lidköping 
och har Hans Olsson som tränare. Hon 
tävlar dock fortfarande för Örebro. När 
hon berättar om sin stenhårda träning, 
som bedrivs året om, bleknar många är-
rade idrottsmän bland åhörarna. En mer 
målmedveten idrottstjej eller kille får man 
leta efter. Om hon inte klarar att kvala in 
till OS år 2012 i London, har hon lovat sig 
själv att klara det till OS 2016 i Rio. En 
härlig inställning!
Efter föredragen var det dags för en rund-
vandring på museet och kaffe. Vid kaffe-
bordet berättade Hans Olsson om Lidkö-

pings Kanotförenings verksamhet i dag. 
Här fick åhörarna en inblick i föreningens 
fina organisation, som genomsyras av 
mottot ”hellre fler som gör lite än få som 
gör mycket”. Detta har lett till att hela 45 
personer har olika uppgifter i föreningen. 
På tävlingsbanorna skördar föreningen 
stora framgångar och är idag en av Sveri-
ges bästa kanotförening.

Kvällen avslutades så med att Ingemar 
Williamsson tackade de närvarande för 
en trevlig kväll. Till Karin Johansson och 
Hans Olsson överlämnades blommor och 
boken Västgöten i OS. I nästa upplaga av 
denna bok hoppas vi få läsa om Karin, då 
förstås som tävlande för Lidköpings Ka-
notförening.
Vi ser också fram mot nästa temakväll, 
denna gång med ämnet cykelsport.

                          Bengt-Göran Bäcklund
                          LIHS Kanotisterna och föreläsarna Karin Johansson och Hans Olsson
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JonasJerebko

Jonas Jerebko från Kinna är den för-
ste svensk som spelar i världens bästa 
basketliga, NBA.
Han började sin bana i Plannja Bas-
ket, spelade därefter i Marbo Basket 
2006/2007 och fortsatte sin karriär i den 
italienska klubben Angelico Biella inn-
an han i NBA-draften den 25 juni 2009 
valdes av Detroit Pistons. I början av 
augusti 2009 skrev han på ett kontrakt 
för Detroit Pistons.
Jonas Jerebko har redan gjort succé. 
Efter 13 matcher i NBA , t.o.m. den 28 
nov., snittar Jerebko fem poäng, fyra re-
turer och 23 minuter per match.

                                           Leif Svensson
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alingsås gymnastikförening 1918-2008
hämtat ur föreningens jubileumsskrift 

Förord 
När vår förening närmade sig sin 90 års-
dag väcktes frågan om vad har hänt under 
tiden från starten 1918 till vi nu hunnit in 
i 2000-talet. 
Genom att gräva i våra handlingar, som 
till största delenfinns bevarade i Folkrö-
elsernas arkiv, och studera gamla exem- 
plar av Västgötagymnasten, nerlagd 
1956, kunde vi följa spåren av föreningens 
verksamhet fram till i dag. Vi har också 
hittat klipp och bilder i arkivIäggen från 
Alingsås Tidning 
Vi har haft god hjälp av våra medlemmar 
som bistått med bilder och berättelser. 
Med förhoppning om att denna skrift skall 
väcka minnen hos de som deltagit i fören-
ingens verksamheter och fört vår historia 
vidare önskar vi som arbetat med insam-
landet och redigerandet god läsning. 

Alingsås april 2009
Bernt-Erik Nyberg

De första 30 åren 1918 -1948 
1917 kom en nyutnämnd överlärare till 
Centralskolan i Alingsås. Hans namn 
var Erik ThorselI. Med sig i bagaget från 
Tranås där han bildat Tranås Gymnastik-
sällskap hade han vanan att gymnastisera 
enligt Lings metoder.

Linggymnastiken 
PH Lings gymnastiksystem ut-
vecklades i början av 1800-talet 
och 1830 startade han GCI, Gym-
nastiska Centralinstitutet. Runt 
1860 systematiserade Per Hen-
riks son Hjalmar den pedagogiska 
gymnastiken. Nu spreds äran både 
i Norden och runt om i världen, där 
läkarna understödde att systemet 
användes i skolor. Lings gymnas- 
tik hade starka militära influen-
ser och huvudsyftet var att ha ”en 
sund själ i en sund kropp”.  Ling-
gymnastiken blev obligatorisk i 
skolorna och satte sin prägel på 
både på undervisningen och frivil-
liggymnastiken fram till 1950-ta-
let. 

Starten 
Den 18 september 1918 var ett 
antal gymnastikgrupper inbjudna 
via annons i ortspressen till möte i 
Alingsås folkskolas gymnastiksal, 
organiserat av överlärare Eric Thor-
selI. Mötet skulle behandla frågan 
om att bilda en sammanslutning av 

gymnastikavdelningarna i 
staden. Bakgrunden var att 
det fanns gymnastikgrupper 
i olika föreningar i staden, 
men att det behövdes en 
samordning av de olika 
intressena. Till mötet kom 
Alingsås samtliga gymnas-
tikavdelningar, SGU, Sve-
riges Godtemplares Ung-
domsförbund, KFUM och 
Alingsås IF gymnastikav-
delningar.
Mötet resulterade i att man 
beslutade bilda ett gymnastikförbund och 
den 4 oktober 1818 hade man konstitu-
erande möte med valda representanter 
för de olika gymnastikavdelningarna i 
Alingsås. Detta är grundandet av det som 
nu är Alingsås Gymnastikförening. AGF 
sökte medlemskap i Svenska Gymnastik-
förbundet och begärde ett anslag på 100 
kr. Man fick till sin glädje 200 kr. 

Grundarna 
Grundarna av Alingsås Gymnastikför-
bund var disponent David Jarlen, bygg-
mästare Levi Johansson, typograf J Hed-
lund, fröken gymnastikdirektör Estrid 
Hedberg, folkskollärare Edit Svensson, 
fröken Anna Kjellgren och överlärare 
Erik ThorselI. Den första styrelsen bestod 

av överlärare ThorseII, ordförande, disp. 
Jarlen, v.ordf. gymnastikdirektör Hedberg 
sekreterare, byggmästare Levi Johans- 
son, skattmästare, och typograf Hedlund, 
intendent 
Namnet bestämdes till Alingsås Gym- 
nastikförbund men på årsmötet 1920 
ändrades namnet till Alingsås Allmän- 
na Gymnastikavdelningar.
Föreningens stadgar paragraf 1:
”att sprida kunskap om och väcka intresse 
för den Svenska gymnastiken” har fören-
ingen förverkligat geom uppvisningar i 
staden och dess omnejd, ofta i kombina-
tion med föredrag. Föreningens sociala 
funktion var viktig. Från starten hade man 
månadssamkväm med föredrag i ämnen 
såsom skidor och skidåkning, skidtill-

verkning och skidornas vård. Det 
förekom även orgelmusik och so-
losång samt kaffeservering. Man 
startade promenader i skog och 
mark kombinerat med instruktion 
om orientering med hjälp av karta 
och kompass. 

Grus i maskineriet 
11 maj 1922 hölls årsmöte med 
Alingss Allmänna Gymnastikav-
delningar. 
Styrelse: E ThorseII, Halvar Ols-
son, J.V. Årzén, Signe Eriksson. 
18 maj 1922 hölls möte för bildan-
de av Alingsås Gymnastikförbund. 
Styrelse: E ThorseII, Sven Tell, Per 
Årzén, Signe Eriksson, Ester San-
din. 
En tänkbar anledning till schism 
kan vara det yrkande som herr 
Claesson framförde i årsmötets §4 
11 maj: ”Innan val av styrelse fö-
rekom, skulle frågan huruvida ett 
fortsatt samarbete mellan idrotts-
föreningens och gymnastikför-
bundets avdelningar skulle äga 
rum.”

AGF-gymnaster på uppvisning i Folkets Park 1929. Bomställning-
arna förvaras nu  på Mjörnvallen. 
Foto: Harald Olsson, Alingsås Museum

AGF-gymnaster i uppvisning 1925. 1:a knästående Hilding Jonsson, 
4:a d:o Isak Forsmark och 4:a stående Torsten Lorentzon.
Man deltog regelbundet i gymnastikfester som Västergötlands Gym-
nastikförbund anordnade i bl.a. Göteborg.
Foto: Harald Olsson, Alingsås Museum.
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Årsmötet 11 maj beslöt att detta 
även i fortsättningen skulle äga 
rum. På samma möte beslutades 
att förtydliga stadgarna och att fyra 
personer, två från idrottsföreningen 
och två från Gymnastikförbundets 
avdelningar skulle upprätta förslag 
till tydligare stadgar. Resultatet 
blev att AlFs och AGFs gymnas-
tikvägar skildes. Skilsmässan blev 
dock bara organisatorisk och man 
samarbetade ofta med upp- 
visningar, delade ledare mm. 

Alingsås var vid 1920-talets bör-
jan en småstad, invånarantalet var 
drygt 6000 personer. Gymnastik-
förbun- det hade från början 82 medlem-
mar, där hälften var kvinnor. Ungdomarna 
oräknade. 1922 hade antalet gymnaster 
minskat till 43 och andelen damer var nu 
55 %. Minskningen berodde på att AlF 
hade egna grupper. Någon riktig statistik 
finns inte förrän 1935 då man räknade till 
68 gymnaster varav 40 kvinnor.

Krigstider
Världskriget som startade 1939 påver- 
kade gymnastiken positivt, deltagaran-
talet ökade genom att man sökte sig till 
föreningsliv och aktiviteter som kän-
des fosterländska när det var krig i våra 
grannländer.Antalet inkallade män 1940 
var mycket stort, vilket medförde att den 
manliga avdelningen tillfälligt fick stäng-
as. 

Man tränade i Folkskolans lokaler där 
Erik ThorselI var överlärare. (skolan bytte 
namn till Centralskolan och nu Lendahl-
skolan) men även i Läroverkets gymnas-
tiksal (nuvarande Gustav Adolfskolan) 
Manliga ledare under de första 30 åren 
var huvudsakligen Erik Thorsell och Per 
Årsen, kvinnorna leddes av bl.a Estrid 
Hedberg, Kate Strindberg, Ester Sandin 
och Maj Lignell-Persson. 
Instruktörsarvodet var 3 kr per pass. 
Strindberg var även ledare för AlFs damer 
och läroverkets flickor.

Gymnastikpropaganda 
En viktig uppgift för föreningen var att 
sprida gymnastikpropaganda i staden och 
omgivande orter. Under de första 25 åren 
gjorde man 43 uppvisningar bl.a. i Cen-
tralskolan, Folkets Park och Palladium. 
Dessa gjordes ofta tillsammans med andra 
lokala gymnaster eller med gymnaster 
från andra orter. 
Centralskolans gymnastiksal hade från 
början åskådarläktare som gjorde att gym-
nasterna fick ta sats från omklädnings-
rummet vid vissa hopp. Man använde inte 

språngbrädor vid övningarna. Bygelhäst, 
plint, bock och bommar var de redskap 
som fanns. Redan 1923 köpte föreningen 
en fana för 161 kr att ha vid uppvisning-
arna. Det hade möjliggjorts genom ett bi- 
drag på 50 kr av fröken M Johansson. 
AGF deltog regelbundet i gymnastikfes-
ter som Västergötlands Gymnastikför-
bund anordnade i bl.a. Göteborg 1923 och 
Stockholm 1930. Där var massuppvisning 
av manliga och kvinnliga gymnaster ett 
uppskattat inslag. 

