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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Fantastiskt – rekord – extremt!
Hur många gånger denna sommar har inte dessa 
ord mött oss på löpsedlar, i tv och radio. 
Mestadels har det gällt vädret och fotbolls-VM.
Nog reagerar jag, när temperaturen går över 
30 grader, och när det regnar mer än 60 mm 
på en dag.
Visst gjordes det vackra mål i VM. Men är allt 
detta att betrakta som fantastiskt och extremt? 
Visst har vi tidigare upplevt torra heta somrar 
likaväl som evigt regniga.
Kurre Hamrins mål i VM- 58 var väl inte heller 
så tokigt!
Är det så,  att när det gäller väder och idrott, 
så tar vi gärna till överord?
OK! Förvisso är det en fantastisk känsla, som uppfyller mig, när tv-bilderna zoo-
mar in fotbollsarenor, publik, spelare och andra långt borta i Afrika. Man tycker 
befinna sig mitt ibland dem. Tydligt, obarmhärtigt avslöjande glädje och sorg, 
otroliga prestationer, felbedömningar. Jag lever med!
Mindre fantastiskt kändes den ljudkuliss för att inte säga oväsen, som vi begåva-
des med. Måtte dessa vuvuzelor stanna i Afrika!
Finns det något härligare och mer stämningsskapande än en publiks läktarsång 
och hejarramsor? T.ex.” Heja Sverige friskt humör...” eller ”You will never walk 
alone”.
Att beskriva vårt senaste nummer av Westgötarnas Idrottshistoria som fantastiskt, 
är väl kanske att ta till överord, men den är välgjord och lockar till läsning. 
Redaktionen är värd en stor eloge. Tidningen har tagit ytterligare ett steg framåt. 
Jag blir stolt och glad, när jag ser vilken idrottshistorisk verksamhet i Väster-
götland den speglar.
Min övertygelse är, att den som inte bär med sig ett historiskt arv har heller ingen 
framtid. Det gäller såväl människor som föreningar.
Historiska kunskaper ger lärdom i framtiden – ger självförståelse och perspektiv.
Dagens verksamhet blir morgondagens historia.
Det betyder inte, att allting var bättre förr. Nej, låt oss utgå från dagens verksam-
het med alla dess möjligheter inte minst tekniskt och ta tillvara det goda från igår.
Med denna övertygelse inombords kändes det mindre fantastiskt att övervara 
Idrottshistoriska Riksförbundets årsmöte i Stockholm i maj. Min uppfattning är, 
att den idrottshistoriska rörelsen idag saknar en fungerande riksorganisation. 
Medlemsantalet i IHRF sviktar. Det är förståeligt. Betalar man en årsavgift på 
500 kr, och inte får något tillbaka, så blir västgötens fråga: ”Te vecken nötta?”
IHRF:s medlemsbild är väldigt heterogen. Från små lokala sällskap till stora 
regionala, museer o.a.
Rättvisan i en odifferentierad årsavgift kan också diskuteras. Är tanken direkt 
demokrati, så är väl den vällovlig men ej alltid särskilt utvecklande.
Vi behöver ett samarbete och stöd från Riksidrottsförbundet och 
Riksidrottsmuséet.
Det skulle kunna skapa större resurser och möjligheter till utveckling av över-
gripande frågor samt tydliggöra engagemanget och kraften i den idrottshistoriska 
rörelsen. Den finns inte idag centralt.
Lever vi med ett organisatoriskt problem? Lokala sällskap/föreningar, en samord-
nande regional organisation och ett representativt IHRF centralt, är för mig
den organisatoriska målbilden. Så ser det knappast ut i vårt land. 
I vissa landsdelar syns vi knappt alls.
Det är lätt att kritisera, men vi kan inte känna oss nöjda med den situation som 
råder. Vad göra?
Detta togs marginellt upp under sommarmötet i Karlsborg
– fortsatta diskussioner lär följa.

Harald Jakobsson, in memoriam

Det var med stor saknad och vemod som Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap mottog beskedet att Harald Jakobsson inte längre finns i 
livet. Harald var en av initiativtagarna till bildandet av Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap och var under 20 år dess vice ordföran-
de. Under hela denna period var Harald med om att utveckla det 
idrottshistoriska intresset i hela landskapet.

Harald hade ett stort idrottshjärta, han var en stor, äkta och viktig 
idrottsledare för västgötaidrotten. Under sin aktiva tid provade 
han på de flesta idrotter men det var brottningen och föreningen 
Sollebrunns AIK som han kom att ägna en stor del av sin fritid åt. 
Hans idrottshjärta var stort men hans idrottshistoriska hjärta var 
ännu större. Harald hade många idéer hur man skulle dokumen-
tera idrotten i Västergötland. Många har förverkligats i form av 
fotoutställningar, böcker, samlingar av olika slag samt intressanta 
intervjuer med aktiva och ledare. Ofta hann vi inte ens i mål med 
ett projekt innan nästa var på gång. Allt detta arbete har resulterat 
i att Västergötland är det främsta distriktet i landet när det gäller 
att ta vara på sin idrottshistoria. 

Det idrottshistoriska hjärtat har nu slutat slå och vi böjer våra huvuden och tackar Harald för det stora 
arbete han lagt ner för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap under alla år. Saknaden efter Harald är stor. 
Vila i frid.

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, Carl-Erik Johnsson, Sekr/ordf 1992-2004

Bli medlem för 100-150:-/år, 
så får Du tidningen direkt hem i Din brevlåda 4 ggr/år. 

Dessutom stödjer Du vår verksamhet.
Vi registrerar och arkiverar 

idrottshistoriska dokument, bilder, föremål och gör dem 
tillgängliga för allmänheten, bl.a. i våra muséer. 

Vi anordnar idrottscaféer, utställningar och studieresor m.m.

Till Dig, som läser denna tidning 
och inte är medlem i någon/något av våra idrottshistoriska 

sällskap/föreningar (sid. 30-31):

INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH FÖRENINGAR M. FL.  HITTAR DU PÅ SIDAN 9.
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FÄRG – Det är en kulturgärning av stora mått 
som utförts under de här 20 åren baserat 
på hundra procent ideellt arbete, menade 
Karlström

Många uppvaktningar
Många ville uppvakta det jubilerande 
sällskapet. 
Det var Westgöta idrottshistoriska 
sällskap genom Bo Zackrisson och även 
Skaraborgs övriga idrottshistoriska 
föreningar. 
Zackrisson framhöll Tibro som ett av de 
aktivaste sällskapen och berörde också 
samarbetet med de övriga inom den så 
kallade Femklövern. 
Ett stort antal av Tibroföreningens med-
lemmar fick diplom och några fick även 
ett standar. 
De senare delades också ut till sällska-
pets samarbetspartners, bland andra SLA. 
Ingemar ”Löck” Karlsson är ordförande i 
det 20-åriga Tibrosällskapet och en av de 
som varit med sedan starten.

–  Väldigt roligt att det blev så stor upp-
slutning till jubileet och att vi lyckades 
engagera Leif Boork, tyckte Ingemar.

Som en gåva och ett tack överlämnade 
han boken ”Tibrobor berättar” till Boork.

Börje Sahlén

Hôl i vägga har satt Tibro på den svenska 
badmintonkartan. Louise Eriksson, 
Hampus Ohlin och Filip Eriksson är tre 
namn som låter tala om sig i elitsamman-
hang. De båda killarna hade uppvisning 
då idrottshistoriska Femklövern träffades 
i Tibro.
Tibro har framgångsrika idrottare på 
världsnivå i tennis, konståkning och 
enduro. Men även badmintonspelarna 
finns med i elitsammanhang och är bland 
de bästa i Sverige. Louise Eriksson vann 
SM i dubbel för juniorer tidigare i år. Lil-
lebror Filip och Hampus Ohlin är båda 
riksklassade och deltog i SM i U15- res-
pektive U 17-klasserna.

Spänst, teknik och god speluppfattning är 
viktiga ingredienser i badminton. 
I världens snabbaste racketsport gäller 
det att kunna läsa spelet för att hushålla 
med krafterna.
Foto: LARS-OLA CARLÉN SLA

Filip Eriksson och Hampus Ohlin är framtidslöften i badminton som spelar i Tibro-
klubben Hôl i vägga där Hellen Wallén är sekreterare. I bakgrunden ses några av 
Femklöverns idrottshistoriker som träffades i sporthallen.
Foto: LARS-OLA CARLÉN SLA

Idrottshistoriker mötte framtidslöften
Hôl i vägga
Det var Louises och Filips farfar, Thage 
Eriksson, som startade badmintonklub-
ben med det fantasifulla namnet Hôl i 
vägga. Pappa Davy Eriksson och deras 
faster Hellen Wallén är båda aktiva i 
klubben. 

Hellen var med och berättade om klub-
ben och dess verksamhet när Idrottshis-
toriska föreningarna i Tibro, Karlsborg, 
Vadsbo, Skara och Lidköping, den så 
kallade Femklövern, hade vårträff i Tibro 
sporthall.

Snabb sport
Filip och Hampus inledde med att berätta 
om regler, material och visa olika slag, 
samt spela en match innan det var fritt 
fram för de församlade idrottshistoriker-
na att själva prova på världens snabbaste 
racketsport.
- Badminton är en sport man kan hålla 
på med från unga år och resten av livet. 
Pappa Thage var drygt 75 när han lade 
av och varje vecka spelar en halv miljon 
svenskar badminton, berättade Hellen 
Wallén.

Standar och diplom 
delades ut då Tibro 
idrottshistoriska 
sällskap firade 
20-årsjubileum.
Samtidigt med firandet invigdes utställ-
ningen om Tibro ishockeyklubb och 
tiden med Leif Boork som tränare. Det 
var också Boork som invigde utställ-
ningen genom att göra ett puckasläpp 
tillsammans med några av den tidens 
hockeyspelare. Ett 50-tal medlemmar i 
idrottshistoriska sällskapet deltog i firan-
det samt ett stort antal av hockeyspelarna 
från säsongen 1976–77 då Leif Boork 
var lagets tränare. Kultur-och fritidschef 
Pelle Ekholm hörde till gratulanterna 
och han betonade sällskapets värdefulla 
arbete med att bevara den lokala idrotts-
historien.

Tibro Idrottshistoriska säll-
skap fyller 20 år. Hedersgäst 
är hockeyklubbens förre trä-
nare Leif Boork, som inviger 
en utställning om Tibro IK på 
biblioteket.

Det lär dryftas en hel del idrottsminnen 
och särskilt ishockeyminnen när Leif 
Boork återvänder till Tibro för att delta i 
Idrottshistoriska sällskapets jubileumsfi-
rande.

– Det är tack vare vår medlem Yngve 
Johansson, som är svärfar till ”Boorken”, 
som vi knutit kontakten och lockat hit 
honom, berättar sällskapets Christer 
Carnegren.

Leif Boork berättade om tiden 
som tränare i Tibro IK.
                             Foto: Börje Sahlén

Tibro Idrottshistoriska sällskap firar 
20-årsjubileum med utställning om 
ishockeyklubben på biblioteket. Gösta 
Wahll, Arne Andersson, Jan Johansson, 
Christer Carnegren, Kent Lindberg, 
Bengt Lundberg, Ingemar ”Lôck” 
Karlsson. 
                           Foto: Lars-Ola Carlén

Leif Boork släpper pucken mellan 
Dan Bäckström och Tomas ”Totto” 
Andersson. Bengt ”Kruset” Andersson 
ser på.
                             Foto: Börje Sahlén

Yngve Johansson, Gösta Wahll, Ingemar ”Löck” Karlsson, Christer Carnegren och 
Jan Lindberg fick standar för sina stora insatser i sällskapets verksamhet.
                                                                                                       Foto: Börje Sahlén

Elitserie- och landslagscoachen Leif 
Boork började sin tränarkarriär i Tibro 
då han ledde laget säsongen 1976–77. 
Om tiden med Boork och klubbens snart 
60-åriga historia handlar den utställning 
som sällskapet ställt samman på biblio-
teket. Här visas alltifrån gamla match-
tröjor, skridskor och klubbor till priser, 
tidningsartiklar och fotografier.

Leif Boork inviger utställningen innan 
han släpps i full frihet för att berätta om 
sin karriär.

Lars-Ola Carlén

Kultur- och fritidschef Pelle Ekholm, 
Tibro kommun.
                              Foto: Börje Sahlén

”Att det blöder behöver inte 
betyda att det är något fel”
Dr. Boork ställer en lugnande diagnos under 
en finalmatch, Sverige-Kanada

Leif Boork gäst 
på jubileum

”Sportgrodor” 
hämtade från YTTERMERA.SE

Idrottshistoriska jubilerade

– Det spelar kanske en viktigare roll än 
ni vet om, sa han bland annat.

Sören Karlström representerade Väster-
götlands idrottsförbund.

Ingemar ”Lôck” Karlsson, ordförande 
i Tibro Idrottshistoriska sällskap, och 
Sören Karlström, ordförande i 
Västergötlands Idrottsförbund och Sisu.
                                 Foto: Börje Sahlén
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Sommarens aktiviteter har varit många, 
som t.ex. guidade turer på museet, som 
varje torsdagskväll har varit öppet. Vi har 
även samarbetat med Lidköpings kom-
mun som svarat för festligheterna och 
framträdande på Dina-scenen i Stadsträd-
gården.

Under ett möte på 1960-talet fick jag föl-
jande berättelse av Lidköpings Stadsfull-
mäktiges ordförande den stridbare Folke 
Svensson. Matchen spelades någon gång 
i början av förra seklet. Folke Svensson 
var uppväxt i Skara. Där spelade han 
fotboll med Skara IF som var ett mycket 

Blodig fotbolls-
match mellan 
IF Heimer 
Lidköping och 
Skara IF. 

bra lag. Man fruktade inga motståndar-
lag, utom ett nämligen IF Heimer. 
Detta beroende på att Skara IF bestod 
till stora delar av unga studenter som var 
små och tekniska grabbar. IF Heimer dä-
remot hade många kraftiga arbetargrab-
bar i sitt lag, som inte drog sig för att 
sätta till i närkamperna. 
När vi satte oss på tåget, till Lidköping 
för att möta Heimer, berättade Folke, var 
det inte fritt utan knäna darrade en aning. 
Detta var inget mot vad som komma 
skulle. När de båda lagen ställt upp inför 
matchen, började man viska i Skaralaget. 
Vad har Heimerspelarna på benen? 
O vè o fasa det är ju BENSKYDD! ut-
brast en Skaraspelare. Nu darrade Skara-

grabbarnas knän ännu mer. Matchen star-
tade men det hann inte gå lång tid förrän 
första Heimerspelaren lade sig ner på 
knä, upp ur de hemstickade strumporna 
drog han blodiga videkvistar. Sedan lade 
sig den ene efter den andre Heimerspe-
laren och gjorde likadant. Videkvistarna 
hade kanat ner i de vida strumporna och 
in i fotbollskängorna, som man använde 
på den tiden, och skavt hål på vristen så 
blodvite uppstod. Hur matchen slutade 
vet jag inte. Men en sak kan man nog 
gissa, att det skulle dröja innan Heimer-
grabbarna använde benskydd. 

Bengt-Göran Bäcklund/LIHS

Drejarschottisen lockade 217 par
Höjdhoppstävling mellan Lidköpings 
Idrottssällskap och Istrums SK

Från Drejarschottis 
till höjdhoppstävling  
hos Lidköpings IHS

Den mest intressanta delen för idrotts-
intresserade var museets visning av hur 
långt och högt friidrottarna hoppar. 
En höjdhoppsställning var framtagen 
med ribbor som visade höjden på Lid-
köpingsrekordet, Svenska rekordet samt 
Världsrekordet. En längdhoppsmatta 
visade på samma vis rekordlängderna. 
Besökarna blev imponerande på hur 
långt och högt det är i verkligheten.
I Drejarschottisen deltog 217 par – ett 
samarbete med Lidköpings folkdansare.
Höjdhoppstävlingen gick mellan Lidkö-
pings Idrottssällskap och Istrums SK i
ungdomsklassen. Istrum vann med 409 
mot 389 och ungdomarna visade verkli-
gen sina talanger. 
Totalt har det varit c:a 1000 besökare på 
museet under sommaren.

Fbr/Lihs

Motorsport på 50-talet
Av Alvar Johansson

”Snickarfräsen 1950

bytte jag bort min Triumph mot en bil och 
då var det slut med tävlandet. trodde jag. 
En dag ringde Sixten Thöresjö och sa: 
”Du måste följa med och åka motocross 
i Kungälv”. ”Jag har ju ingen motorcykel 
så det går inte” svarade jag. ”Du får åka 
på Bengts B.S.A, för Bengt har skadat sig 
så han kan inte köra” sa Sixten. Jag följde 
med men vad jag fick för placering kom-
mer jag inte ihåg. Men faktiskt blev jag 
bäst av Tibroförarna. Då sa jag att nu slu-
tar jag när jag är som bäst. 

Jag tävlade några gånger i trial, bl.a. på 
Onsala. År 2004, 50 år efter den tävling-
en. fick jag ett brev från S.M.K. i Göte-
borg. Alla som var med för 50 år sedan 
blev inbjudna som hedersgäster till Gam-
lestadens medborgarhus i Göteborg. Vi 
åkte dit,Gunborg och jag. Det var en trev-
lig tillställning med god mat och kaffe. 
Jag träffade några som var med för 50 år 
sedan. Tur var att vi hade namnskyltar på 
oss. Vi hade ändrat oss en hel del på 50 år. 
Det var nog både första och sista gången 
man blir inbjuden som hedersgäst. 

Till sist måste jag berätta en rolig hän-
delse från Älvängen. ”TidanKarl”, vår 
Lagledare, hade en hund som hette Tassy. 
Karls hustru Gullan var på väg till depån 
och hade med sig hunden. Hon blev stop-
pad av en vakt. Hundar fick ju inte vara i 
depån. Hon gick och hämtade Karl som 
tog hunden och skulle gå in i depån. Även 
han blev stoppad av vakten. Då sa Karl till 
vakten: ”om du hade sett så mycke moto-
cross som denne hunn, då skulle du va’ 
gla ’’’, och så gick han. 

Varför började jag köra motocross? 
Jag köpte en N. V. (Nymans Verk-
städer) med J.B. motor av Frydéns. 
Den kostade l 170 kronor. Någon 
tanke på all tävla fanns absolut 
inte. Men så fick jag se en ljud-
dämpare av megafontyp i Mo-
narks fönster som jag fick låna 
för att se om den passade och det 
gjorde den. Jag köpte den för 28 
kronor och motorcykeln blev både 
starkare och snabbare. Det var en 
månad före ”Snickarfräsen”. Min 
svåger Sven Hultman frågade om 
jag inte skulle ställa upp där. Det 
kunde kanske vara roligt tänkte 
jag. Jag fick låna en hjälm av Sven 
och tog på mig en blå overall, ett par 
skidpjäxor och kraghandskar. Vi fick ha 
en mekaniker med oss. Jag hade Rune 
Johansson ”Lövås”. När det så var dags 
för start, startade inte motorcykeln. Då sa 
jag till ”Lövås”, du tär väl skjuta på. Då 
startade den och sedan tog jag ledningen 
och vann med 21 sekunder före tvåan. 
Nu var intresset väckt. Jag åkte med till 
en tävling i Eksjö och det var på väg att 
gå riktigt bra där också. Jag ledde över-
lägset till 100 meter före mål, då fick jag 
”loppa” på stiftet, så motorn stannade. Jag 
sprang så mycket jag orkade, men c:a 10 
meter före mål blev jag omåkt. Jag blev 
i alla fall tvåa. En dag ringde Karl-Erik 
Larsson från Fagersanna och ville att jag 
skulle åka med på en tävling i Varberg. Vi 
skulle åka med Birgers Express. Jag var 
förkyld med över 38 grader i feber, så det 
var nog ingen ide. Men Karl-Erik sa att 
det inte var motocross utan sandracing 
med en sandvall i mitten och en kurva i 
varje ända. Jag följde med och vann och 
fick 50 kronor i första pris. Karl-Erik blev 
tvåa och fick ett tennfat. Då sa han: ”Vad 
skulle jag tjata med dig för”. 

Därefter var det dags att byta upp till 500 
c.c. Jag köpte en ”Triumph” av Harry 
Wilsson. Den kostade 4 139 kronor och 
kom i en stor träbur direkt från England. 
Evert Karlsson hjälpte mig att plocka ihop 
den. Sedan tömde vi i 2 liter bensin och på 
tredje kicken startade den. 

Så var det dags för motocrosslaget ”Hyv-
larna” att göra debut i seriesammanhang. 
Det var på Backamo i Ljungskile. I första 
heatet tog jag starten och ledde från start 
till mål. Själv var jag mycket glad, men 
gladast var nog våran lagledare Sixten 
Thöresjö. Han satte nog rekord i jämfota 
höjdhopp. 

Efter några år köpte jag en ny Triumph-
med bakhjulsfjädring av Simons i Tida-
holm. Meningen var att jag skulle köpa 
en av fabrikat A.J.S. Det tyckte jag skulle 
passa Alvar Johansson från Spännhult, 
men Simon lyckades inte få fram 
någon A.J.S. så det blev en Triumph igen. 
Den körde jag så länge jag höll på med 
tävlingar. Jag åkte även en semesterresa 
till Gällivare på den. 

Jag jobbade hos Thore Levin och körde 
lastbil Och flera gånger körde jag lagets 
mc 
till olika tävlingar. Vi skulle köra i Lunds-
brunn och Evert Karlsson åkte med mig. 
Det var nog tur, för när jag växlade ned 
för att komma över Billingen, så gick 
växelspaken av ca 5 cm över golvet. Som 
väl var så hade jag en stor rörtång i bilen. 
Evert fick sitta på golvet och sköta väx-
lingen med den. Det fanns ju svets i depån 
vid framkomsten, så Evert svetsade ihop 
växelspaken och sedan gick det bra. 

På 50-talet hände det många gånger att 
man fick med lite verktyg och kaffe och 
smörgås för att vara kanske i Tranås, 
Trollhättan, eller exempelvis Älväng 
klockan 9.00 på morgonen. Man fick ju 
också hoppas att cykeln inte gick sönder, 
för man skulle ju hem också. 