I maj 1935 hade styrelsen att behandla en 
inbjudan om att delta i de Olympiska spe-
len i Berlin 1936. Ingen av föreningens 
medlemmar reflekterade över detta. Det 
fanns deltagare från Västergötland med i 
spelen 1936 men ingen AGF gymnast. 

Föreningens verksamhet baserades på ter-
minsavgifter som uppgick till 3 kr och var 
oförändrade ända fram till 1952 då den 
höjdes till 5 kr. En viktig support till gym-
nastikverksamheten var Alingsås Spar-
bank som 1919 gav förbundet ett bidrag 
på 1000 kr och sedan fortsatte att lämna 
bidrag under en lång följd av år. 

Tborsells epok 
Eric ThorselI blev föreningens ordföran-

de och ledare från starten fram till 
1943 då han slutade av hälsoskäl. 
Det blev 16 år som ordförande 
med ett kort avbrott 1926 och 
1932 Han var även ledare i 19 år, i 
början även för de kvinnliga gym-
nasterna. Förutom ThorselI hade 
föreningen 3 andra personer som 
ordförande fram till 1949, Per Ar-
sen, Yngve Friberg och Sven 
Lantz

Namnbyte 
På årsmötet 1937 ändrades namnet 
från Alingsås Gymnastikförbund 
AGF, till Alingsås Gymnastikför-
ening AGF, detta efter många på-

stötningar från Västergötlands Gymnas-
tikförbund som ansett att ordet ”förbund” 
var avsett för regionorganisationen. 
Flera av AGFs medlemmar har haft en 
aktiv roll i Västergötlands Gymnastik-
förbunds styrelse. 

Efterkrigstiden 1949-1979 
Staden hade nu växt till 14000 
invånare och hade en blomstrande indstri 
med kraftigt inslag av textil tillverkning. 
För Alingsås Gymnastikförening kom 
tiden fram till 1980-talet att präglas av 
främst 2 personer som utgjorde förening-
ens ryggrad, Bertil Ståth var ledare för den 
manliga gymnastiken från 1956 till 1984 
med ett avbrott på 4 år. Bertil var dessut-
om föreningens kassör från 1950 till 1988 
och sekreterare från 1955 till 1987. 
Den andra personen som gjort en remar-
kabel insats var Maj Persson f. Lignell, 
hon var ledare från 1939 till 1984 och se-
kreterare 1941-1946. 

Den kvinnliga gymnastiken utfördes re-
dan från starten till musik, först på piano 
sedan från vevgrammofon där Majs Pers-
sons döttrar fick ofta följa med mamma 
för att veva upp fjädern. Det blev så små-
ningom elektrisk skivspelare för musiken. 
En annan ledare var Ulla Jingård. Hon 
började sin långa karriär 1969 och den 
varade i 23 år. 
Föreningen har alltid värnat om sina med-
lemmar. När man läser protokollen från 
den här perioden så ordnade man gärna 
utflykter till olika mål. En årligen åter-
kommande Lingfest vid Lucia avslutades 
alltid med supé och dans. Föreningen fi-
rade också sina jubileum med fester. 
Till trogna gymnaster tilldelades för- 
tjänsttecken som Lingstatyetten och se-
nare Svettdroppen. 
Deltagarantalet var relativt konstant fram 
till början av 1960 talet, med 1 manlig, 
1 kvinnlig och 1 flickavdelning. 
Under en kort period hade man 3 pojkav-

Kate Strindberg vid uppvisning på Mjörnvallen.
Foto: okänd
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delningar. Från slutet av 60- talet 
ökade gymnasterna till över 150 
medlemmar. Kvinnorna utgjorde 
2/3 delar. Terminsavgiften var 5 kr 
fram till 1976 då den höjdes till 20 
kr. Föreningen leddes under denna 
period av 4 personer på ordföran-
depos- ten: Eber Hedlund, Stellan 
Främberg, Sven Olof Wahlbäck 
och Karl Olof Nord. 

AlF åter intresserade 
l oktober 1952 kom en propå från 
AlF gymnastiksektion sekrete-
rare om att bilda en samorganisa-
tion för gymnastikens främjande 
i Alingsås. Intresset var tydligen 
svalt från AGF för det finns inga 
avtryck i föreningens handlingar. 
Gymnastikföreningen beviljades 
den 2 februari 1960 medlemskap 
i Sveriges Riksidrottsförbund efter 
att den 12 december antagit Riksi-
drottsförbundets stadgar. 

Från 60 till 90 år 1979-
2008 
Denna period av Gymnastikfören-
ingens verksamhet präglas dels av 
en omvärdering av vissa av Lingg-
ymnastikens rörelser, inga mer bål-
rullningar. Musiken fick en ledade 
roll vid övningarna. Jane Fonda och Su-
san Lanefelt, Bengt Bedrup och Gun Häg-
gIund utvecklar koncepten och genom TV 
får gymnastikövningarna ett stort genom-
slag. Vår livsstil med mera stillasittande 
arbeten ökar behovet av aktiviteter. 

Deltagarna ökar kraftigt 
1985 slopades barn och ungdomsgrupper-
na. Deltagarantalet ökade snabbt för övri-
ga grupper, från ca 150 till toppnoteringen 
885 st 1987. Nu lyckades vi fylla Nolha-
gas A-hall med gymnaster och många 
pass var blandade damer - herrar. År 1987 
startade Friskis & Svettis sin verksamhet i 
Alingsås. AGF höll sitt deltagarantal uppe 
för att först 1995 komma under 500 gym-
naster. Under 2000-talet ligger deltagar-
antalet på ca 130 - 150 deltagare, vilket vi 
anser vara bra då konkurrensen nu är stor 
från Friskis, Hälsostudion och Sportlife. 
Föreningens gymnastik utvecklades. Det 
blev aerobics, step-up och poweryoga för-
utom medel och lättgympa. 
Man tränar alla dagar i veckan utom fre-
dag o lördag. 
I ett reportage om motionsmöjlighetema 
i AT 17/1 1997 skrev Curt Magnusson 
”Det som i gympans barndom var en mo-
devisning med benvärmare och klatschiga 
trikåer har utbytts mot praktiska tränings-
kläder och fotriktiga skor” Lanefelts in-

fluens var inte bara gympan utan också 
mode. 

AGF tar hand om all motion 
1999 bestämde AlF gymnastik och AGF 
att AGF skulle ta hand om vuxengym-
nastik och AlF ungdom och elit. Med till 
AGF i denna verksamhet följde AlFs vux-
enledare. 
Utbildning och vidareutveckling av fören-
ingens ledare är en årligt återkommande 
aktivitet. Att lära av de bästa ger inspira-
tion så att deltagarna på våra pass tycker 
att det är lustfyllt att träna. Våra ledare 
har också varit återkommande inspiratö-
rer vid Västergötlands Gymnastikförbund 
ledarträffar. 

Måndagen den 27 januari 2001 drog AGF 
sitt strå till världsrekordet i gymnastik. 
Folkhälsorådets kampanj ”Sätt Sverige i 
rörelse” gav Sveriges motionsgymnaster 
utmaningen att slå världsrekordet och 
komma in i Guinness rekordbok. Sverige 
lyckades och AGF fyllde både Nolhagas 
A och B-hall där alla vi 449 leddes av 
Anna Lundgren, Pernilla Sandstedt och 
Inger Olsson- Wrang 
Ungdomsverksamhet igen 
När AlF 2007 fick för långa köer till sin 
ungdomsverksamhet bestämde vi oss i 
samråd för att prova något för de unga. 

Cykelutflykt till Östbovik för grill och samvaro är en traditionell 
våravslutning. Här runt grillen 2007.
Foto: B-E Nyberg

Vi i AGF hade ledare och plats 
till skillnad från AlF så vi startade 
Kidz Aerobic för 8-13 år 2007 
och senare Bamsegympa för 4-6 
åringar. Bamsegympan blev en 
omedelbar succe och nu gick alla 
våra unga ledare åt till den verk-
samheten. 
Social samvaro 
l samband med avslutningarna 
vår- och höst ordnar föreningen 
något extra. 
Våravslutningen går till Östbovik 
per cykel för korvgrillning med 
tipsfrågor efter vägen. 
Hösten avslutas med samkväm, 
glögg och pepparkakor i Gymnas-
tikens Hus där trängseln och triv-
seln är stor när alla skall ha plats i 
kafeterian. 

Lokalfrågan 
Lokalfrågan har kunnat lösas 
genom att utnyttja skolornas gym-
nastiksalar, Vi har varit i Len-
dalsskolan, Nolbyskolan, Gustav 
Adolfskolan, Nolhagas A, B och 
C-hallar. 
År 2004 tog AlFs gymnastiksek-
tion kontakt med oss om vi var 
intresserade av att vara med och 
skapa Gymnastikens Hus. Det 

var den gamla TEKA / ASSA Sten- man-
fastigheten som stått tom i ett antal år som 
skulle byggas om till två gymnastikhallar. 
Fastigheten ägs av AB Harry Sjögren och 
den 1 september 2007 invigdes anlägg-
ningen med stor fest och uppvisningar. 
Gymnastikens Hus är en ekonomisk för-
ening där 5 medlemsföreningar svarar för 
driften av anläggningen. Fastigheten in-
rymmer 2 gymnastikhallar varav den ena 
är en av Västsveriges bäst utrustade för 
manlig och kvinnlig artistisk gymnastik, 
truppgymnastik samt trampolin. I loka-
lerna finns även bågskytte och boule. 
Verksamheten går runt genom en mycket 
stor insats av frivilligt arbete. AGFs med-
lemmar har svarat för inredning och ut-
rustning till den hall som används bl.a till 
skolgymnastik och innebandy. 

90 års jubileum 
AGFs ambition har hela tiden varit att 
vara den ”Den lilla föreningen med det 
stora hjärtat”. 
90 års jubileet firades med supe, hyll-
ningstal och dans till sena natten i Gym-
nastikens Hus. 

Margareta Mannerstål och Ulla Svanborg motionerar i Gymnasti-
kens Hus hösten 2008.
Foto: Alingsås Tidning



tibro var pionjärer i innebandy
Innebandyn är en relativt ung 
sport, men i Tibro har det ur-
sprungligen svenska bollspelet 
utövats i ett kvarts sekel. Inne-
bandyklubbens historia speglas 
just nu i en utställning i Sport-
hallens Lilla hörna.
   Det började med att ett gäng kil-
lar spelade innebandy i Nybosko-
lans gymnastiksal och 1983 bil-
dades Tibro Innebandyklubb, som 
en av de första i Västergötland och 
även i Sverige.
   Christer ”Brill” Arthursson och 
Tony Ericsson var två av pionjä-
rerna och de berättade om några 
höjdpunkter i samband med att Ti-
bro idrottshistoriska sällskaps ut-
ställning om innebandy invigdes.
   – Absoluta höjdpunkten var se-
riesegern då vi vann division III. 
Tyvärr gjordes seriesystemet om 
så att vi inte fick spela i tvåan utan 
fortsätta i trean, berättar ”Brill” 
och Tony.
   Laget har även slagit svenska mäs-
tarna Warberg i deras egen cup och spe-
lade DM-kvartsfinal mot mesta mästarna 
Lockerud när de var som bäst.
   Klubben har vunnit över ett ryskt lag i 
en cup i Prag, som klubben deltagit i två 
gånger.

Svensk mästare
Tibro har fostrat en del talanger. Tony 

Eriksson är den mest framgångsrike med 
tre SM-guld i Warberg. Han återvände 
till Warberg i höstas efter en säsong i 
Schweiz. Marcus Sirén, Josef Georgi, 
Svante Bäckström och Mattias Kristians-
son är några andra namn på Tibrofostrade 
spelare.
   – Klubben har alltid varit duktig på att få 
fram bra målvakter, förutom Josef Georgi 
också Ulf Johansson, Peter Landelius och 
Adrian Andersson.

Håkan Landelius, Christoffer Danielsson, Christer ”Brill” Arthurs-
son, Tony Ericsson, Berit Eriksson och Leif Eriksson är några av 
innebandyklubbens pionjärer och anhängare som deltog vid vernis-
sagen för utställningen i Sporthallens Lilla hörna. 
FOTO: Lars-Ola Carlén

Framgångsrika tjejer
Just nu är det damerna som är 
mest framgångsrika i klubben. 
Laget spelar i division III och lig-
ger trea i serien, medan herrarna 
håller till i botten av division V.
   På ungdomssidan är det rejält 
tryck.
   – Från elva år och nedåt är det 
stort intresse bland killarna, men 
även tjejerna är på gång, säger 
ordförande Christoffer Daniels-
son.

Klassinnebandy
Klassinnebandyn har genomförts 
för första gången i samarbete med 
klubbarna i Skövde och Fröjered, 
med klassfotbollen som förlaga. 
Så visst finns det innebandyin-
tresse hos det växande släktet.
   – Det fanns de som trodde att 
innebandyn var en fluga som skul-

le försvinna, men nu är vi accepterade. 
Även om det krävs mycket ideellt arbete 
runt omkring för att driva runt klubben, så 
har innebandyn en framtid.
   Utställningen i Sporthallens Lilla hörna 
pågår fram till den 11 april.

                                      Lars-Ola Carlén

karlssons i hörnebo är årets ledare
Hörnebo Sportklubbs eldsjälar 
Kenth och Gun-Britt Karlsson 
har utsetts till årets ledare i Ti-
bro. De delar kultur & fritids 
ledarstipendium för sina mång-
åriga insatser för sportklubben 
och på idrottsplatsen i Hörne-
bo.
   Säg Hörnebo SK och många 
tänker direkt på klubbens allt i 
allo, paret Kenth och Gun-Britt 
Karlsson. Lagledaren Kenth och 
lagmamman Gun-Britt betyder 
mycket för herrlaget i division 
sex, men också som vaktmästare 
håller de ett ständigt vakande öga 
över vad som behöver fixas på 
idrottsplatsen och i klubbstugan. 
De ser även till att allt flyter på i 
styrelsearbetet.

Givet val
– Det är bara roligt. Vi får så mycket till-
baka av killarna och tjejerna, säger Kenth 
och Gun-Britt som överraskades och fick 
ta emot de första gratulationerna av kul-

tur- och fritidsnämndens ordförande Mi-
chael Hallgren (M) och kultur & fritids 
Pelle Ekholm och Hellen Wallén.
   Det var, enligt delegationen, ett lika en-
kelt som givet val att ge Kenth och Gun-
Britt årets ledarstipendium.

   – De är goda representanter för 
Hörnebo SK och idrotten i Tibro, 
summerar kultur- och fritidschef 
Pelle Ekholm.
   Efter att paret gratulerats var det 
dags att ta itu med eftermiddagens 
städning vid Ransbrostugan.
   – Det är så typiskt Kenth och 
Gun-Britt. De är alltid på gång när 
det gäller Hörnebo SK:s aktivite-
ter, säger Hellen Wallén.

Stor ombyggnad
Annars är ombygganden av klubb-
stugan och nya omklädningsrum 
det stora projektet framöver.
   – Om allt går som planerat drar 
vi igång direkt efter sista match-
en nästa säsong. Tanken är att vi 
medlemmar ska göra det mesta 

själva, precis som när vi byggde nya pla-
nen, berättar Kenth och Gun-Britt.

                                      Lars-Ola Carlén

Årets ledarstipendiater, Hörnebo SK:s Kenth och Gun-Britt Karlsson, 
överraskades av kultur & fritids Hellen Wallén, Pelle Ekholm och 
ordföranden Michael Hallgren. Stipendiet delas ut på söndag kväll 
i Forum.
FOTO: Lars-Ola Carlén
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minnen från månskensrinken
Hockeyhistoria från Tibro berättades då 
idrottshistoriska sällskapet hade höstträff 
i Tibro IK:s klubbstuga. 
Ett 30-tal medlemmar hade samlats för 
att höra bland andra Ville Strand berätta 
minnen från sin tid som hockeyspelare. 
Ordföranden Ingemar ”Lyck” Karlsson 
hälsade välkommen och gav lovord till 
Tibro IK för deras ungdomsverksamhet 
och Tibros storhetstid samt att de upplåtit 
sin lokal till träffen. Det visar att de även 
tänker på gamla idrottshistoriker. Först på 
programmet stod en bandinspelning från 
Hönsa bygderadio där Bertil Alm berätta-
de om livet på och vid sidan av månskens-
rinken under ett 30-tal år. Det handlade 
om hur Bertil utan tillgång till ismaskiner 
eller annan utrustning lyckades få is till 
Tibros hockeyspelare. Bertil var en klurig 
man och hade lösningar på allt. Han be-
rättade också om då Tumba, Rolle Stoltz, 
Lasse Björn med flera hockeystjärnor var 
i Tibro för att spela. Tvåtusen personer 
såg matchen. 
- Jag har ett speciellt minne från ”stor-
fräsarnas” besök. Innan de åkte hem till 
Stockholm stoppade de fickorna fulla 
med köttbullar för att ha i bilen på hemre-
san, sa Bertil Alm.

Olle ”Bello” Johansson hade med sig en hockey-
klubba av större modell. Foto: Börje Sahlén

En rolig tid
Ville Strand var med från bandy till hock-
ey. Det gick livligt till på isen och många 
klubbor avverkades. 
- På den tiden var alla spelare med och 
jobbade och det var faktiskt roligt. För 

min del var jag inte hemma på veckorna 
så jag fick hjälpa till med att spola isen 
på helgerna. Då jag kom hem mitt i nat-
ten lade jag en lapp på bordet till morsan: 
väck mig klockan åtta så jag kan gå till 
hockeybanan, sa Ville.
Ville var tillsammans med Källefalla-
Lasse känd som en av de stora busarna 
på isen. Det fanns även busar i andra lag, 
Torsö-Karl som spelade i MCK och Töre-
boda IK var en av dem. 
- Men det var en mycket rolig tid, menar 
Ville.
Erling Blomberg bidrog med ett minne då 
en TIK-spelare träffade Tumba i ett annat 
sammanhang. Tumba frågade var man-
nen kom ifrån. Då denne svarade Tibro sa 
Tumba: ja, det är där de har hockeytröjor 
som bh. Det var nämligen så att Djur-
gårdsgrabbarna vid besöket i Tibro fick 
tröjor som hade krympt i tvätten och som 
inte passade spelarna. Kvällen avslutades 
med skratt och glam då det pratades mera 
minnen bland deltagarna på höstträffen.

                                            Börje Sahlén
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carlsson ”på taket” berättade minnen
80 personer kom till Saabs bil-
museum, Innovatum, när Erik 
Carlsson ”på taket” höll ett 
anekdotspäckat föredrag.   
Erik var Inbjuden av TrolIhät-
tans Idrottshistorlska Sällskap, 
på ett av deras Idrottscaféer, nu 
var temat rally.  

Det blev en idrottshistorisk kväll 
som de församlade sent kommer 
att glömma. 
   Att den nu 80-årige Erik Carls-
son var en vinnare på rallyvägarna 
visste alla, men det visade sig att 
han med tiden också blivit en vin-
nare i att berätta medryckande om 
sitt rallyliv. 

Från start till mål 
Åhörarna fick ta del av Eriks ral-
lyåkning från ”start till mål” med 
god assistans av bildoperatör Pe-
ter Bäckström. 
   Hela föredraget var kantat med massor 
av nationella- och internationella täv-
lingar, där Erik framhöll Saabtillverkaren, 
Saabs rallyledning, duktiga servicemän, 
sina skickliga kartläsare”, där Gunnar 

Palm var den främste. Vidare berättades 
om roliga episoder vid olika prisutdel-
ningar samt möten med kungligheter, pre-
sidenter och annat fint folk. 
   Erik Carlsson vann RAC-rallyt 

Erik Carlsson ”på taket”  höll ett anekdotspäckat föredrag på Troll-
hättans IHS:s Idrottscafé

tre gånger och Monte Carlo två 
gånger. 
Otaliga segrar
Dessutom blev det otaliga segrar 
i Akropolisrallyt i Grekland Por-
tugisiska rallyt och Tulpanral-
lyt i Holland. Även konkurrenter 
nämndes såsom Eriks hustru Pat 
och kartläsaen Elisbeth Nyström, 
vilka han berömde.
   Att bli vinnare var nog viktigt för 
Erik; men han nämnde två andra-
platser i det 560 mil långa och 
strapatsrika Liege-Sofia-Liege, 
som han var glad över. I drygt två 
timmar ledsagades åhörarna också 
med hjälp av en rallyfilm från ti-
digt 50-tal till slutet av 80-talet.