En resa som jag minns väl var när jag 
skulle köra i Arvika. Uno Pettersson 
hade lovat att följa med. Vi skulle åka på 
lördag kväll och hade med oss tält. Det 
duggregnade när vi åkte. Det var ju inte 
trevligt, men när vi kom till Karlstad så 
var det dimma så vi var inte i Arvika för-
rän klockan 11.00. Vi lyckades hitta en 
person som visste var banan låg. Det var 
första tävlingen på den banan. Tävlingen 

blev lyckad för min del. Jag vann 
starten och ledde från start till mål. 
Jag fick en 
stor pokal och om jag minns rätt 
200 kronor i prispengar. Dem 
delade jag med Uno för han åkte 
ju med på egen motorcykel. Ef-
ter tävlingen kom John fram och 
gratulerade. Han sa på sin breda 
Värmlandsdialekt: ”jag får gratu-
lera, jag tror att du varva mä jämt 
hunnra gånger”. John var bror till 
den i motorkretsar mera kände 
Sven i Furtan. 

Jag åkte även en hel del tillförsikt-
lighet. Det som idag kallas enduro. 

Jag har det enda vandringspris där Valle 
Lundberg har sitt namn inristat. Täv-
lingen ”Valle Lundbergs minne” är mitt 
förslag från början. Sixten Thöresjö och 
jag var i Varnhem och pratade med Valles 
anhöriga och dom tyckte det var fint att vi 
ville hedra Valle på detta sätt. 

Jag har även åkt Kyrketorpsloppet en 
gång. Jag blev tvåa, missade förstaplatsen 
med 2 tiondelar. Jag fick i alla fall vara 
med på prisutdelningsfest på Hotell Bil-
lingen. 

Tibro motocrossbana, där det nu är cam-
pingplats. är nog den bästa banan jag har 
åkt på. Det var alltid torrt och fint, även 
om det hade varit regn dagen före tävling. 
Jag har vunnit några gånger där. En vinst, 
som jag minns särskilt väl, är när jag vann 
med två tiondelar före Stig Johansson från 
Älvängen, även kallad ”Spisen”. Han kom 
fram och gratulerade och sa: ’Jag kanske 
kunde tagit dig men det var ingen jag un-
nade så väl att vinna som du”. På banan 
var vi ju konkurrenter om placeringarna, 
men före och efter tävlingarna var vi de 
bästa vänner. 

En bland många förare som jag tävlat 
mot, både i motocross och på Kyrketorp, 
var Evert Fredriksson från Trollhättan. 
Det var inte bara motocross som var hans 
intresse. Han liksom jag spelade dragspel 
så jag har varit hemma hos honom några 
gånger och spelat. Tyvärr så finns han inte 
längre i livet. Det är inte lätt att komma 
ihåg allt. Det är ju över 50 år sedan. 

Det var ju inte alltid det gick så bra. Det 
hände ju att man fick placeringar en bra bit 
ner i fältet Jag hade väl ändå tur. Gjorde 
aldrig några större vurpor och har aldrig 
varit skadad. När jag slutade att tävla 

Jag gjorde av med massor av pengar på sprit, 
brudar och snabba bilar resten slösade jag bort.

George Best 

”Det är Göteborg i de blåvita dräkterna 
som i dag spelar i rött!”

Thomas Nordahls färgseende är inte vad det borde vara...

”Sportgrodor”

hämtade från YTTERMERA.SE

Alvar Johansson
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Museet ligger som sig bör vid Sveriges 
vackraste travbana med en filial i Mo-
marken på andra sidan gränsen. Musei-
chefen Marita Arvidsson gav en kunnig 
och charmig information om museets 
utbud men också vad det innebär att vara 
ägare till fastigheten där museet ligger 
och ansvarig för den restaurang som 
också finns här, uthyrning, skötsel och 
annat.

Och sedan tittade vi på travsportens Hall 
of Fame, en konstutställning om 
Årjängshästar genom tiderna, samt de 
skor som derbyvinnarna burit genom 
åren, veterinärrummet och filmjukebox-
en, allt mycket snyggt presenterat. 

Och visst började åtminstone de tra-
vintresserade av oss att fundera på en 
återkomst, kanske i juli när V75-cirkusen 
är i Årjäng och det kommer fler till 
travbanan, kanske 13 000, fler än det bor 
i hela kommunen.

Tommy Olsson
Foto: GA/BIS

Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, 
genomförde på försommaren sin årliga 
studieresa, en resa som den här gången 
sträcktes ut till två dagar. Tio personer 
från BIS styrelse och personal deltog 
tillsammans med de särskilt inbjudna 
gästerna WIS ordförande Roland 
Gustafsson och Sven-Åke Mökander, 
mångårig sekreterare i WIS.

Första anhalt på resan var Fotbollsmuseet 
i Degerfors där föreståndaren Gerhard 
Jansson tog emot med kaffe och smörgås 
och intressant information om museets 
historia, organisation och nuvarande 
verksamhet. Museet ligger i Fotbollens 
Hus vid klassiska Stora Valla, och drivs 
av kommunen vars kultur- och fritidsför-
valtning också finns i samma byggnad. 
För fotbollsälskaren är det här ett eldo-
rado. Själv fastnade jag direkt vid presen-
tationen av lagen i den första allsvenskan 
där man inte minst fick försöka identifie-
ra tröjorna. Och sedan fanns ju Degerfors 
IF:s historia och specialutställningar om 
Nacka Skoglund, VM 1958 och GreNoLi 
plus de klassiska Alfabilderna. Här kunde 
man ha stannat länge…

Men resan gick naturligtvis vidare, nu 
till Alsters herrgård där  vi inledde med 
lunch utomhus i ett fantastiskt sommar-
väder. 

Därefter berättade Kjell Fredriksson, 
ordförande i Frödingsällskapet och 
nyckelperson i Värmlands Idrottshisto-
riska sällskap, på ett mycket kunnigt och 
trevligt sätt om årets Frödingjubileum 
(det är 150 år sedan skalden föddes) och 
den utställning som visas i herrgården.

Styrkta till kropp och själ for vi sedan 
vidare till Karlstad och vandrarhemmet 
som ligger i nedlagda I2:s kanslihus. 
Kvällen ägnades sedan åt en givande 
sittning med värmlänningarna i Idrottens 
Hus där vi jämförde hur vi arbetar i våra 
resp landskap och diskuterade möjliga 
framtida samarbetsformer, bl a i ljuset av 
de problem som finns när det gäller att få 
tillstånd ett fungerande riksförbund och 
ett utvecklat samarbete med RF.

Middag enligt utomhuskonceptet hann vi 
också med innan det var dags för sömn 
och den fortsatta resan till det avslutande 
målet Årjäng och Nordiska travmuseet. 

WIS-standar till Gerhard Jansson 
från Roland Gustafsson

Fotbollsmuseet i Degerfors 
–här kunde man ha stannat länge…

Sveriges vackraste travbana!?

Museichefen Marita Arvidsson 

Alsters herrgård, lunch utomhus i ett 
fantastiskt sommarväder. 

STUDIERESA BIS
”Vänern runt 
på två dagar”

Kjell Fredriksson, ordförande i Fröding-
sällskapet och nyckelperson i Värmlands 
Idrottshistoriska sällskap

Nordiska travmuseet –kreativt och 
mycket snyggt presenterat.           

INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH FÖRENINGAR M. FL. 

Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till höstens aktiviteter

• Tisdagen den 28 september kl.18.00 i Älvhögsborg,
stora konfenrenslokalen.

"Genom blåvita och gulsvarta ögon". Åke "Tjacken" 
Sandersson från IFK och Claes-Göran Björn från TIF 

minns epoken 1956 -1966
–då derbymatcherna var en angelägenhet för hela "stan".

• Tisdagen den 26 oktober kl.18.00 i Älvhögsborg,
stora konferenslokalen.

Fäktklubben Athos ger en historisk exposé 
med bl.a. en olympisk representant.

• Tisdagen den 23 november kl.18.00 på Stavrelunds IP.
Hur TAIK och Fallen blev TFK. Från Hasse Olsson och 

"Timpa" Hammar till Håkan Mild.
Bosse Björkenstam, Hasse Eriksson och Bosse Eriksson 

håller i rodret.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen/Hasse Rosendahl

Essunga Idrottshistoriska 
Sällskap

Fotbollsresa till Borås Arena
och matchen

IF Elfsborg  –  Helsingborgs IF
den 18:e oktober
(avresa från banken)

Anmälan till Kent 0512-508 40 
eller Uno 0512-507 29

Hälsningar Gunnar Hagström, sekr.

Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskap

”Höstens Öppna Hus”

• 4 Oktober
• 1 November
• 6 December

i föreningslokalen
Östra Kyrkogatan 3, Alingsås

mellan kl. 15  –  18

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Vara Idrottshistoriska Sällskap 
och IFK Emtunga

bjuder in medlemmar till firande av

”Mossbrotts Idrottsplats 100 år”

söndagen den 17 oktober 
kl. 17.00 i klubblokalen, Mossbrott.

Meddelas enbart på detta sätt.

Välkomna!

Cafékvällar
i Skaraföreningen

Även i höst arrangerar Skara Idrottshistoriska Förening 
programkvällar för sina medlemmar och gäster, 

detta i samarbete med anrika Skara Idrottsförening.

Tisdagen den 12 oktober är det dags. Då handlar kvällen 
om handboll. Henrik Schneider, tränare för elitserielaget IFK 
Skövde, kommer då till Skara för att berätta om föreningen 
och dess satsning på att åter tillhöra det svenska elitskiktet. 
Elitserien startade den 15 september och när det är dags för 

Skarabesöket har säkert Henrik en hel del att berätta om.
Målsättningen för laget är att åter gå till slutspel och det 
finns all anledning tro att detta ska lyckas eftersom flera 

spelare återvänt från proffsliv ute i Europa.

Den sista cafékvällen blir den 11 november. Den dagen 
grundades Skara Idrottsförening. Det var för 110 år sedan 

och den milstolpen kommer förstås att markeras.
Kvällens gäst är Lennart Persson, välkänt sportorakel, som 

ska kåsera över Skarafotbollen igår, idag och i morgon.

Lokal är SI-lokalen, Skaraborgsgatan 29A, och det hela 
börjar kl 18.30 alla kvällarna.

Alla är välkomna!

Till medlemmarna i 
Västergötlands IHS och föreningar

Vi har nu kommit en bra bit in på 2010 
och ni håller WI nr 3 i handen.

Vi vill passa på att uppmana er som har glömt, 
eller av annan anledning ej betalat årsavgiften, 

att snarast betala denna till 
ert Sällskap/Förening.

Bank- och P.giro-nr. hittar ni på sid. 30 -31

Red.
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Tidningsredaktionen eftersökte udda 
ting. Undertecknad har gjort vissa 
sökanden i gömmorna och kommit fram 
till alltid något åt det hållet. Hur vanligt 
är t.ex. ett pappnålmärke från 1928? Vid 
en undersökning visade det sig finns spe-
cialistsamlare även på detta område, men 
godkänns verkligen ett pappnålmärke av 
de extrema nålmärkessamlarna som rege-
rar på marknaden inom idrottens värld? 
Den sista frågan är egentligen ovidkom-
mande. Ett existerande nålmärke i papp 
borde alltid räknas. 

Det nålmärke som här skall avhandlas är 
daterat till 28-29.1 1928 (skrivet för hand 
med blyerts och är något svårtolkat) och 
framtaget av H Nordvall Basarvarulager 
i Karlsborg. Historien om detta märke – 
och hur det hamnade i undertecknads ägo 
– är förhoppningsvis lika intressant som 
märket i sig. På framsidan är det bild på 
en sparkande fotbollsspelare och under 
står initialerna V.I.K. samt Vedum. Det 
är alltså fråga om Vedums Idrottsklubb, 
som levde mellan 1927 och 1931 (före-
gången av Vedums FK från 1923).   

Till saken. Någon gång i slutet av 70-ta-
let gjorde nuvarande SISU-konsulenten 
i Vara, Jan Hermansson, en kassettin-
spelad intervju med en granne i Södra 
Lundby, Åke Gustavsson. Åke hade 
nämligen spelat fotboll i S. Lundby AIF, 
som existerade mellan 1931 och 1938. 
Jan var intresserad av att få höra om hur 
det idrottsliga gestaltade sig på den tiden. 
Åke berättade bl.a. att de cyklade till 
Backavallen i Längjum för att möta hem-
malaget LIS, men de hade tagit fel på 
dag och fick cykla hem igen utan match. 
Så undrade Jan om inte föreningen hade 
något nålmärke. Svaret blev nekande. Då 
berättade Jan att han hade fått ett gam-
malt nålmärke av skollärare Bergström, 
som själv varit aktiv i såväl S.Lundby 
AIF som Vedums IK. Det var förresten 
Vedums IK:s nålmärke han hade fått.    

VARA IHS

PAPPMÄRKEN OCH ANDRA UDDA TING
Här gör författaren ett abrupt slut på in-
tervjun. Det förhåller sig nämligen så att 
undertecknad har erhållit inspelningskas-
setten – med rubriken: Fotbollsprat med 
Åke Gustavsson om S. Lundby AIF – av 
Jan Hermansson. Vid avlyssningen, c:a 
20 år efter inspelningen, blev det en ome-
delbar reaktion för undertecknad vid pra-
tet om ett gammalt nålmärke. Fanns det 
kvar? Snabbt på telefonen. Jo, det borde 
finnas kvar någonstans, meddelade Janne 
H, men var? Han hade byggt nytt hus, 
men kunde inte påminna sig att han tagit 
med sig märket. Alltså borde det finnas 
kvar i föräldrahemmet. Så småningom 
meddelade Janne Herman att han hittat 
märket i sin frimärkssamling, att det var 
av papp och att han gärna donerade det 
till Kålles Rekord-Magasin. Tack Jan för 
dessa idrottsligt värdefulla dokument!  

Idrottshistorien i Vedum är också intres-
sant. Som nämnts upphörde Vedums IK 
1931, efter att ha deltagit tre säsonger i 
Västgötaserien klass III E med en andra 
och två tredjeplaceringar som ganska 
bra resultat. Efter nedläggelsen sökte 
flera spelare lyckan hos IFK Emtunga, 
som vann serien och blev uppflyttade till 
Älvsborgsserien. Visst borde ett samhälle 
av Vedums storlek ha en idrottsfören-
ing, så därför bildades snabbt Vedums 
Bollklubb. Den nya klubben placerades 
i Alliansserien hösten 1931 (säsongerna 
var alltså höst-vår på den tiden), en 
blandad serie med A-och B-lag, där även 
IFK Emtungas B-lag ingick. När vårsä-
songen 1932 inleddes fanns inte Vedums 
BK med i tablån – däremot Vedums 
AIS! Nej, det var inte fråga om något 
namnbyte. Vedums BK hade helt enkelt 
upphört att existera redan efter ett halvår! 

Orsaken – eller snarare orsakerna – till 
turbulensen i Vedum är så här i efterhand 
svåra att reda ut. Anledningarna var av 
den art att involverade ogärna pratade 
om det ens 50 år senare. Nu är alla bort-
gångna. Det ryktades om att strejkbrytare 
hade funnits med i bilden, men som 
sagt var ämnet alltför känsligt för några 
inblandade ännu 50 år senare för att ens 
omnämnas och ännu mindre klarläggas.   

Den 18 april 1932 bildades emellertid 
en ny idrottsförening: Vedums Allmänna 
Idrottssällskap, som övertog Bollklub-
bens inventarier och serieplacering under 
vårsäsongen. Till ordförande i VAIS 
valdes Sven Åkerblom – som samtidigt 
spelade för IFK Emtunga! Åkerblom var 
en av Vedumspojkarna som hösten innan 
gått över till Emtunga. Nåväl, Åkerblom 
återvände till Vedum och VAIS när de 
debuterade i Centralserien hösten 1932. 
Turbulensen i Vedum fortsatte dock. 
VAIS blev efter höstomgången uteslutna 
ur serien på grund av att ha använt en 
inte spelklar spelare (om det var ordfö-
rande Åkerblom eller inte förmäler inte 
historien). Laget hade då enbart tagit en 
ynka poäng. Klart är dock att Åkerblom 
återvände till IFK Emtunga till vårsä-
songen 1933. Följande säsong 1933/34 
deltog inte VAIS alls i seriesystemet. 
Fr.o.m. 1934 har det dock mestadels 
varit frid och fröjd och ordning och reda 
i VAIS, som 2007 firade sitt 75-årsjubi-
leum som största idrottsföreningen i Vara 
kommun! 

Vän av ordning undrar kanske hur un-
dertecknad kan hålla reda på Åkerblom 
bort och fram och vice versa, eftersom 
det från Vedumshåll inte finns bevarat 

Vedums IK 1929. John Wemmel, Elof Bäckström, Åke Weby, Folke Allard, 
Sven (Ambrosius) Johansson, Allan Gustavsson, Sven Åkerblom, Sven Wemmel, 
Karl-Erik Dahlen, Ivar Bergström, Edwin Bohm

några protokollböcker för åren 1932-44. 
Visserligen omnämns Åkerblom i VAIS 
50-årsjubileumsskrift 1982 som en av de 
stora spelarprofilerna som säker center-
halv och även som tränare, trots att han 
spelade såväl för N. Vånga BK, Tråvads 
IF och Magra IS under några år. Däremot 
finns inte nämnt något om hans olika 
turer i IFK Emtunga. De var förmodligen 
obekanta i Vedum vid tiden när jubi-
leumsboken skrevs.

 Jo, då kommer vi in på en annan raritet, 
som till synes inte alls har något med 

idrott att göra. Det rör sig istället om en 
svart anteckningsbok med den hand-
skrivna rubriken ”Sånger och visor för 
dragspel och orgel”, nedtecknat av Erik 
G. Larsson och daterad Emtunga den 
15.1 1931. Efter ”Mordet i Götened”, 
”Förbannelsen över Broxvik”, ”Mitt 
spelevärk”, ”Farmareflickan” och massor 
med andra handskrivna visor, återfinns 
i slutet av boken ”diverse mojs”, som 
Erik kallar sina nedtecknade idrottsliga 
minnen för. Där finns uppskrivet IFK 
Emtungas samtliga seriematcher med 
resultat fr.o.m. seriestarten 1927 och 

framöver 1930-talet. Även vänskapsmat-
cher finns med. Dessutom anges ordi-
narie laguppställningar för såväl höstsä-
songer som vårsäsonger. Vissa positioner 
är garderade. Såväl kedjereserver som 
försvarsreserver finns dessutom noterade. 
För en som gillar idrottsstatistik är det 
en dröm att få ha tillgång till en dylik 
”guldgruva”. Däri kan man följa några 
av nämnde Sven Åkerbloms ”tur- och 
returer”.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Longs GIF
Vid 100-årsjubileet för Västergötlands 
Idrottsförbund ansvarade undertecknad 
för utställningen ”Sport på slätta under 
100 år”. Målsättningen var att få med 
så många idrottsföreningar som möjligt 
fördelat sockenvis. Det lyckades att få 
fram alltid något från de 24 socknarna i 
Vara kommun. En av de ”magraste” var 
Longs socken. En ynka suddig bild från 
ett träningstillfälle var vad som i bildväg 
lyckades få fram från Longs GIF:s histo-
ria, som inföll 1927 till 1943. Gymnas-
tiken var huvudsporten de första åren, 
medan fotbollen först i början av 40-talet 
kom med som en sektion. 1940-41 hittas 
Longs GIF för första gången och då i 

Mellan åren 1941 och 1953 existerade 
Varatraktens Fotbollsallians i syfte att ta 
hand om de fotbollslag som Västergöt-
lands Fotbollförbund inte mäktade med 
att organisera. Denna allians bildade ett 

Kalendrar för Varaortens Fotbollsallians

Målvaktströja Longs GIF från c:a 1940

Medalj från Varaortens Fotbollsallians

Alliansserien, året efter i Varaserien, för 
att 42-43 befinns sig i Centralserien. Där-
efter blev det förmodligen nedläggning 
på grund av alla beredskapsinkallelserna. 
Trots den minimala kunskapen om fören-
ingens historia – och att det var längese-
dan den försvann - undrade en person vid 
utställningstillfället varför det inte fanns 
någon Longtröja med i utställningen. 
Det visade sig finnas en hel uppsättning 
dräkter från Longs GIF skänkta till Skar-
stads Hembygdsförening. Numera finns 
en målvaktströja och en utespelartröja/
byxor från Longs GIF c:a 1940 i Kålles 
Rekord-Magasin! 
 
Carl-Owe Johansson
Vara IHS  

VARATRAKTENS 
FOTBOLLS-
ALLIANS

eget seriesystem under förbundet. Som 
mest fanns tre divisioner. Dessutom 
anordnade man kombinationsmatcher, 
där behållningen tillföll ett konto för 
spelarskador. Undertecknad har åtta al-
lianskalendrar i rad från 1943-44 t.o.m. 
1950-51. Härmed görs en efterlysning på 
ytterligare allianskalendrar! Är det någon 
som kan komplettera? 

Carl-Owe Johansson
Vara IHS
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Forsviks IF – en av Karlsborgs 
kommuns äldsta idrottsföreningar 
– bedriver idag fotboll tillsam-
mans med BK Trix i Karlsborg 
samt tennis och bordtennis på mo-
tionsnivå. Att föreningen tidigare 
har haft både bandy- och ishock-
eylag i seriespel samt skördat 
stora framgångar vid Skaraborgs-
mästerskap i allmän idrott (fri 
idrott) är kanske inte lika bekant!

Forsviks idrottsförening (FIF) bildades 
redan 1919; närmare bestämt den 4 mars. 
De 20 närvarande personerna vid detta 
första möte anslöt sig genast till den nya 
föreningen och bokhållaren vid Forsviks 
bruk, Martin Dahlin, valdes till förening-
ens första ordförande. Forsviks bruk sys-
selsatte många vid denna tid och naturligt 
blev det starka band mellan föreningen 
och bruket.
Under de första åren bedrev föreningen 
fotboll och allmän idrott. Fotboll spela-
des inledningsvis på en grusplan ”uppe 
i hagen” som var 36 meter lång och 30 
meter bred medan den allmänna idrotten, 
framför allt löpning, idkades ”på gärdet” 
i anslutning till gamla skolan vid kyrkan.
Efter hand tillkom även skidor, orien-
tering, simning, gymnastik, bandy och 
ishockey samt lite senare även fotboll för 
damer.

Fri idrott
Klubben var under större delen av 
1930-talet mycket framgångsrik i fri 
idrott, då främst genom bröderna Klas 
och Sven Kihlström som erövrade flera 
Skaraborgsmästerskap i terräng- och 
banlöpning. Föreningen tävlade även 
framgångsrikt mot traktens dåtidens 
storlag såsom Skackan, Tibro och Sjötorp 
och deltog med framgång i många stafet-
tävlingar t.ex Undenässtafetten. Fören-
ingen dokumenterades 1938 som en av 
Skaraborgs bästa föreningar.
En ambition att 1939 anlägga friidrotts-
banor runt fotbollsplanen fick av ekono-
miska skäl skrinläggas. 