                       Stinsen Andersson



stort intresse för medlemscafé
När Tidaholms Idrottshistoriska fören-
ing anordnar medlemscafé brukar in-
tresset vara stort. Så var fallet också i 
oktober då ett 60-tal medlemmar mötte 
upp för att se nyheterna i museet och 
framför allt vår nya entré. Caféerna är 
också lite av en social verksamhet och 
där idrottsminnen brukar flöda.
   Nu är vi på gång igen med våra med-
lemscaféer, det har nämligen varit lite 
stiltje på den fronten och en anledning 
är de ombyggnationer som skett på vårt 
museum. Vid varje café brukar det finnas 
någon form av tema och den här gången 
var det Eje Holm som visade filmer med 
”idrottspärlor” från Tidaholm. Inspelade 
av den kände filmaren Bertil Wallberg 
från Tidaholm. Filmer som verkligen upp-

skattades av publiken och det kom många 
igenkännande kommentarer. Det ska ock-
så nämnas att Wallbergs filmer som done-

Vårt ansikte utåt
Nya entrén på muséet har gjort 
att vi nu får ett helt nytt ansik-
te utåt och vi är mycket glada 
över att tekniska kontoret samt 
kultur- och fritid har gjort den 
här satsningen. En satsning som 
tillkom genom att Idrottshallen 
helrenoverats såväl ut- som in-
vändigt.
   Nu står den nya entrén klar och 
det är ett ordentligt lyft för Idrotts-
historiska muséet i Tidaholm. En 
fräsch entré gör att besökarna får 
ett gott intryck redan från början. 
Utan kommunens välvillighet att 
skapa entrén hade vi aldrig haft en 
möjlighet att ro ett sådant projekt 
iland, med tanke på den kostnad 
det inneburit.
   -Det här betyder oerhört mycket för för-
eningen och idag är vi mer än stolta, säger 

föreningens ordförande Ejving Karlsson 
och får medhåll av övriga i styrelsen.
    Nu finns tankegångar att göra en del 

omändringar när man väl kommit 
in genom entrén, men än så länge 
ligger det på diskussionsplanet. En 
tanke är att väggarna ska fräschas 
upp liksom att golvet behöver lite 
ny färg. Men tyvärr är vi ett fåtal 
som jobbar aktivt och var sak får ta 
sin tid, för allt sker ju helt ideellt.
   Föreningen har ju ett stort antal 
medlemmar och nu söker vi med 
ljus och lykta efter medlemmar 
eller andra intresserade som vill 
medverka i vårt arbete med att vi-
dareutveckla muséet för det behö-
ver alltid förnyas och fortfarande 
har vi ett flertal idrotter som ska 
dokumenteras, en del är på gång 
och andra ligger i sin linda.

                                         Jan Kindmalm
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rats till museet har ett otroligt värde för 
framtiden.
   Förutom film bjöds det naturligtvis på 
kaffe med fralla och sedan fick medlem-
marna mingla runt i lokalerna. Trots att 
våra medlemmar besökt muséet ett flertal 
gånger, så brukar man alltid finna något 
nytt bland montrarna och i våra fotosam-
lingar.
   Planering för kommande år är redan på 
gång och då kommer också våra med-
lemscaféer att planeras in för hela året. 
Tanken är också att våra Öppna hus för 
allmänheten ska bokas in i den mån det 
är möjligt.
                                         Jan Kindmalm

Lars Norström f d tennis- och handbollsspelare 
passade på att få en pratstund med f d gymnasten 
och tränaren Maj-Lis Skoglund.

Erik Andersson, Gunnar Karlsson med fru diskuterade fotboll i fotbollsrum-
met tillsammans med föreningens ordf Ejving Karlsson.

Tidaholmsmodellen väcker alltid stort intresse och här får Evert Jonsson, 
Ann-Marie Axelsson och Anders Franzén vägledning av Evert Ödvall.
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Vänersborgs segelsällskap 100 år 1909 -2009
Vänersborgs Segelsällskap bilda-
des 18 maj 1909. Kostrar, snipor, 
skärgårdskryssare, drakar, jollar, 
h-båtar o.s.v. Ja, listan över flyte-
tygen i Vänersborgs SS 100-åriga 
historia är ganska lång.  Det bör-
jade faktiskt med en brygga! 
Det var under seklets allra första 
år som några småbåtsägare i Vä-
nersborg tröttnade på de dåliga til-
läggningsmöjligheterna och bildade 
en bryggförening. Det gick några 
år och 1909 bildades Vänersborgs 
Segelsällskap. Som initiativtagare 
utpekades Halvord Lydell och som 
klubbens förste ordförande utsågs 
borgmästare Nils Linell. 
Under klubbens första år var tävlan-
det inte särskilt flitigt. Det fanns hel-
ler inte så många båtar, det dröjde fram 
till 1920-talet innan de stora regattorna 
nådde Vänersborg. Då var det kosterbå-
tar och snipor, det vill säga spetsgattade 
långkölade och gaffelriggade båtar som 
var en direktutveckling av de seglande 
fiskebåtarna på västkusten som tävlings-
redskapen. 
Från denna tid finns också en historia som 
visar lite av dåtidens inställning till täv-
lingssegling. 
Året var 1924 och Vänersborg hade fått 
det ärofulla uppdraget att arrangera den 
då 25-års jubilerande ”Vänerregattan”. 
Den första kappseglingen skulle gå av sta-
peln på midsommarafton men det blåste 
upp till storm och första seglingsdagen 
fick helt ställas in. Deltagarna blev natur-
ligtvis lite besvikna, varpå arrangörerna 
ordnade alternativ sysselsättning. 
Först körde man ut besökarna och visade 
det stora kanalbygget vid Sjöboda, sedan 
ordnades ett studiebesök på Vänersborgs 
Bryggeri som låg nere vid hamnen. 
När så bryggmästare Albin Borg (själv 
seglare), bjöd alla besvikna seglare på öl 
var stämningen på topp igen. Vänerregat-
tan har för övrigt givit många framgångar 
till Vänersborgs SS, man har vunnit den 
så kallade Vänerpokalen vid ett flertal till-

fällen både inom skärgårdskryssare och 
drakklassen. 
På 1930-talet seglade fortfarande koster-
båtar och dylikt, men nu började också 
skärgårdskryssarna öka mer och mer. Det 
var långa och smala kappseglingsmaski-
ner, i stort sett konstruerade för tävling 
och fart. 
Det var också med en skärgårdskryssare, 
22:an ”Flamingo” som VSS kanske vun-
nit sin finaste pokal, nämligen skärgårds-
kryssarpokalen. Året var 1955 när man 
seglade hem pokalen i Sandhamn. Be-
sättningen bestod av Arne Glassell, Åke 
Karlsson, Lennart Larsson och Gösta Er-
iksson. 
På 40-talet var det sedan drakarnas tur att 
göra entré. Draken har samma långsmala, 
smäckra form som skärgårdskryssarna, 
men var ytterligare utvecklad i fråga om 
skrovform, rigg och seglingsegenskaper. 
Dessa båda båttyper kom att dominera 
seglingsbanorna fram till 60 -70-talet, 
då jollarna GKSS-ekor, kölbåtar av plast 
kom på allvar. 
Den första i en lång rad av jollar var OK-
jollen. Den seglades mycket framgångs-
rikt i Vänersborg. Det följde sedan nya 
jolletyper som e jolle, optimist, mirror, 
laser, 420-jollar o.s.v. Men det kom också 

nya kölbåtskiasser som h-båtar och 
expresser o.s.v 
Vänersborgs Segelsällskap har ock-
så under årens lopp kunnat skaffa 
sig två fina klubbhus med tillhöran-
de klubbhusområde. Det första var 
klubbhuset i Sikhall som invigdes 
den 5 september 1954. Detta klubb-
hus har under årens lopp renoverats 
och moderniserats. Toaletter, tvätt 
och bastuanläggning har byggts, en 
mycket rejäl och fin brygga med 
slipar har anlagts. Man har även fri-
köpt tomten med tillhörande sjörätt, 
detta finansierades genom en tiggar-
lista bland VSS-medlemmar. 
Den 8 maj 1972 invigde VSS sitt 
andra klubbhus på Sanden, det här 
var en stor framgång för VSS att 

kunna få ett eget klubbhus på hemmaplan, 
här kunde man driva en stor verksamhet 
både sommar och vinter. Detta klubbhus 
kom att genomgå en helrenovering 1989, 
man byggde i stort sett om hela huset. 
VSS har under åren arrangerat många 
stora fina seglingar, från egna klubbseg-
lingar, DM, SM, Europamästerskap ända 
upp till - Världsmästerskap. 
Detta hände 1989 då VSS stod som värd 
för SM och VM för h-båtar, ett arrang-
emang som genomfördes på bästa tänk-
bara sätt, en fullträff för klubben. 
Två jättearrangemang har genomförts av 
klubben nämligen, JSM 1998 och 2009 
i 6-7 jolleklasser och ca: 500 deltagande 
ungdomar i varje arrangemang. Även des-
sa seglingar har gått mycket bra. Att VSS 
har klarat så många fina arrangemang 
genom åren har gjort att de anses vara en 
mycket bra och kompetent klubb som sä-
kert blir tilldelad många fina arrangemang 
i framtiden. 
Med detta vill jag avsluta detta reportage 
och bara se framåt mot många framgångs-
rika år för Vänersborgs SS. En klubb i ti-
den.

Vänersborg 2009-10-24
Lars-Erik Holm

markant ökning av antalet besökare
Antalet besökare har ökat markant på Ti-
daholms Idrottsmuseum. Ja, det är frågan 
om över en hundraprocentig ökning.
Fram till den 24 oktober var 1 051 besö-
kare registrerade och det är att jämföra 
med 483 under samma period i fjol. För-
visso pågick ombyggnad under förra året, 
men den var heller inte slutförd under 
innevarande vår.
En satsning har skett på att marknadsföra 
museet på en bredare front samtidigt som 

öppethållandet utökats genom att museet 
har öppet varje tisdag mellan 15 och 19. 
Vidare finns vi med på Turistbyråns hem-
sida liksom kommunens hemsida. Vår 
egen hemsida är också under uppbyggnad 
och framför allt i vår kalender kan all-
mänheten liksom våra medlemmar följa 
vilka aktiviteter som är på gång.

Turistbroschyr
Tidigare har inte någon turistbroschyr 

funnits som visar museets verksamhet. 
Jan Kindmalm har nu gjort klar layouten 
och inom kort går den i tryck för att se-
dan distribueras till bland annat turistby-
råer runt om i Västra Götaland. Turistbro-
schyren är ytterligare ett led i föreningens 
marknadsföring och kan betyda att antalet 
besökare ökar ännu mer och gärna då från 
andra orter.

Gaffelriggad B22 ”Betsy” av Vänersborg.
Ägare Herbert Holm, vid rodret Margit Holm.
I bakgrunden Vänersborgs Bryggeri.
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Jsm-guld i rugby för tredje året i rad

SM segrarna, stående från vänster: Anton Johansson, Oliver Gustafsson, Rasmus Mossberg, Albin 
Fock-Nilsson, Sebastian Lidberg, Willy Larsson, Hampus Carlsson, Jimmie Rissanen, Rasmus Tegner 
Knästående från vänster: loan Daniese, Nicklas Rissanen, Anton Andersson, Johan Zetterström, Robin 
Fransson, Jack Tatu, , Christofer Fransson, Anton Nidsjö Coacher saknas på bilden, Matti Rissanen & 
Tommy Carlsson

Vänersborg har länge varit framstå-
ende i rugby och på juniorsidan är la-
get dominerande i Sverige och tog i år 
tredje raka guldet. Visserligen bestod 
serien av endast sex lag men VRK gick 
obesegrade genom hela serien och sista 
matchen vanns över Södertälje med 62-
21.
Även i juniorernas sjumanna-SM drog 
vänersborgarna längsta strået och blev 
svenska mästare.
Förhoppningen är att seniorlaget kommer 
att få stor nytta av det här gänget. Flera av 
dem spelar redan där och tio av dem har 
varit delaktiga i landslagsuppdrag. Den 
här truppen har svetsats samman under 
många år och det är det som gör att seg-
rarna radas upp år efter år. Det finns stora 
förhoppningar på att erövra ett fjärde SM-
guld nästa år.
På tjejsidan har tillika framgång rönts i 
form av guld till det suveräna F17 laget.