Bandy och ishockey
Bandy spelades från slutet av 1920-talet 
fram till mitten av 1950-talet. Inled-
ningsvis spelade man i en lokalserie som 
omfattade IFK Karlsborg, Skackans IF, 
Svanviks IF och Fagersanna IF. 
Bandyns storhetstid inföll i början av 
1940-talet då laget bland annat 1943 blev 
tvåa i Västgötaseriens division 3 norra.

KARLSBORG

Forsviksledare 2003: Fr.v: Åke Engvall, 
Cathrine Wisser, Mikael Pinnioja och 
Bength Andersson.

Forsviks IF – en idrottsförening med anor från brukstiden

1957 bildades även en ishockeysek-
tion och den 26 januari 1958 invigdes 
hockeybanan med en vänskapsmatch mot 
Mölltorp som slutade 4 – 4. Första året 
deltog Forsviks hockeykrigare i en lokal 
triangelserie tillsammans med Karlsborg 
och Mölltorp samt spelade vänskapsmat-
cher mot Älgarås och Aspa.
Premiärsäsongen spelade hockeylaget 14 
matcher, gjorde 64 mål och förbrukade 
15 klubbor. Till saken hör att spelaren 
fick en klubba från klubben; övriga fick 
han köpa själv.
Ishockeylaget spelade därefter i olika 
lokala serier och trots vissa framgångar 
avvecklades verksamheten i början av 
1960-talet. Ishockeyplanen gjordes se-
nare om till 7-mannaplan för fotboll.
Under 1980-talet byggdes det nya och 

ändamålsenliga klubbhuset vid idrotts-
platsen med omklädningsrum, kök, 
samlingssalar och förråd.

Fotboll
Det man kanske ändå mest förknippar 
Forsviks IF med är trots allt fotbollen 
som i dag är klubbens enda aktiva sport. 
Fotbollen har, förutom några år i mitten 
av 1930-talet, funnits på programmet 
ända sedan föreningen bildades 1919 och 
ända fram till våra dagar.
Efter det att den första lilla planen 1921-
22 hade utökats både på längden och 
tvären började fotbollsspelandet ta fart på 
riktigt i det lilla brukssamhället. Första 
matchen spelades mot Mölltorp som 
dock fick se sig besegrade av nykomling-
arna från Forsvik. Det dröjde inte länge 
innan de rödtröjade även spelade mot 

Forsviks ishockeylag anno 1958. Bak fr v lagledare Nils Reinholdsson, Lasse Frendin, 
Gösta Johansson, Rolf Elofsson, Lars-Erik Eriksson, Kurt Cederskog och Lage Larsson.
Sittande fr v: Håkan Karlsson, Sten-Viktor Andersson, målvakten Lars-Olof Kihlström, 
Berne Bergh, Gösta Öberg och Rune Petterson.

de närliggande storheterna i Tibro och 
Töreboda. Senare bildades en så kallad 
pokalserie med lag från IFK Karlsborg, 
Ingenjörkåren samt Forsviks IF där man 
spelade om överste Bergenstråles pokal. 
Forsvik fortsatt lite trevande med 
seriespel och planen utökades ytterli-
gare 1928. Man spelade även en hel del 
vänskapsmatcher mot regementslagen i 
Karlsborgs garnison och mot Svanviks 
IF. Särskilt matcherna mot ”arvfienden” 
Svanvik var enlig samstämmiga uppgif-
ter verkliga bataljer!
Efter en svacka i mitten av 1930-talet 
kom Forsviks IF starkt tillbaka och lade 
1943 beslag på seriesegern i Skövde-
serien med den imponerade målkvoten 
60 – 3. Efter en liten nedgång i slutet av 
1940-talet har fotbollen de senaste åren 
dominerat klubbens verksamhet med 
bland annat serieseger 1966 och 1968, 
seger i division 6 både 1984 och 1986 
samt kommunmästare i inomhusfotboll 
två år i rad i början av 1980-talet.
I början av 2000-talet började spelarbris-
ten göra sig påmind för Forsviks röda 
elva, likaså för BK Trix i Karlsborg, 
varvid beslut togs att 2009 slå samman 
respektive fotbollssektion. Idag spelar 
detta röd- och vitrandiga lag i division 6 
Tidaholmsgruppen. Även B-lagen slogs 
ihop med spel i reservlagsserie C.
Matcherna avgörs numera varannan gång 
i Karlsborg respektive Forsvik.
Damfotbollen kom till klubben 1974. 
Efter några års seriespel vann damlaget 
1980 division 5 med målkvoten 71 – 10. 

Forsviks P14-lag 2003 med sina båda tränare Åke Engvall (t h) och Ove Andersson (t v). 

Bengt Andersson (40 år som kassör) med 
en del av Forsviks IF:s digra prissamling

Damfotbollen avvecklades i slutet av 
1980-talet. 
Klubbens meste lirare alla kategorier är 
dagens ordförande Åke Engvall. Med 
över 1000 matcher på sitt samvete snör 
han fortfarande på sig fotbollsdojorna om 
det så skulle vara! 

Ungdomsverksamhet har fram till våra 
dagar alltid intagit en central roll inom 
Forsviks IF. Den bedrevs fram till för 
något år sedan som träning och seriespel 
med både pojk- och juniorlag. Bland an-
nat segrade P12-laget 2003 i Östra Skara-
borgsalliansen och tidigare lyckades P14 
belägga en fjärdeplats vid 70-iaden för 
Västergötland. 
Även juniorlagen slogs 2009 ihop med 
BK Trix och numera finns endast ett 
sammanslaget A-juniorlag i seriespel. 
Några pojklag existerar för närvarande 
inte.

Utöver den rent idrottsliga verksamheten 
har Forsviks IF även drivit den mycket 
uppskattade festplatsen Billströmmen. 
Denna festplats invigdes 1939 och 
avvecklades i stor saknad i mitten av 
1970-talet.

Stig-H Brehag

Fakta Forsviks IF
Bildad: 4 mars 1919
Medlemmar: 60
Fotbollslag: A- och B-lag 
samt A-juniorlag tillsammans 
med BK Trix.
Klubben äger: Ett modernt
klubbhus, två 11-mannaplaner, 
en 7-mannaplan samt förvaltar 
ett motionsspår.
Klubbens meste fotbolls-
ordförande: Åke Engvall

Varje höst hölls prestigefyllda idrottstäv-
lingar mellan realskolan i Karlsborg, där 
jag var elev och realskolan i Askersund. 
Vår gymnastiklärare Björn Lundman 
ville ta ut ett bra lag och vi elever fick 
vistas en hel del på Molidens IP, för att 
visa vad vi dög till.

Det var alltid ett starkt karlsborgslag på 
tävlingsdagen och det var nödvändigt för 
att kunna slå Askersund.
Jämna och spännande tävlingar utspe-
lade sig, där vårt lag för det mesta drog 
längsta strået.

Vid en vanlig gympalektion hade Björn 
Lundman placerat ut ett antal häckar på 
Molidens gräsmatta.
Han ville testa, sa han, om någon av oss 
elever hade anlag för häcklöpning.
Björn Lundman sökte en talang.
Vi fick provhoppa över häckarna och det 
stod genast klart, att det fanns en elev 
med enorma anlag.
Björn Lundman hade funnit sin talang.
Han hette Bo Forssander.

Minnen från 50-talet Bo ”Skackan” Forssander dominerade 
110 m häck under många år.
Han tog en massa SM-guld. Han vann 
även SM-guld på 100 m.
Segrade gjorde han i ett flertal finnkam-
per och han deltog i OS.

Så hade vi en elev, Hans-Bertil Carlsson, 
kallad ”Berra”.
Han var en klippare på att hoppa höjd-
hopp.
Vi höll på att träna under Björn Lund-
mans ledning och Berra använde sig som 
vanligt av ”saxstilen”, när Björn påpekar: 
”Du borde nog gå ifrån saxstilen nu 
Berra, den har ju ändock sin begräns-
ning!” Berra plirar lite med ögonen, ler 
lite grann och säger ”Ja, men har inte alla 
stilar det!”

Han hade humor den gode Berra och 
högt kunde han hoppa. Med dykstil hela 
191 cm. Det står sig fortfarande som 
karlsborgsrekord.

Ja, detta var minnen från det underbara 
50-talet.
                             Alf i Ransbo 

Bo Forssander 1942-08-02.

Skackans IF, MAI, Gävle GIK, Västerås 
IK.Bosse tillhörde den internationella 
eliten i tio år. Han var 6:a på 110 m 
häck vid OS 1968 i Mexico City och 8:a 
på EM 1966 i Budapest. Han var 2:a i 
E-cupfinalen 1970. Han vann guld i NM 
1961 och 65. Svensk mästare blev han 
1960, 61, 63, 64, 67-72, samt på 100 m 
1967. Inomhus vann han 60m 1968 och 
60 häck 1972. Personliga rekorden är 
10,7 på 100 m, 13.73 på 110 m häck, 
svenskt rekord.

Källa ”Stora Grabbar”
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det bli tveklöst nej. Hon hade dock gjort 
ett fint hantverk, fingrarna såg bra ut, och 
Enok fick försöka att genomföra sin 21:a 
Stockholmmara. Enok och undertecknad 
tog varandra i hand och sa att det här 
fixar vi. Maxtiden är ju hela sex timmar. 
Inga problem!

Vi åkte upp till kungliga huvudstaden 
förberedde oss som vi brukade och 
lufsade i väg kl 14.00 på Lidingövägen 
bredvid Stockholms stadion i underbart 
sommarväder. Det gick minsann inte 
fort. Efter en stunds joggning det började 
pulsera i Enoks fingerstumpar och då 
blev det promenerande. När vi passerade 
Västerbron på första varvet stannade vi 
till och kunde göra vågen åt ledaren. Lite 
senare när vi passerade ett av speaker-
tornen blev Enok stannad av speakern 
som gick på gatan med mikrofonen och 
intervjuade. Enok kändes igen genom att 
de som gjort alla Stockholm Marathon 
bar en särskild T-shirt. Speakern frågade 
varför Enok hade handen i gips och 
armen i mitella. Enok viskade diskret vad 
som hänt men bad speakern att inte säga 
något om detta i högtalarna eftersom han 
tyckte det var lite skämmigt.

F6 stolta flottiljlag deltog regel-
mässigt vid Flygvapenmästerska-
pen i fotboll. Så även med viss 
framgång 1946.
Vid denna tid fanns det 19 flygflot-
tiljer varför vägen var lång och 
kämpig fram till en eventuell final.

F6 fotbollselva klarade sig som regel bra, 
var ofta i slutspel och blev även flygva-
penmästare i fotboll. Men de så kall-
lade ”civila idrotterna”, dit bland annat 
fotboll, handboll, fri idrott samt ishockey 
räknades, rensades tyvärr bryskt bort 
under 1970-talet till förmån för de mer 
militärt närliggande idrottsgrenarna så-
som orientering, fälttävlan och skidor.
Men under alla år som dessa ”icke mili-
tära” idrottsgrenar fanns på flygvapnets 
program skördade F6:arna stora fram-
gångar framförallt i fotboll och fri idrott. 
Men även i ishockey krigade flygarna 
från Karlsborg friskt och lyckades 1962 
nå en finalplats.
Gulsvart elva
1946 år flottiljlag i fotboll spelade som 
vanligt i Västergötlands färger, det vill 
säga gul tröja och svarta byxor.
--””Men till målvakten hade vi ingen 
tröja utan han fick ha sin egen ylletröja, 

Mr. Marathon Göte Ivarsson fyller 
73 år i år. Han har avverkat 383 
maror i 41 länder - ett förträffligt 
sätt att turista runt om i världen. 
Götes idrottande började i Skack-
ans IF hemma i Karlsborg - från 
sprinterlöpning upp till medel-
distans, längdhopp, tresteg m.m. 
Långlöpningen började han med 
1969 som 32-åring vilket gör ca 
10 maror per år. Förutom Skack-
ans IF har Göte representerat IF 
TIVO, Tibro AIK och sedan några 
år tillbaka IFK Skövde.

Det är ju spännande att leka med statistik 
och siffror. I Götes fall kan följande 
noteras: Någon gång i höst passerar 
han 20 000 avverkade mil sedan 1972 i 
löpning på träning och tävling, dvs. fem 
varv runt jordklotet. Det vore ju fiffigt 
att i höst tajma in detta i samband med 
marathon i New York eller i Washington 
som denna långskubbare kommer att 
avverka med en veckas mellanrum ”over 
there”. 
Sedan har han ju kutat ett antal mil 
innan 1972 men noterade då inte antal 
genomförda mil i löpardojorna. Totalt 
sett har det ju blivit några tusen långlopp 
under karriären från 5 000 m på bana till 
ultralopp. Med ultra menas distanser mer 
än marans 42,2 km. Göte har sedan han 

”Wow – det här klarar jag galant”. 
Bengt-Erik Enoksson i sitt 30:e 
Stockholm Marathon 2008.

Löpvilliga
”gossar”

började med långlopp för 41 år sedan 
inte brutit ett enda av dessa! Att avverka 
marathonsträckans 42,2 km under tre 
timmar är ju lite magiskt. Göte har gjort 
156 marathon bättre än tre timmar! Detta 
är han i särklass bäst på i Sverige och 
personbästa är 2.37.57.

Marathonviking på riktigt blev Göte för 
ett par år sedan genom att han erövrade 
Marathonsällskapets Vikingatrofé. Titeln 
fick man genom att fullfölja 20 marathon 
på 20 olika ställen i Sverige med 20 olika 
arrangörer under 2 000-talet. 

Götes två senaste maror var i Sevilla 
i Spanien i februari då det endast var 
en plusgrad (burr!) vid starten och på 
Cypern i mars i +30 (pust!). Seger i M70 
blev det på ön i Medelhavet med tiden 
4.46.13. När Göte tog av sig det blåa lin-
net för att duscha hade han ett vitt linne 
kvar på överkroppen som sommarsolen 
fixat genom solbränna. 

Göte gjorde förra året sju marathon 
utomlands och har vunnit sin åldersklass 
i Långloppscupen ett antal år och förra 
året inget undantag.  Till detta kan under 
2009 läggas 1 SM-guld, 4 SM-silver och 
1 SM-brons och sammanlagt 15 DM-
medaljer.

En fråga Göte får ibland är hur han kan 
finansiera resorna över hela världen. 
Svaret är enkelt. Han har tre sponsorer, 
Systembolaget, tobaksmonopolet och 
Trav & Galopp. Genom att inte spendera 
en enda krona på alkohol, tobak och spel 
blir det ju pengar över till resorna!

Götes lagkompis i IFK Skövde Bengt-
Erik Enoksson är Stockholm Marathon 

trogen. Enok gjorde 2008 sin 30:e mara i 
Stockholm, d v s samtliga sedan 1979.  I 
år blir det nr. 32 och därmed 64:e bestig-
ningen av Sveriges högsta berg, Väster-
bron andra varvet på Stockolm Mara-
thon. Enok personbästa på maran är 2.36. 
Han har gemensamt med Göte att ha 
sprungit den klassiska Athen Marathon 
med start och mål på olympiastadion i 
antikens Athen där de första moderna 
olympiska spelen hölls 1896. 

Enok var nära att bryta sin svit i Stock-
holm 1999. Maran avgörs traditionsenligt 
första lördagen i juni. När han söndagen 
innan klippte gräset på tomten hemma i 
Tibro gjorde han det klassiska misstaget 
att inte ta bort tändhatten på tändstif-
tet när han skulle rensa från fasttuggat 
gräs. Så det råkade bli en självtändning, 
rotorkniven gick runt och ena handens 
pek- och långfingret klipptes av mitt 
på. Ambulans till KSS i Skövde. Enok 
nämnde för den kvinnliga ortopeden som 
skulle göra rent, sy ihop och bandagera 
att sy med fina stygn eftersom han skulle 
springa Stockholm Marathon kom-
mande lördag. Hon tyckte det var ett 
lustigt påpekande från Enok. Det var ju 
inte möjligt att jogga över fyra mil med 
nyligen avklippta fingrar. Enok stod dock 
på sig och hänvisade till sin svit som inte 
fick brytas av en sådan liten bagatell som 
ett par avklippta fingrar.

Hon gick med till slut, var noga med att 
göra rent och att sy stumparna med fina 
stygn men hade som förbehåll att hon 
måste kontrollera fingrarna torsdagen 
innan maran. Såg det bra ut var det ok för 
Enok att försöka att hålla sviten intakt – 
dock på egen risk – men var fingerstum-
parna det minsta inflammerade så skulle 

Göte Ivarsson i Budapest marathon 2008.

Hova-Gullspång halvmarathon 2009. 
Göte Ivarsson kompislöper ihop med 
Lennart Hjalmarsson, Lidköpings IS. 
De båda tävlar i samma åldersklass. 
Hova-Gullspång halvmarathon var ett 
av de 22 tävlingslopp som ingick i 
Långloppscupen.

Klubbkamraterna i IFK Skövde Martin 
Grudemo och Göte Ivarsson spurtar i full 
fart mot målet vid Rankåsstugan i Milter-
rängen 2007 tätt följd av Håkan Garham, 
Tibro AIK.

Speakern tog då mikrofonen och sade 
med hög och tydlig stämma: ”Enoks-
son som är en av de som gjort samtliga 
maror i Stockholm klippte naglarna lite 

för djupt i gräsklipparen i söndags och 
kapade två fingertoppar men har ändå 
gett sig fasen på att inte bryta sviten”. 
Publiken skrattade hjärtligt och Enok 
fick varma applåder för denna prestation.

När vi kom in på Stockholms stadion 
var tiden 5.30 så det var lugnt. Men i 
sista kurvan hamnade vi mitt i en vigsel. 
Brudparet hade gett varandra deltagande 
i Stockholm marathon i bröllopspresent, 
och läktarsektionen ovanför vigselakten 
var fylld med bröllopsgäster. Där blev vi 
stående en stund och applåderade när de 
båda växlat ringar. Sedan gick vi, dvs. 
promenerade vi i mål arm i arm på tiden 
5.38 och med ett stort leende på läp-
parna.

En merit Enok har i Stockholm Mara-
thon är att han slagit den duktiga och 
framgångsrika skidåkaren Sven-Åke 
Lundbäck som även var framgångsrik 
långlöpare. Detta inträffade 1983, och 
Enok gick i mål på tiden 2.47.02 minuten 
före Lundbäck. 

Martin Grudemo

Fotbollshjältar 
anno 1946

minns Bror Pettersson som själv var med 
i laget. Bror Pettersson jobbade fram till 
sin pensionering som tekniker vid F6 och 
var under sin aktiva fotbollstid med om 
många hårda matcher runt om i dåtidens 
stora flygvapen
Bilden som presenteras är tagen på F6 
fotbollsplan och troligen i samband med 
någon kavlmatch för flygvapenmäster-
skapet. Vilken placering detta lag fick är 
osäkert men enligt Bror Pettersson ”gick 
vi till slutspel”
En legendarisk lagledare
Bror Pettersson berättade vidare att de 
flottiljer som låg vid storstäderna hade en 
klar favör då de många gånger hade till-
gång till spelare från de högre seriesyste-
men och ibland även allsvenska spelare. 

KARLSBORG

För en landsortsflottilj som F6 var det 
många gånger en bedrift att komma till 
slutspel och att bli finalist var om möjligt 
en än större bedrift.
--”” Men likväl lyckades vårt flottiljlag 
alltid bra i fotboll, där en hel del av fram-
gångarna kan tillskrivas vår lagledare 
Erik Linder, berättade avslutningsvis 
Bror Pettersson, idag en glad pensionär 
med adress Norra Skogen.
Erik Linder, som avslutade sin karriär 
som kapten och kompanichef, blev under 
Flygvapnets och F6 fotbollsepoken en le-
gendarisk och mycket uppskattad ledare 
för fotbollslaget vid dåvarande Västgöta 
flygflottilj.

Stig H Brehag
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Här följer några utdrag ur historie-
beskrivningen om idrottsföreningen 
Rackeby IK. Den fullständiga histori-
ken på 43 sidor kan köpas på Lid-
köpings Idrottsmuseum eller genom 
Rackeby IK.

 1929
Rackeby IK bildades på våren 1929 på 
initiativ av Ivar Andersson, Valkesberg, 
Rackeby. Första mötet hölls vid korsvä-
gen vid Storegården i Rackeby och där 
tillsattes en kommitté på tre personer för 
att få igång verksamheten och sköta för-
eningens angelägenheter det första året. 
Dessa tre pionjärer var Ivar Andersson, 
Erik Unger och Lambert Karlsson. Fot-
boll har varit den dominerande sporten 
inom klubben men under 30- och 40-talet 
bedrevs även Allmän Idrott som gav 
klubben många fina framgångar. Mest 
känd blev här klubben genom ”Racke-
by-terrängen” som årligen arrangerades 
i 15 år fram till slutet av 40-talet då den 
Allmänna Idrotten lades ner.

1930-talet
Första årsmötet hölls i februari detta 
år. Då valdes Rackeby Idrottsklubbs 
första styrelse och ordförande blev  Ivar 
Andersson Valkesberg, vilken post han 
kom att inneha ända fram till 1948! Från 
det första protokollet kan nämnas att 
årsavgiften var 1 krona och att planhyran 
för Skårberg var 25 kr.
Någon serie fanns ej, man spelade därför 
vänskapsmatcher. Den första riktiga 
matchen mot en riktig klubb spelades 
mot Örslösa och vanns med 4-0. Dess-
förinnan hade det spelats matcher mot 
hopplockade gäng, bl a Villa med spelare 
som ”Manne”, ”Fabbe” m fl vilka sedan 
gick med i RIK. Den första dräkten var 
röd tröja och svarta byxor som på 50-ta-
let blev dagens grön tröja och vita byxor. 
Pionjären och mångårige ordföranden 
Ivar Andersson var även tidigt ute med 
taktiska råd och s k ”pep-talk” för att 
stärka sina spelare inför matcherna. När 
RIK skulle möta Lundsbrunn på hem-
maplan hade följaktligen Ivar situationen 
klar för sig…”Pöjka, i förstår att di sa 
cökla hit te matchen, di ä görtrötta när di 
kommer fram, ida vinner vi lätt”. Varpå 
Lundsbrunn kom cyklande, slog RIK 
med 5-2 och cyklade hem igen. Den s k 
”Rackebyterrängen” gick nu för första 
gången söndagen den 11 april 1935 kl 
13.30. Banans längd var ca 2.300 m 
och gick på markvägar och skogsstigar 
bakom Degeberg och ner mot Vänern-
stranden och löptes två varv. I övrigt står 
att läsa i protokollen från detta år om 

80 år med RACKEBY IK 1929-2009
planskötaren Gösta Ungers arbeten. En 
av uppgifterna vara att under varje match 
upphämta bollen ur floddiket bakom ena 
målet. För detta och övriga arbeten fick 
han 30 kr/år.