Vänersborgs Bågskytteklubb
I början av 1950 kom Rudolf ”Rulle” 
Jansson till Vänersborg för att tillträda 
en tjänst som textilingenjör. Familjen 
fick lägenhet på Olle Nicklas väg. Där 
bodde även familjen Gunnar Edvardsson 
och naturligtvis kom ”Rulle” och Gun-
nar i samspråk. Vid ett av dessa tillfällen 
frågade ”Rulle”, som kom från Alingsås 
och var kompis med bågskytten Stel-
lan Andersson (världsmästare i Bryssel 
1952), om det fanns någon bågskytte-
klubb i Vänersborg. Men det fanns ingen 
så dessa två ”Rulle” och Gunnar kom 
överens om att bilda en klubb. Då Gunnar 
var den som kände folket här, kontaktade 
han tre stycken som bildade interrimsty-
relse. Den kom att bestå av förutom Gun-
nar och ”Rulle”, Gösta Norrman, Ragnar 
Strömdahl och undertecknad. Vi träffades 
hemma hos ”Rulle” en söndag förmiddag 

och kom överens om att det skulle bildas 
en förening. Undertecknad blev interrim 
styrelsens sekreterare. Efter en tid hade vi 

fått ihop folk och Bågskytteklubben var 
ett faktum.

Då ingen av oss hade erfarenhet av båg-
skytte och den enda som hade båge och 
pilar var ”Rulle”, fick han stå som tränare. 
Vi fick låna hans utrustning tills vi hunnit 
skaffa fler. Träningen kom att bedrivas i 
Fridhems gamla lergropar vid Fridhems-
vägens förlängning. Det var så klubben 
bildades och den finns kvar och har även 
fostrat en kvinnlig Europamästare, Anna-
Lisa Berglund 1970. Hon har också repre-
senterat Sverige i VM och OS (3 ggr).

Idag ligger klubben på Tegelbruksvägen 
och har ca: 40-50 medlemmar.

                                            Arne Tibblin

golf
Gustav, 80 år, som är en hängiven golf-
spelare, är mycket bekymrad när han är 
hos doktorn på grund av sin försämrade 
syn. 
- Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med din 
syn, säger doktorn, men du skall få adres-
sen till Erik. Han har slutat spela golf se-
dan han fått svårt att röra sig, men han ser 
som en falk. 
Gustav och Erik träffas en vecka senare 
på golfbanan för att hjälpas åt med spelet. 

Gustav slår iväg bollen och hamnar till 
vänster i ruffen. 
- Såg du vart bollen tog vägen, Erik? 
- Javisst. 
- Vart tog den vägen då? undrar Gustav. 
- Det har jag glömt.

 
∞∞∞∞∞∞

Patrik är ensam med sin dotter Emma 
över helgen. För att inte gå miste om 

årets klubbmästerskap, som avgörs just 
denna helg, låter han Emma följa med 
till golfbanan som caddie. 
Efter en kortare uppvärmning peggar 
Patrik upp och slicar bollen in i snåren 
långt utanför ruffen. 
- Nå Emma, hur skall vi ta oss ur det 
här då? undrar Patrik. 
- Fråga inte mig, svarar Emma. Jag 
kan inte heller spela golf.
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Brottarträff 2009
Under våren kläcktes en idé av Harald 
Jakobsson, en känd profil i brottar-
sammanhang. Han framförde sin idé 
för styrelsen i Vänersborgs Idrottshis-
toriska Förening och efter flera turer 
började det hela ta form. Ett intensivt 
arbete började med att leta lokaler, ro 
iland det hela ekonomiskt. Ett stort ar-
bete med att nå ut till veteranerna runt 
om i Västergötland påbörjades. Detta 
visade sig inte vara helt enkelt.

Var skulle vi vara? Det beräknades att upp 
emot 100 personer kunde komma. Var 
finns det en sådan lokal som rymmer så 
många människor i närheten? Ett jagande 
runt gav resultat i Vänersborgs Museum, 
där det finns en föreläsningssal, som var 
ledig.

Nästa problem att lösa, vad skall gäster-
na bjudas på och vem kan åstadkomma 
detta? Evenemanget skulle vara en lör-
dag och många leverantörer har stängt. 
Frågan ställdes till Nordfeldts Konditori. 
De var villiga att hjälpa till. Var finns en 
lokal med möjligheter att koka kaffe och 
servera all på en gång? Huvudnässkolans 
matsal, som ännu är i bruk kunde vi få 
hyra. Där finns porslin och kaffekokare 
som vi hade tillgång till. När dessa bitar 
var på plats, hade vi lokaler för de olika 
evenemangen och parkering inom en ra-
die av ca 50 m.

Efter lite diskussioner, blev det bestämt 
att en ostfralla när gästerna kommer var 
lämpligt, då flera hade lång resväg. En 
landgång när dagen närmade sig sitt slut 
kunde vara lämpligt.

Wästergötlands Brottningsförbund och 
SISU, var villiga att bistå med ekono-
miskt stöd till arrangemanget.

Nu bildades en arbetsgrupp, som skulle 
ta fram material till träffen. Det blev ett 
digert arbete. Tre veckor före träffen sam-
lades gruppen för att stämma av vad som 
skulle vara med av det material som tagits 
fram. När detta var gjort, fick Marie-Lou-
ise vår kanslist bråda dagar att samman-
ställa allt och ta fram bilder till skärmarna 
som skulle ställas ut. Veckan före träffen, 
kände vi att läget var under kontroll och 
resultatet nog var bra.

Den stora dagen var nu inne 3/10. Väd-
ret var inte det bästa men humöret var på 
topp. De gamla brottarna pratade gamla 
minnen som pågick i små grupper innan 
kaffet och frallan stod på borden.

När kaffestunden var slut förflyttade ska-
ran sig till stora museet och Harald tog till 
orda. Han berättade lite om att han tänkt 
sig att göra en lite intervju med några ut-
valda kämpar.

Haralds frågor till de olika deltagarna 
drog ner många hjärtliga skratt. Ofta var 
det, kommer du ihåg den händelsen när 
du kastade den och den? Vad hände egent-
ligen. Du har väl sett vartenda tak där du 
brottades eller?
Det konstaterades att Jan Karlsson, Troll-
hättan var träffens främste närvarande 
brottare som erövrat medaljer i såväl 
Olympiska spel som Världs- och Euro-
pamästerskap. Dessutom torde han varit 
den ende svenska brottaren som fått för-

troendet att bära den svenska fanan vid 
ett olympiskt spels invigning. Detta var i 
Montreal 1976.
Lennart ”Prosten” Lundell, Lidköping var 
en av de mest aktiva sedan det första di-
striktsmästerskapet 1969 och segern i TV-
kuppen 1971, USM 1970 och SM 1972. 
Det fanns bevis att ett och annat hade hänt 
under karriären.

Harry Berg, Skara IF vann DM 1950. Han 
var järnvägstjänsteman och fick ett par 
Svenska Järnvägsmästerskap, något som 
arrangerades på den tiden.

Träffens ålderman var Lennart Berggren, 
Trollhättan med sina prydliga 92-år. Han 
berättade att han vid ett tillfälle hade be-
ordrats att banta 6 kg för en seriematch, 
då ordinarie lättviktaren var skadad. Detta 
klarade Lennart.

Vid träffen fanns en tavla med kända 
brottare. Dessa ville Harald att deltagarna 
skulle ge förslag till vilken de ansåg vara 
den bästa. Det blev två vinnare; Bertil 
Antonsson och Frank Andersson. De som 
vann var Åldermannen och Alvar Munter 
Alingsås.

Hasse Nilsson, Viskafors hade haft svårt 
att få med sig några deltagare från Borås-
klubbarna.

Runt kaffeborden var stämningen hög och 
flera av deltagarna framförde sitt gillande 
av arrangemanget.

Jan Karlsson, Trollhättans AK
Europamästare i Ludwigshafen 1975

Harald Jakobsson



skackans If återuppstod för en dag
Den 25 augusti 1990 genomfördes den 
andra och senaste Karlsborgs-stafetten 
där ett lag löpare med meriter från 
ärevördiga Skackans IF återigen stod 
på startlinjen. Arrangör var IF Tivo, 
dåvarande storklubb i Karlsborg. 

15 lag, de flesta lokala, hade hörsammat 
IF Tivos kallelse till stafettlöpning på 
gatorna i Karlsborg. Start, mål och väx-
ling var förlagt till Näckstigen utanför 
Grönvalls kondis varefter löparna skulle 
springa Storgatan, Kungsgatan och till-
baka via Strandvägen, en sträcka på ca 2 
km. Tävlingen var ett rent motionslopp 
där inga tider gavs men lagen, som bestod 
av fyra löpare, fick ändå en målplacering.
Många av lagen hade påhittade namn 
såsom Säcklöparna, Äffsex, Mera Gröt; 
men av lagen stack ut från mängden och 
det var Skackans IF. 
Är inte den klubben nedlagd frågade sig 
många! Så sant, så sant, men klubbens le-
gendariske ledare, i form av Rolf Svens-
son, hade dagen till ära lyckats trummat 
ihop ett gäng av sina gamla löpare. I detta 
återuppståndna lag i Skackans ”färger” 
sågs dåvarande sprintern och längdhop-
paren Göte Ivarsson i sällskap med de 
”gamla” häcklöparna Kenneth Imgård, 
Olle ”Pall” Erixon och Stellan Phile-
mark. 
Efter väl förrättat värv kunde Skackaiter-
na kvittera ut en 10 plats där Skaraborgs 
Fönster, förstärkt med IF Hagens lands-
lagsman Håkan Börjesson, blev dagens 
segrare  – utan tid! 

                                              Stig Brehag
                                              Lag Äffsex

Skackans IF stafettlag anno 1990. Fr v Göte Ivarsson, Kenneth Imgård, Stellan Philemark, lagkapten 
Rolf Svensson och Olle ”Pall” Erixon.

Mattias Brehag växlar över till Rolf Åberg i lag 65 ”Äffsex”.
FOTO: Stig Brehag

Ove Strålman, mångfaldig idrottsledare i Karlsborg, delar ut pris för bästa utstyrsel till tjejerna i 
lag ”Säcklöparna”. Foto: Stig Brehag
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I ett stadslopp som avhölls i Kinna 
sågs en fullständig outsider vinna. 
Han tillkännagav glatt 
att han sprungit för att 
han med kvällståget prompt ville hinna.



Gamla idrottsfoton studeras av Skackans höjdhoppare Hans-Bertil 
”Berra” Carlsson under överseende av idrottshistorikern Tommy 
Wahlsten. I bakgrunden Karlsborgs maratonkung Göte Ivarsson i 
samspråk med Skackans ledarlegendar Rolf Svensson.

skackans Idrottsförening återuppstod för en kväll
Karlsborgs Idrottshistoriska Säll-
skap genomförde i tisdags kväll 
sin andra kafékväll på Tant Lotta. 
Kvällens tema var friidrott med 
fokus på Skackans IF.
Skackans IF var mellan åren 1927 
- 1983 en framgångsrik friidrotts-
klubb i Karlsborg med egen frii-
drottsplats vid byn Skackan, därav 
klubbens namn Skackans IF. Från 
1937 fram till Molidens invig-
ning 1945 friidrottade man på 
den egenhändigt iordningställda 
idrottsplatsen som i dag är den 
öppna planen framför Skackastu-
gan. Klubbens höjdpunkt var för-
modligen Bo ”Skackan” Forssan-
ders deltagande vid tre olympiska 
spel under 1960-talet.
För några år sedan återkom frii-
drotten i organiserad form till Karlsborg 
och återfinns nu inom SOK Träff. Claes 
Dahl, en av ledarna, informerade att up-
pemot 80 ungdomar ingår i träningsgrup-
perna och att allvädersbanorna snart är 
klara på Moliden.
Detta och mycket mer utgjorde kvällens 
röda tråd och snart var de 29 gästerna in-
begripna i djupa idrottsliga diskussioner 
där det ena gav det andra. Foton och tid-
ningsklipp studerades och efter hand som 
minnena klarnade var man snart tillbaka 
på sin ungdoms idrottsarena.

Amerikaspelen
Med sällskapets ordförande Roland Gus-
tafsson som dirigent inledde den gamle 

färghandlaren och 800-meters löpa-
ren Rolf Svensson kvällens nostalgiska 
idrottsresa. Han berättade bland annat om 
sin karriär som både löpare och ledare 
och även om Amerikaspelen på Moli-
den under 1950-talet. Amerikaspelen ut-
gjordes av amerikanska friidrottare som 
vid denna tid turnerade i Sverige, därav 
Amerikaspelen. Vid ett tillfälle i slutet av 
1950-talet kom till och med en stor del av 
USA:s olympiska trupp för att
tävla på Moliden.
Göte Ivarsson, just nu med 378 maraton-
lopp i protokollet och personliga rekordet 
2 tim och 36 min, är förmodligen näst 
Bosse Forssander0 Skackans störste kän-
dis. Göte, som började sin friidrottskarriär 

som sprinter och längdhoppare, 
berättade att han hittills sprungit 
378 maratonlopp i 41 länder och 
är den svensk som har sprungit 
flest maror under 3 timmar.
Häcklöparen Olle Pall Erixon, 
höjdhopparen Hans-Bertil ”Ber-
ra” Carlsson med det svårslagna 
klubbrekordet på 1,91 m, lång-
distanslöparen Bengt ”Bagar’n” 
Karlsson från Hanken, kastaren 
Göran Landelius, sprintern Kaj 
Hellmér, löparen Hagar Friberg, 
som tillsammans med sin man 
Gunnar deltagit i flera Göteborgs-
varv och många fler förgyllde 
kvällen med gamla idrottsminnen.
Även IF Hagens gamle häck-
löpare, Lennart Andersson, tog 
tillfället i akt och berättade om 

stenhårda klubbfighter mellan Hagen och 
Skackan.
Tommy Wahlsten, ordföranden i Westgö-
ta Idrottshistoriska Sällskap, passade på 
att berättade om sin och Bo Forssanders 
tidiga ungdomstid i Stenstorp där Bosses 
far var polis. Efter flytt till Karlsborg kom 
Bo Forssander i kontakt med Skackans IF 
och blev så småningom en av Sveriges 
genom tiderna bästa häcklöpare.
Efter en uppskattad friidrottskväll i nos-
talgins tecken lovade Karlsborgs Idrotts-
historiska Sällskap att återkomma med 
flera cafékvällar.

Text o. foto Stig-H Brehag
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EFTERLYSNING AV BILDER & FOTOGRAFIER! 

                                                  
                                                 Föreningsledare, tränare, aktiva och föräldrar! 
Vi behöver bilder och fotografier från såväl träning vid klubbstugan som tävlingar i hallar/arenor och ute i 
naturen. 
   Spara era digitala bilder gärna högupplösta i kameran eller på ett USB-minne. När Ni har bilder att lämna är 
ni välkomna till BIS-kansliet för ”övertankning” . 
   Vi arkiverar och bearbetar era bilder för marknadsföring av ER verksamhet. Under den närmaste tiden skall 
vi producera ”roll ups” för marknadsföring av Borås Stads ”Idrottsskolor” i Grundskolorna. 

Borås november 2009 
För Borås Idrottshistoriska Sällskap 
Olof Toftby             Tommy Olsson
Kanslichef                Ordföande

Vi finns på Allegatan 71. tel. 033 35 39 39 
E-post: bis@bihs.se
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Ordförandekonferensen  i Vara
Det var god uppslutning på kon-
ferensen i Vara den 23 november 
och av de idrottshistoriska säll-
skapen var det endast Marks IHS 
som saknades då deras anmälda 
representanter fått förhinder.
Efter att Tommy Wahlsten, ordfö-
rande i WIS, hälsat alla välkomna 
till folkhögskolans lokaler och 
presenterat bakgrunden till sam-
mankomsten lämnade han över till 
Sören Karlström.
Sören har varit ordförande i SISU 
Västergötland under flera år och är 
från och med i år också ordförande 
i Västergötlands Idrottsförbund och 
detta var hans första besök hos oss 
idrottshistoriker. 
Han sade sig vara glad över att få 
träffa de idrottshistoriska sällska-
pen och bjöd därefter på ett mycket 
intressant anförande om det ideella 
arbetets betydelse och den forsk-
ning Johan von Essen vid Uppsala univer-
sitet presenterat i en avhandling 2008.
Det som kännetecknar det ideella arbetet 
enligt avhandlingen är att det är oavlönat, 
det är en god sak till nytta för andra, triv-
samt (mer glädje än plikt), identitetsska-
pande och organiserat.
Det ideella arbetet skapar ett socialt kapi-
tal som är en förutsättning för tillväxt.
Efter Sörens framträdande gick ordet till
Sven-Åke Mökander, hedersledamot i 

WIS, som gav en bakgrund om tillkom-
sten av Westgöta Idrottsmuseum i Vä-
nersborg. Fastigheten, där museet är in-
rymt tillsammans med Vänersborgs IHF:s 
egna museum, ägs av Vänersborgs kom-
mun och nu när skolan lämnat lokalerna 
vet kommunledningen ännu inte vad som 
skall göras där – skall fastigheten få fin-
nas kvar eller skall den rivas är frågan 
som alla fortfarande väntar ett svar på.
Tommy Wahlsten hänvisade till WIS-
tidning nr 4 från 2008 (sidan 13) där en 

del av problematiken finns belyst. 
I debatten som nu följde förekom 
inlägg från representanter från 
Borås, Alingsås, Lidköping, Skara, 
Vänersborg och framme vid podiet 
följdes inläggen nogsamt av Sören 
Karlström då VIF på sitt styrelse-
möte i december kommer ev. kom-
mer att utveckla sin synpunkt på 
frågan. Vi lär nog återkomma mer 
om denna fråga i kommande num-
mer av tidningen. 
Efter pausen fortsatte konferensen 
med frågan om tidningen och hur 
utgivningen skall organiseras från 
och med nr 2 år 2010. Även här 
redogjorde Tommy Wahlsten för 
bakgrunden, den att Leif Svensson 
nu sagt upp sig som redaktör, och 
Tommy hänvisade även här till en 
tidigare WIS-tidning (nr 1/ 2008, 
sidan 7) där det även står att läsa om 
museet. Bo Zachrisson hänvisade 

till ett förslag från Borås som sänts ut till 
alla föreningar och i debatten som följde 
yttrade sig representanter från Lidköping, 
Borås, Trollhättan, Vänersborg, Alingsås 
och Tidaholm innan debatten avslutades 
av Tommy Wahlsten som tackade alla 
medverkande för en bra konferens. Sty-
relsen kommer nu att behandla frågan på 
kommande styrelsemöte i januari.

                                    Tommy Wahlsten

Sören Karlström och Sven-Åke Mökander

Efter en tids sjukdom har Nils Hallqvist 
avlidit i en ålder av 78 år. 
   Han var i idrotts- och brottarkretsar 
mest känd under smeknamnet ”Kri-
garn”. 
Nils var i skolåldern en liten fighter varför 
han flck smeknamnet ”Krigarn”.
   I slutet av 40-talet kom han i kontakt 
med TrollhättansAK. 
   Tävlingsdebuten skedde vid GT-brott-
ningarna i Exercishuset på Heden i Göte-
borg 1950, en debut som gav en klasseger 
i tungvikt. 

Svensk mästare 
Han var TAK trogen med ett undantag, 
vid sin militärtjänstgöring var Nils utlå-
nad  till Borås AK. 
   1954 blev Nils ”Krigarn” svensk junior-
mästare i fristil. 
   - ”Krigarn” var en riktig showman. Det 
var en kanonkilIe som ofta spexade vid 
träningar och matcher. Det var roligt att 
gå till träningslokalen, för alltid var det 
något som Nils hittade på, men i allt skoj 
var Nisse också mycket seriös, sa klubb-
kompisen Bengt- Åke Björk. 
   1955 kom en inbjudan till tre svenska 
brottare för en Afrikaturné - Nils Hall- 

qvist, Roland ”Herrjunga” Carlsson och 
Lars-Åke Rosén, Eskilstuna. En resa 
som ”Krigarn” ofta omtalade för sina vän-
ner. ’ 

   1956 tilldelades TAK SM i fristil för de 
fyra tyngre klasserna weltervikt, mellan-
vikt, lätt tungvikt och tungvikt. 

Blev SM-tvåa 
Det blev en stor TAK-triumf. Inför en full-
satt Tingvallahall vann Bengt Lindblad 
mellanviktsklassen, med Hans Antons- 
son som tvåa. 
   Bertil Antonsson vann tungviktsklassen. 
Mycket överraskande i brottar-Sverige 
blev Nils ”Krigarn” Hallqvist SM-tvåa i 
lätt tungvikt efter silver- och 
bronsmannen i VM, Viking Palm, Eslöv. 
   Samma år anordnade TAK A-fyrstads 
för första gången och laget med Nils Hall-
qvist i tungvikt blev tvåa. 
Heroisk insats
”Krigarn” fick landslagsdebutera 1956 
mot Finland. 
1957 kom Turkiets landslag till Trollhät-
tan och mötte TAK. Bertil Antonsson blev 
sjuk. Nils ”Krigarn” Hallqvist ersatte och 
fick möta blivande världsmästaren 1957, 
Hamit Kaplan. ”Krigarn” gjorde en hero-
isk insats men förlorade med 2-1.
        