1940-50 talen
Man spelade under dessa år med växlan-
de framgång i förbundets serier, främst 
Lidköpingsserien, utan att lyckas vinna 
serien någon gång. Detta var en besvär-
lig tid för klubben och dess fotbollslag, 
främst beroende på att flera av de bästa 
spelarna gick till andra Lidköpingsklub-
bar men de flesta kom tillbaka och nya 
tillkom så det började så småningom gå 
uppåt igen i slutet av perioden.
Man utkämpade också ett antal  fri-
idrottsmatcher, bl a mot Söne vilken 
vanns med 54-42. Grenarna voro löpning 
100, 400, 1500 och stafett 1000 m samt 
kula, diskus, spjut, höjdhopp och längd-
hopp. En viss Tage Pettersson, (seder-
mera Sönegård och landslagsman och 
svensk mästare i kula) vann kula, diskus 
och spjut.
1955 var  RIK  uppflyttade till Västra 
Skaraborgsserien, div 7.  Den nya planen 
på Degeberg togs i bruk till höstomgång-
en efter mycket arbete och relativt höga 
kostnader, bl a anskaffades den första 
motorgräsklipparen.

1960-talet
RIK fick sin första ”riktiga” tränare uti-
från under hösten nämligen Bill Wång-
dahl och detta medverkade till att det 
äntligen var dags för serieseger då div 6 
Lidköpingsgruppen hemfördes efter hård 
strid med Sils IF.
B-lagets matcher var oftast förlagda till 
söndag förmiddag och det var inte alltid 
så lätt att få ihop fullt lag. Således spe-
lade man två av årets bortamatcher med 
endast 10 man. Hade det t ex varit gök-
otta på Kungsbacken i Strö på lördags-
kvällen var det inte säkert att” Ströbora” 
vaknade så tidigt på söndagsmorgonen 
och då kunde man istället få hämta någon 
dräng i lagårn eller väcka någon annan 
bekant eller i värsta fall ta en runda runt 
torget för att se om nån hågad fanns 
i sikte.. Träningsmatcherna på våren 
spelades ofta under svåra förhållanden 
och man försökte hitta gräsplättar som 
torkade upp fort. Siggesten strax innan 
Läckö var en sådan plats och vid ett till-
fälle när B-laget hade spelat där en råkall 
marsdag och spelarna nödtorftigt tvättat 
sig i handfat med iskallt vatten fällde den 
tunge centern ”Allan i Breberg” följande 
kommentar: ”Det är bra att fotbollen 
börjar så man får tvättat fötterna”

1970-talet
En damklubb startades. Huvudsyftet var 
social gemenskap men också att stödja 
och samla in medel till huvudföreningens 
verksamhet. Man kom att ha olika akti-
viteter, bl a en årlig auktion på egentill-
verkat material samt julfest för barnen. 
Man startade också damfotbollen och här 
var man något av pionjärer i våra bygder. 
1973 deltog damerna för första gången 
i seriespel i i klass III Götenegruppen 
och blev god 2:a på samma poäng som 
Kinne-Vedum.  1978 blev Damlaget som 
nu tillhörde Västergötlands elitskikt 5:a 
i div 2 Västra. Damerna spelade också 
DM-semifinal mot storlaget Öxabäck 
men förlorade med 8-0 inför 400 åskå-
dare på Degeberg. En medlems-tidning 
kallad ”RIKs-pressen” utgavs för första 
gången och fortsatte sedan fram till idag 
men med lite varierande utseende och 
omfattning.
1980-talet 
För första gången arrangerade RIK  
”Årets Fest” i Folkets Park den 29 augus-
ti i samarbete med Svarthalls SK. Festen 
blev en succé! Det kom 3 000 personer 

för att ta del av scenshowen med de lo-
kala förmågorna Bröderna Djup, Bonny 
Bernhards, ”Köpingen” och Rackebyba-
letten (can-candansande fotbollstjejer) 
samt dansa modernt till Botten Stars och 
kultisdans till Fyrtaktarna. Det blev även 
ett mycket bra ekonomiskt resultat att de-
las lika mellan klubbarna. Årets Fest blev 
sedan en populär tradition som i över 10 
år drog en publik på mellan 2 och
3 000 personer och gav flera år ett stort 
netto att dela på. Ett av åren stod Mats 
Rådberg och Rankarna för showen på 
Årets Fest. I kontraktet med dom stod att 
RIK skulle bistå med av och pålastning 
av deras enorma musikanläggning. När 
man efter mycket kånkande var klara 
med pålastningen fram på småtimmarna 
fällde en trött Gunnar Djup de bevingade 
orden ”nästa år sa vi ta nön som spelar 
månnspel”. Vid årsmötet 1984 avgick 
Nils ”Köpingen” Karlsson som ordföran-
de efter 31 år på den posten. Han utsågs 
nu till klubbens ”Hedersordförande” 
på livstid. A-laget kvalspelade till div 5 
två år i rad men lyckades inte avancera 
någon av gångerna

RIKs framgångsrika damlag på 70-talet:
 Bakre raden fr v:Karin Albinsson, Lena Tidblom, Yvonne Träff,  Carina Eriksson, 
Lena Andersson, Margareta Svensson.
Mittraden fr v: Agneta Thorstensson, Carina Thorstensson, Helene Pettersson, 
Ann Zetterberg/Eriksson, Anna-Stina Lundblad. 
Främre raden fr v: Helene Åhs, Gerd Holmäng, Lena Lannerås, Gunilla Eriksson

    Rackeby socken av Kållands härad 
omfattar en del av landet på västra sidan 
av Kållandshalvön, vars nordvästra hörn 
faller inom denna socken. Socknen är till 
sin natur småkuperad. En av de ändmo-
räner som genomdraga Kållandshalvön 
på tvären, går fram genom dess södra 
del och bildar i väster den 1 km långa 
udden Parkudden i Vänern samt längre 
ut i sjön en lång rad av grund. Socknens 
nordvästra hörn utgör en skogklädd 
platå, som kallas Järna och som genom 
sankmarker var skild från den övriga 
socknen. Norr därom hör till socknen en 
skärgård av talrika småöar som omsluta 
”Lomefjorden”. 
    Landet är rikt uppodlat och några 
större gods äro belägna inom socknen 
nämligen Degeberg, Storegården och 
Stensholmen.
    Rackeby var fordom en avsides 
belägen bygd, där gammaldags sedvän-
jor och byggnadssätt kunde bibehållas 
längre än annorstädes. Socknen hade 
även en egen dräkt. Rackeby var ännu 
1910 en by vars angelägenheter behand-
lades gemensamt å byastämma .Av flera 
fornminnen finns den sk ”Rolfs Hög” 
väster om Degeberg samt en bautasten 
vid Almeryd som kallas ”kung Rakes 
sten” efter den forntidskung som enligt 
sägnen grundlagt Rackeby. Många säg-
ner röra sig om kung Rake eller Racke, 
en storbonde på 900-talet efter vilken 
socknen fått sitt namn. Han bodde på 
Storegården och regerade åtminstone 
över Rackeby och Skalunda. Rackeby är 
som förut antytts en socken med gamla 
traditioner och minnen. En ålderdomlig 
prägel vilar alltjämt över platsen.
   Kyrkan är ursprungligen byggd under 
medeltiden men skall vara tillbygd 1699. 
Som ofta är fallet i gamla kyrkor, ha 
flera av socknens stormän fått sin grav 
inom kyrkan. Bl a vilar här Thord Bonde, 
antagligen herre till Stensholmens gård. 
Ute å kyrkogården märkes en minnes-
vård över Edward Nonnen å Degeberg, 
banbrytaren inom den svenska lant-
bruksundervisningen. Gården har mycket 
gamla anor och är vackert belägen invid 
Vänern.
(Ur boken Svenska Gods och Gårdar, 1942)

1990-talet
Ungdomsverksamheten utvecklades med 
bl  fotbollskolan som lockade deltagare 
från hela Lidköpingsbygden och där 
Thomas Ravelli, Marta, Lotta Schelin m 
fl var populära gäster. RIK beslutade att 
tränare och ledare nu skulle jobba ännu 
hårdare med SISUs moral & etikpro-
gram. Antal spelare fortsatte öka och det 
här året fanns 18 lag i seriespel. Många 
spelare med invandrarbakgrund hade 
sökt sig till RIK varför styrelsen diskute-
rade hur man bäst skulle hjälpa till att in-
tegrera dessa i föreningen och samhället. 
RIK genom Conny Larsson blev belöna-
de för sitt arbete med idrottens etiksats-
ning ”Starta Vågen” med ett stipendium 
från Länsförsäkringar på 10 000 kr. Detta 
arbete ledde också till att klubben fick en 
check från ”Karl Frithiofssons fond” som 
belöning. Även det första stipendiet från 
”Stig Segerfelts Minnesfond” tilldelades 
senare RIK för en kampanj som kallades 
”Rent Spel.”. 

2000-talet
Efter några lite tröga år var det nu full 
aktivitet i klubben igen, t ex hade  her-
rarna både A, U, C och juniorlag i serie-
spel. Så här skrev ordföranden Magnus 
Hammar i aprilnumret av RIKspressen 
2007: 
”Sedan en tid har det rått harmoni på 
seniorsidan och spelare fortsätter rasa in, 
både på träningar och i föreningen. 
A-laget ser komplett ut och spelet har 
varit lysande de första matcherna i 
serien. Vi har ett bra U-lag och C-laget 
har tagit sin första seger. Extra roligt är 
att RIK har många nya juniorer. .Våra 
damer och ledarduo  har brottats med 
liten trupp hela försäsongen och det har 
ibland sett dystert ut. 
Ett lysande engagemang från ledare och 
spelare samt ett samarbete med våra 
yngre flickor leder nu till framgång trots 
lätt uppförslut.. Rackeby IK…det är alla 
aktiva människor i föreningen som gör 
det möjligt för oss alla att spela fotboll 
hela sommaren i en fin förening med en 
fin idrottsplats”

Ingemar Williamsson/LIHS

– en mygga har 47 tänder?

– det tar 2 timmar att koka ett strutsägg?

– en daggmask har 6 stycken hjärtan?

Visste du att...

Källa: roligfakta.se

– 70% av din kropp består av vatten?



Under rubriken ”Unika 
föremål” ser vi här ett 
bordtennisracket, som tillhört 
Vårgårda IK:s nestor, 
Stig Jönsson. 

Stig, som endast kunde använda den 
”gamla tidens” racket, blev alldeles 
förtvivlad då han slog sönder sin racket 
under en match. Det gick t.o.m. så långt 
att han var beredd att avsluta sin bord-
tenniskarriär, då det var omöjligt att få 
fram ett racket som dög. 
En god vän till Stig uppmärksammade 
dilemmat och letade i ”gömmorna”, där 
han fann ett racket som tillgodosåg Stigs 
krav. Därmed var Stigs fotsatta bord-
tenniskarriär räddad! 