                                   Stinsen Andersson

”krigarn” har gått ur tiden

BROTTARLEGEND. Inför SM-finalen i lätt tung-
vikt 1956 poserade finalisterna Viking Palm (stå-
ende) och sittande blivande SM-tvåan Nils ”Kri-
garn” Hallqvist. Trots ett fantastiskt publikstöd 
förlorade ”Krigarn”. 
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Solen sken och allt var på topp då Moli-
dens nya fri-idrottsanläggning i söndags 
återinvigdes efter att ha fått nya och frä-
scha allvädersbanor. Att det även sattes 
ett ”världsrekord” förhöjde stämningen 
högst markant.
Efter en pampig inmarsch av SOK Träffs 
friidrottsungdomar fick kommunstyrel-
sens representanter till publikens och 
ungdomarnas stora förtjusning pröva på 
några friidrottsgrenar.
Bland annat höjdhopp där det praktisera-
des allt från den gamla saxstilen till dagens 
floppstil samt en blandning av allting!
I den sistnämnda avdelningen tog nog 
Inger Larsson (FP) högst poäng medan 
Björn Rubensson (KD) visade oanade 
kunskaper i dykstilen.
I det efterföljande invigningstalet beto-
nade sedan kommunalrådet Kjell Sjölund 
att Molidens idrottsarena nu har blivit ett 
lyft för hela kommunen.
Särskilt för SOK Trätts friidrottare som 
länge, genom eldsjälarna Claes Dahl, 
Tobias Palmgren och Anders Persson, 
har haft allvädersbanor högt upp på öns-
kelistan. Kjell Sjölund passade även på 
att hälsa Karlsborgs hittills största frii-
drottsstjärna, 110 meter häcklöparen Bo 
”Skackan” Forsander, välkommen till-
baka till Moliden.

Nytt ”världsrekord”
Efter alla tal och hyllningar var det se-
dan äntligen dax för klubbens ungdomar 
att visa upp sina färdigheter och hur man 

tränar för att bli bäst! Under tränarnas 
vakande öga hoppades här längd- och 
höjdhopp, stöttes kula, tränades starter 
och häck och mycket mera under frejdiga 
former.
- För närvarande har vi cirka 80 ungdomar 
i olika träningsgrupper, och flera skall det 
bli, utlovade friidrottsledare Claes Dahl 
när han skyndade mellan de olika statio-
nerna.
Invigningsdagen avslutades med det utan-
nonserade världsrekordförsöket på 3 000 
meter. Rekordet innehades före försöket 
av Daniel Korén från Kenya på tiden 
7.20.67.
Men nu hade dagen till ära elva av klub-

bens större ungdomar tagit sig an uppgif-
ten att slå detta rekord i form av en stafett 
där man sprang 200 meter var upprepade 
gånger.
Efter startskott visade det sig att klubben 
har många fler 200-meterslöpare än man 
anat och när slutmannen bröt mållinjen 
hördes efter en stund i högtalaren: ”Nytt 
världsrekord på tiden 6.53.94.” Ett stort 
och härligt jubel avslutade dagen!

Fotnot: Bo ”Skackan” Forsander tävlade 
under sin aktiva tid för Skackans IF. Han 
deltog med framgång vid tre olympiader 
och blev som bäst sexa vid finalen på 110 
m häck vid olympiaden i Mexico 1968. 
Forsanders svenska rekord på 13.73 sek 
stod sig under 30 år.

                                              Stig Brehag

Invigning av moliden med världsrekordförsök

Samtliga SOK TRäffs ungdomar som deltog vid nyinvigningen av Moliden.

Dagens friidrottare i SOK Träff till höger Malin Dahl med träningskompisen Mari Klaup från Estlands 
landslag, båda med 100 m häck som specialitet, tillsammans med gårdagens friidrottare från Skackan-
tiden. 
Från vänster Göte Ivarsson, Bo ”Skackan” Forsander och Rolf Svensson.                          FOTO: Stig Brehag

           FOTO: Stig Brehag

Trots att vi aldrig 
haft så mycket fritid  

och aldrig levt så 
länge - 

har vi aldrig haft 
så bråttom.



5-klöverträff i Vadsbo
Onsdagen den 11 november stod Vads-
bo Idrottshistoriska Sällskap som värd 
för årets sista 5-klöverträff i Gullspångs 
Skytteklubbs lokaler. Inbjuden gäst var 
Anders Lundwall, handikappsskytt, med 
mängder av  VM- och EM-mästerskap. 
Han förevisade sin guldmedalj från Söul-
OS 1988, bara det en upplevelse att se och 
känna på!
Dessutom fick medlemmarna med hjälp 
av Anders prova luftgevärsskytte, vilket 
inte var så enkelt som man skulle kunna 
tro.
Inbjuden var också OBK-legenden och 
bandyoraklet Ove Lindh som berättade 
om sina resor till Ryssland, där han hittills 
varit ett 20-tal gånger. Ett 25-tal medlem-
mar från sällskapen i Lidköping, Skara, 
Karlsborg, Tibro och Vadsbo deltog. 

              Pelle P
Ove Lindh och Anders Lundwall tillsammans med medlemmar ur Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 
samt övriga sällskaps ordföranden.                                                                                    Foto: P-G Persson

hoa hoa och ralf hos Vadsbo Ihs
När Björn Berggren släppte sin memoarer 
”Vad döljer sig bakom stjärnorna” fanns 
hans goda vänner ”Hoa Hoa” Dahlgen 
och Ralf Edström på plats i Mariestad. 
Trots att tiden var knapp gav de sig tid 
till att besöka Vadsbo Idrottshistoriska 
klubblokal. Efter en enklare måltid sig-
nerade de tillsammans med Björn böcker 
för fulla muggar. Tiden rann fort undan i 
och Idrottshistoriskas medlemmar fick sig 
många skratt till livs, av deras i många 
falla sanna historier. 

På bilden, Ralf, Björn, och ”Hoa” tillsam-
mans med en del av Idrottshistoriskas 
medlemmar. Björn bok finns till försälj-
ning i Idrottshistoriskas klubblokal.
                                                      Pelle P. 

Vid ”Öppet Hus”-mötet i oktober dök det 
helt oförhappandes upp en kille, med en 
portfölj fylld med lagbilder på landslag i 
olika sporter, några böcker, och en mängd 
autografer. Han heter  Sture Gustavsson 
och är bördig från Finnerödja men bor 
nu i Mariestad. Har spelat fotboll under 
1960-70-talen i både Finnerödja IF och  
numera avsomnade Gårdsjö AIF.
Imponerande var, fotbollsboken från VM 
1958, där samtliga svenska spelare skrivit 
sina autografer, samt boken från Deger-
fors ”Heja Röda Vita laget” där de flesta 
spelare från 1950-talet och framåt skrivit 
sina namn.

I autografblocken där många kända namn 
fanns med, de tyngsta, Sandor Kocis och 
Ferenc Puskas från det då nästintill oslag-
bara ungerska landslaget. Enligt Sture har 
han mycket mera hemma, bl.a. årgångar 
av Rekord-Magasinet och närmare 1000 
Alfabilder.
Vi som var med var imponerade av hans 
kunnande i idrottssammanhang och Sture 
fick svara på mängder av frågor, det var 
inte många han gick bet på.
En trevlig kväll tyckte vi som var där, och 
naturligtvis fick Vadsbo Idrottshistoriska 
en ny medlem.
                                                       Pelle P

autografjägaren

Sture visar stolt upp boken från fotbolls-VM 1958  
med spelarnas autografer.
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haNdBOll ur ett trollhätteperspektiv 
i tre deccenier (40-, 50- och 60-talet)

Trollhättans IF introducerade handbol-
len i Trollhättan, genom att anordna en 
uppvisningsmatch mellan Göteborgsla-
gen GBIS och Manhem 1939.
TIF,s första match spelades 26 nov. 1939 
och IFK Uddevalla vann med 21-5.1940 
startades en Trollhätteserie med TIF, 
Trollhättans SK, Egna Hems IK och No-
habs BK. En serie som TSK vann.
Många föreningar i Trollhättan ville vara 
med och spela handboll i Tingvallahal-
len. 1948 fanns det nio lag i Trollhättan, 
som tillhörde Västergötlands Handbolls-
förbund. TIF; TSK, IFK, KFUM, IK Ek-
holma, IF Saab, Nohabs IF, Flygmotor IF 
och Brandkårens IK.
1946 vann KFUM,s juniorlag sitt första 
Junior DM, därmed fick laget deltaga i 
SM. I semifinalen inför 600 personer för-
lorade KFUM mot Lundalaget H 43 med 
4-8.
Under detta deccenium var TSK och SGU 
föregångare inom damhandbollen i Troll-
hättan. 1946 blev startåret för KFUM Ida. 
1947 blev KFUM Ida nordiskamästare för 
KFUM lag.
KFUM tog makten i staden 1950 blev 
Trollhättans IF i Västergötlands första 
utomhushandboll mästare genom att be-
segra Elfsborg med 5-4. Under 50-talet 
försvann alla Trollhättelag utom KFUM. 
TIF lade ner sin verksamhet 1954 för att 
återkomma fyra år senare. 1959 vann TIF 
division 4.
Efter 1955 tillhörde KFUM Trollhättan 
Västgötatoppen tillsammans med IFK 
Borås och Skövde AIK under slutet 50-ta-
let. Under dessa år vann KFUM DM mot 
Skövde AIK 1957. KFUM blev tvåa i 

division två, tre gånger. Säsongen 56/57 
förlorade KFUM mot Redbergslid i en se-
riefinal inför rekordpubliken 3.516 i Mäss-
hallen, Göteborg med 20-15. Båda lagen 
hamnade på 29 poäng, men RIK hade en 
bättre målskillnad och gick till allsvenskt 
kval, där man slog City, Eskilstuna. Från 
den här perioden kan nämnas att KFUM 
fick fram spelare som representerade Sve-
rige i A-landskamper: Bengt ”Kompis” 
Johansson, numera Jackloo spelade 16 A-
kamper representerande Majorna och 
KFUM, Gunnar Dahlin 8 matcher (AIK 
och MP), Hasse Olsson 6, Lennart Sohl-
berg 1 match 1957. Därtill var Olle Sand-
man reserv mot Norge 1957.
 I damlandslaget blev Gunnar Dahlins 
storasyster Anna-Greta Pettersson 1956 
uttagen i en landskamp. Anna-Greta 
blev  svensk mästare i ute-SM  med IFK 
Lidingö 1953, under sin studietid som 
gymnastikdirektör. 1955 startade damall-
svenskan där KFUM tillhörde västra all-
svenskan.
1958 spelades första KFUM-landskam-
pen. Sveriges lag dominerades av spelare 
från Borås, Ulricehamn och Trollhättan. 
Fem spelare från Trollhättan var med, 
Lennart Sohlberg, Olle Sandman, Jerker 
Askengren, John-Erik ”Skotten” Johns-
son och Ove Hellmér. Sverige slog Dan-
mark med 25-20.
TIF kvalade till allsvnskan 1965.
TIF vann division 3 1961 och lokaltid-
ningens rubrik vid första derbymatchen 
på hösten mot KFUM löd: ”Överlägsen 
TIF-seger i handbollsderbyt. - Tronskifte 
i trollhättehandbollen”. TIF vann med 21-
12. Denna säsong blev TIF trea i divison 

2, medan KFUM efter elva raka division 
2-säsonger degraderades.
1965 vann TIF division 2  med raden 18 
14 1 3 372-337  29 poäng. Tre poäng före
Jönköpings BK och IFK Borås.
Den trånga och för många motståndarlag 
förhatliga Tingvallahallen, som döptes 
om till Sporthallen i början av 60-talet 
ansågs av Svenska Handbollsförbundet 
inte hålla måtten för allsvenskt kvalspel. 
Första kvalmatchen fick förläggas till 
Vänersborg. TIF besegrade IFK Holm-
sund med 22-21. Utöver nämnda lag var 
också IS Göta, Helsingborg, GUIF och 
IF Start från Örebro med. Utöver segern 
mot Holmsund, så fick TIF ytterligare en 
poäng borta mot GUIF, men TIF,s tredje-
plats räckte inte till allsvenskt spel. TIF,s 
lag: Jan-Åke Åhlander (Gösta Karlsson), 
Ingvar Bratt, Olle Sandman, Hasse Karls-
son, Sven-Åke Strandlind, Hasse Olsson, 
Kenneth Strandlind, Gilbert Tengqvist, 
Kaj Andersson,  Roy Karlsson. lagledare 
Bruno Zetterström. Två år senare lade TIF 
ner sin handbollsverksamhet.
1968 invigdes en mycket fin Älvhögs-
borg. Samma år vann KFUM division 
3, men laget åkte ner i trean året efteråt. 
1968 spelades en U-kamp mellan Sverige 
och Danmark.
Ovanstående ett litet axplock av hur hand-
bollen har sett ut i Trollhättan under tre 
deccenier.

Stinsen Andersson 
sekreterare i Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap.

alexis ahlgren f. 14 juli 1887
Alexis Ahlgren tillhörde gymnastikför-
eningen Olympia i Trollhättan, men när 
Trollhättans IF grundades 1906 övergick 
Alexis till denna. Han tränade nästan varje 
kväll och sprang ofta sträckan Trollhättan-
Vargön- Vänersborg-Naglum-Trollhättan. 
Han blev uppmärksammad av stora klub-
bar. 
Han tävlade senare för IFK Göteborg och 
även Fredrikshofs IF men flyttade sedan 
till Amerika och blev proffs. 
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 
skriver: Här har vi ett nytt exempel på 
det bedrövliga manfall från idrottsfanor-
na till cirkusartistskapet, som pä senare 
år berövat vår idrottsvärId flera av dess 
bästa män. 
Många äro de historier som tälja om Ahl-

grens löpningar. I Trollhättan 
löpte han 2 mil mot ett sta-
fettlag, tre av stadens bästa 
löpare. Stafettlaget segrade, 
men Alexis tid var 1.11.10. 
Alexis återkom till Sverige 
för att deltaga i OS 1912 i 
Stockholm. Där tog dock vär-
men knäcken på honom, men 
den 12 sept. 1912 i Helsing-
borg satte han nytt världsre-
kord på marathon med tiden 
2.24.15 (40 200m). Han hade 
också världsrekordet på 
42 195m med tiden 2.36.6. 
Han segrade också Sporting Life’s mara-
thon i London. 
Alexis hade det svenska rekordet (full 

dist. 42 195m) i 35 år och 97 dagar. 
Alexis Ahlgren är den ende svensk som 
innehaft världsrekordet på marathon. 

Alexis Ahlgren med startnummer 215
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peder persson gästade Vadsbo Idrottshistoriska
När jag flyttade till Örebro ville 
jag naturligtvis spela fotboll, 
tänkte söka mig till Örebro SK 
som då låg i gamla div II, men vid 
lite eftertanke så var nog steget 
från Hova (div VI) till ÖSK för 
stort, så det fick bli (div IV) och 
BK Forward.
 
Så inledde förre hovabon Peder 
Persson när han berättade om sina 
fotbollsminnen inför ett 30-tal för-
väntansfulla åhörare.
Från sin fotbollstid i Hova hade 
han inte  många minnen, vilket är 
förståeligt då det är dryga 50 år se-
dan. I Forward blev han direkt en 
tongivande spelare, redan första 
året (1957) vann laget div IV. Året 
efter spelades fotbolls-VM i Sveri-
ge och mitt under div III-säsongen 
fick han anbud från  Örebro SK. 
Han tog en ordinarie plats i laget 
direkt som det året slogs med Degerfors 
IF om en kvalplats till allsvenskan, i vil-
ken Degerfors drog längsta strået.
Men nästa år var det dags, laget vann 
serien och i den avgörande kvalmatchen 
mot Luleå som vanns med 2-0 gjorde Pe-
der ett av målen. ÖSK hade ett starkt lag 
på den tiden med Orvar Bergmark, Leif 
Wendt och ”Totten” Gustavsson som ton-
givande spelare.
Laget fick en kanonstart i 1961 års all-

svenska och tog som nykomling bronset, 
den andra nykomlingen, IF Elfsborg från 
Borås tog guldet.
1964 hörde Djurgården av sig och då han 
samtidigt börja läsa till slöjdlärare, så var 
det ett ypperligt tillfälle att byta klubb. 
Djurgården hade på den tiden storstjär-
nor som Hasse Mild, Sigge Parling och 
Knivsta Sandberg, det var inte lätt att ta 
en plats i det stjärnspäckade laget men 
Peder lyckades bra och tillsammans med 
från Köping värvade Leif ”Chappe” Er-

Bild troligtvis från 1956. Forward är örebrofotbol-
lens senaste tillskott i div.III. Klubben har många 
ungdomar att bygga på. Här omges lagledare 
Edvin Karlsson av Peder Persson och Kenneth 
Carlsson.

Vi har spelat i Hova IF allihop! Fr.v. Lars-Göran Ytterberg, nuvarande ordförande i klubben, ende som 
inte spelat fotboll, i alla fall inte i Hova IF, Bernt-Olof Andersson, målvakt på 1940-50-talen, Örjan Jo-
hansson, 1960-tal, senare spelare och ledare i Mariestads BK, Håkan Larsson, 1960-70-80-tal, slitstark 
mittfältare, en av de spelare som gjort flest matcher i Hova IF, Evert Karlsson, 1960-tal, sedemera spe-
lare och ledare i Mariestads BK, Stefan Johansson, 1970-tal, har tränat ett flertal klubbar i närområdet, 
bl.a. Skövde AIK, Peder Persson, 1950-tal, senare BK Forward, Örebro SK och Djurgårdens IF, har 
dessutom tränat några mindre klubbar i Stockholmstrakten. Foto: P-G Persson.

iksson, var de svårstoppade för de 
allsvenska försvaren. Djurgården 
tog guldet, men tappade flera av 
de bästa spelarna till Sirius nästa 
år, men efter en mellansäsong 
1965 var det dags för ett nytt mäs-
terskap 1966 med ett nästan nytt 
lag. Peder spelade sex hela all-
svenska säsonger, facit, två guld 
och ett brons.
Något av höjdpunktern i hans fot-
bollsliv var när Djurgården mötte 
Manchester United i Europacu-
pen, efter oavgjort hemma blev 
det storförlust på Old Trafford, 
mot ett Manchester som hade 
storstjärnor som Bobby Charlton 
och George Best med på planen.
Peder slutade något i förtid med 
elitfotbollen och satsade på den 

civila karriären, men släppte inte 
fotbollen helt då han tränade några 
mindre förortsklubbar.

Numera har han sökt sig tillbaka till Väs-
tergötland, då han bosatt sig i Lidköping, 
är fritidspolitiker och nämndeman och na-
turligtvis är han medlem i Vadsbo Idrotts-
historiska sällskap.
Träffen var ett samarrangemang mel-
lan Mariestads BK:s supporterklubb och 
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap, Örjan 
Johansson, Peder gamle kompis från ho-
vatiden höll i trådarna, en hellyckad afton 
tycker Pelle P.

Ordföranden Bo Zackrisson tackar Peder med boken Västgötafoboll. 
Foto: P-G Persson.
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VINTERKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna, rätt sammansatta, bildar namnet på en forntida offerfest.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”Höstkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5,  547 93 Skagersvik.
Senast den 15 januari 2010 vill vi ha in svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkommna svar. Lycka till!

Rätt svar till förra numrets ”HÖSTKRYSS” är ”Vålådalen” och bland rekordmånga inskickade lösningar har vi dragit följande 
vinnare:
1:a pris, 3 Sverigelotter: Sven-Olof Andersson, Sandklintsvägen 8, 511 72 Frisla.
2:a pris, 2 Sverigelotter: Stig Svensson, St. Olofsgatan 11, plan 4, 521 43 Falköping.
3:e pris, 1 Sverigelott:     Stellan Johansson, Elfströms väg 18, 540 66 Sjötorp.
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
Hems.      www.alingsasihs.se
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG.   645 95 45-7

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
Hems.      www.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
Hems.  www.essungaihs.se
Ordf.       Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.       Gunnar Hagström

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Hems.   www.falbygdensihs.se
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
Hems. www.herrljungaihs.se
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
Hems. www.karlsborgsihs.se
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
Hems.   www.lidkopingsihs.se
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
Hems.  www.marksihs.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
Hems.   www.skaraihf.se
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
Hems.   www.tibroihs.se
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
Hems.  www.tidaholmihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Ejving Karlsson 
Bankg.  5089-0490

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hasse Rosendahl 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Hems.   www.trollhattansihs.se
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
Hems.   www.vadsboihs.se
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
Hems.    www.varaihs.se
Museum:   Kålles Rekordmagasin
                  Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12
Bankg.    5400-2829

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    kindmalm7@gmail.com
Bankg.      5423-6880

adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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WestgötarNas IdrOttshIstOrIa 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson

Redaktionskommitté:   Jan Kindmalm, Olof Toftby och Bo Zackrisson.
                                 
Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Bo Zackrisson  
               Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0551-203 22  
                             0704-39 84 32   0706-81 21 16            0705-24 58 61
       leif@bihs.se              olof.toftby@bihs.se                bo.zacke@gmail.com    
                            
       Jan Kindmalm
       Tel.0502-142 33
       0709-42 75 71
       kindmalm7@gmail.com 

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
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Jan Kindmalm, sekr. (suppl.)
c/o Linnégatan 26 B
522 31 Tidaholm
0502- 142 33
0709-42 75  71
kindmalm7@gmail.com
Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

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

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vbg.idrottsmuseum@
                  telia.com 
Hems.     www.vanersborgsihf.se
Museum:   Vänersborgs 
                   Idrottsmuseum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                   0521-141 09

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Hems.    www.wargardaihs.se
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
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returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

posttidning B

Bilder från Borås Idrottshistoriska sällskaps 20-årskalas

C:a 250 personer deltog i firandet i Boråshallen Dags för buffé och mingel

Wall of Fame i Boråshallen med tre nya tavlor med invalda idrottare. Borås Idrottsmuseums filmsal

Gymnastikuppvisning Motorcrossutrustning utlånad av Marcus ”Bub-
ben” Hansson som blev världsmästare i motocross 
500 cc i Horzgerlingen, Tyskland 1994

En vänskapsmatch i basket mellan Borås Basket-
klubb och Borås Handbollsklubb

Se även artikel på sidan 9
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