Övriga styrelseledamöter blev: Olof 
Larborn, Rune Franzén, Ronny Stenberg 
och Åke Persson. 
Redan den 24 oktober spelades den 
första matchen i den nya hallen, då VHK 
tog emot Luna korplag, från Alingsås. 
Under den första säsongen nöjde man 
sig med att spela vänskaps- och tränings-
matcher för att ”se och lära”. Seriedebu-
ten ägde rum den 13 oktober 1960, då 
IFK Falköping gästade Gullhögskolan. 
När serien, div. IV Västergötland, var 
färdigspelad hade laget emellertid inte 
lyckats erövra en enda poäng! Detta 
kom att bli Vårgårda HK:s enda säsong, 
då man seriespelade med ett seniorlag. 
Säsongen 1963-64 togs ett nytt initiativ, 
då ett juniorlag anmäldes till seriespel. 
Resultatet blev dock lika nedslående som 
det A-laget presterat tre år tidigare. Efter 
detta förde klubben en ganska tynande 
tillvaro, där verksamheten utgjordes av 
en och annan vänskapsmatch. VHK var 
även arrangör av den populära ”hand-
bollskorpen” fram till klubbens nedlägg-
ning 1969. 
Handbollen i Vårgårda levde dock vi-
dare, då Vårgårda IK införde sporten på 
sitt program. Detta skedde formellt den 
25 november 1969, då VIK bildade en 
handbollssektion.
Under åren 1970-1975 hade Vårgårda 
ytterligare en handbollslag, då fotbolls-
klubben, Östadkulle SK, deltog med ett 
lag i Västergötlands Handbollsförbunds 
seriespel.

Stig Sjögren

VÅRGÅRDA
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Vårgårda Handbollsklubb (oktober 1959)
Stående från vänster: Stig Jönsson, Stig Polhammer, Lars-Erik Björklund, Rune Ekman,
Lars-Bjarne Nygren, Sven Johansson, Lars-Olof Hafström.
Knästående från vänster: Bernt Johansson, Ronny Stenberg, Rune Franzén.

”Väl använt” 
bordtennisracket

Den  omtalade ”spaden” kom sedan att 
användas bortåt ett kvarts sekel.  
Som synes har den gode Stig kom-
mit alltför nära bordskanten åtskilliga 
gånger! 

Vidare kan noteras att Stig, som började 
sin bordtenniskarriär omkring 1950, fort-
farande kan göra ett ”inhopp” i Vårgårda 
IK:s seriematcher, då det fattas folk.  

Stig Sjögren

Godkänd av 
Sv. Bordtennis-
förbundet???

(Red´s kommentar)

Vårgårda Handbollsklubb 
Vårgårda Handbolls-
klubb är ytterligare en 
i raden av nedlagda 
föreningar i Vårgårda. 
Klubbens bildande var en direkt följd 
av byggandet av den nya centralskolan 
(senare ”döpt” till Gullhögskolan), som 
stod klar till höstterminen 1959. 
Nu fick Vårgårdas ungdomar äntligen en 

”riktig” idrottshall, som skapade förut-
sättningar att utöva ”nya idrotter”.
 En av dessa ”nya idrotter” var handboll, 
som snart blev mycket populär bland 
skoleleverna.
Det stigande handbollsintresset medförde 
även att en handbollsklubb, Vårgårda 
Handbollsklubb, bildades den 20 okto-
ber 1959. Initiativtagare till klubbens 
bildande var Rune Ekman, som också 
kom att ingå i den interimsstyrelse som 
tillsattes. 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap 
har nyligen genomfört augusti månads 
idrottscafé. 
Denna gång gjordes en utflykt till Kvin-
nestad och Ornunga, där man stude-
rade lämningarna efter de,sedan länge, 
nedlagda skjutbanorna. Ciceron för de 
närmare 20 deltagarna var Sten Johans-
son, som hade nedlagt ett omfattande 

Mats slagkraftig gäst 
när Wårgårda IHS fort-
satte med sitt idrotts-
café
När Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap fortsatte med juli månads 
idrottscafé hade man till kommunhu-
set bjudit in Mats Persson, Vårgårda 
Boxningsklubb, som gäst.

Knappa tjugotalet fikasugna åhörare 
hade slitit sig från hängmattan när VM-
fotbollen denna afton hade uppehåll och 
samlats för att lyssna till Mats, när han 
berättade om sin favoritsport. 
Han höll ett mycket uppskattat föredrag, 
som kombinerades med ett bildspel, och 
inledde med att berätta om hur han som 
liten grabb fascinerades av pappa Jarls 
framfart i boxningsringen. 
Mats fick följa med Jarl till Alingsås, där 
den sistnämnde tränade innan far och son 
Persson 1990 bestämde sig för att bilda 
Vårgårda Boxningsklubb. VBK höll 
inledningsvis till i ett av skyddsrummen 
i sporthallen, därefter några år i en lokal 
i Hoberg innan man i mitten av 90-talet 

Foto: Stefan Johansson/Alingsås Tidning

Sävehofs mästarbröder Stenbäcken, 
Alexander och Jonathan

rekognoseringsarbete i den delvis svår-
framkomliga terrängen.
Man började med Kvinnestads Skytte-
förenings skjutbana i Änet, som anlades 
i början av förra seklet. Verksamheten 
är sedan länge nedlagd och på området 
växer nu tät granskog. Kvar finns endast 
lämningar efter ”skyttegraven” och 
skjutvallen.
Därefter ställdes färden till Ornunga med 
dess gamla skjutbana. Den anlades under 
år 1940 av Ornunga Skytteförening, som 

också bildades under nämnda år. Skjutba-
nan var i bruk under ca 30 år. Sedan dess 
har skogen, även här, erövrat området. 
Kvar finns dock bl.a. ”skyttegraven” och 
tavelställ. Den 22 augusti 1978 upplöstes 
Ornunga Skytteförening.
Utflykten avslutades vid Ornunga kyrka, 
med vidunderlig utsikt över Ornunga-
sjön, där det medhavda fikat smakade 
utmärkt.

Stig Sjögren

Idrottshistoriska 
sällskapet på utflykt

Bröderna Stenbäcken, Alexander och Jo-
nathan, var populära gäster när Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap anordnade 
idrottscafé 7 juni.
– Ett mycket uppskattat inslag, säger 
Kenneth Ohlsson som intervjuade dem i 
Kullingshofstugan. 
Alexander och Jonathan åkte direkt efter 
Sävehofs träningsmatch mot Alingsås 
till Kullingshofstugan i Vårgårda. Väl på 
plats fick de 50-talet besökarna lyssna till 
Vårgårdabrödernas resa; från ungdoms-
åren i moderklubben Vårgårda IK till de 
nyblivna svenska mästarna Sävehof. 
– Alexander berättade bland annat hur 
nära det var att han valde hockeyn istället 

fick sin nuvarande hemvist i källarutrym-
mena på Gullhögskolan.
Då hade Mats hunnit med en aktiv 
karriär i Redbergslids BK och kunde 
titulera sig bl a västsvensk mästare i 71 
kg-klassen. 
Han hade också varit i Kalifornien och 
boxats på heltid några säsonger och där 
införskaffat sig både sportslig rutin och 
livserfarenhet att dra nytta av på hem-
maplan i sin förening.
Avslutningsvis berättade Mats också 
historien om hur han 1999 fick från av 
legendariske Ingemar ”Ingo” Johans-
sons dotter Maria att träna henne inför 
”Fathers Day”-galan sommaren 2000 
i Las Vegas, där ett antal döttrar till 
världsmästare som t ex Muhammed Ali, 
George Foreman och Joe Frazier skulle 
träffas och mötas.
- Maria var stor och stark, men hade 
aldrig tränat boxning, berättade Mats. 
Hon hade fått en förfrågan från sin bror 
Patric, som bodde i USA, och efter lite 
övervägande så bestämde vi tillsammans 
att köra racet! sade VBK-tränaren med 
stolthet i rösten.
Maria gjorde snabba framsteg i sin trä-
ning och väl på plats på andra sidan At-
lanten skrev hon ett kontrakt med samma 

promotor, som i sitt stall hade ett sådant 
aktat namn som Mike Tyson. Efter att 
knappt ha förlorat sin första proffsmatch 
mot en amerikansk tjej med domarrös-
terna 2-1 fick Maria (eller ”Daughter of 
Thor” som amerikanerna kallade henne 
eftersom pappa ”Ingo” bland dem gick 
under namnet ”Tors Hammare”) en ny 
chans några veckor senare, men då blev 
det en svidande förlust på knock-out. 
Kontraktet revs utan att hon fick chansen 
att ta sig an Laila Ali och de andra boxar-
profilernas döttrar.
- Vi fick vända hemåt, givetvis besvikna, 
men det gick snabbt över och idag är det 
med glädje jag tar mig till varje tränings-
tillfälle för att inspirera och fostra våra 
ca 30 aktiva VBK-medlemmar till ”real 
sportsmanship”, sade Mats. Det är vad 
boxning och idrott ska handla om!
När Mats fått sina välförtjänta applåder 
informerades cafégästerna av WIHS 
ordförande Roland Svensson att nästa 
träff, måndag 2 augusti, blir en utflykt i 
gröngräset med egen fikakorg till några 
nedlagda idrottsanläggningar i Ornunga-
trakten med kullingshofaren Sten Johans-
son som ciceron. 

Kenneth Ohlsson

Sävehofs mästarbröder 
Stenbäcken från Vårgårda 
populära cafégäster

för handbollen. Sen pratade vi givetvis 
om tiden i VIK och även hur det kändes 
att ta det där efterlängtade SM-guldet. 

Man måste säga att grabbarna fortfarande 
står med båda fötterna på jorden, trots att 
dom tillhör den absoluta eliten i svensk 
handboll, säger Kenneth Ohlsson.  
Ohlsson berättar vidare att ordföranden 
i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap, 
Roland Svensson, överräckte en gåva till 
Alexander och Jonathan. 
– Dom fick ta emot varsin bok om alla 
idrottare från Västergötland som tävlat i 
OS. Dessutom fick grabbarna blommor 
från kommunens representant, Sven-Åke 
Mökander.
När blir nästa idrottscafé?– Vi fick fak-
tiskt lite blodad tand av detta, och tanken 
är att det blir träffar en gång varje månad 
framöver. 

Christian Stål



heller. Han såg emellertid till att lära sig 
dem och förde kunskapen vidare till sina 
ungdomar.
Redan tidigt hade Sätila utbyte med 
boråsklubbarna, där Fritsla också deltog. 
I början hade man ständig bortaplan, då 
ingen hall ännu var byggd. Att flickorna 
kom att nappa på basket berodde på att 
sportutbudet för dem var tämligen ma-
gert vid den tiden.
Då reglerna i basket är förhållandevis 
strikta, med liten kroppskontakt, passar 
spelet för både pojkar och flickor. Något 
som också kan förklara varför basketen 
växte upp inom skolans ram

1974 vanns Coca Cola-cup av Fritsla 
Skolidrott. Remarkabelt var att deras 
tränare inte kunde spela basket utan 
förde upp sitt lag med hjälp av sina goda 
pedagogiska  egenskaper. Månne denna 
turnering var föregångare till dagens 
Minibasket Cup.?
Under resten av 1970-talet spelades 
Minibasket-Cup ända uppe på riksnivå 
och dit tog sig Sätilaskolan. Semifinaler 
och finaler spelades på Johanneshov in-
för fullsatta läktare och med kungen som 
prisutdelare.

Ett turnerande amerikanskt proffsbas-
ketlag vid namn Gillette all Star gav 
basketsporten en skjuts. Laget spelade 
uppvisningsmatcher och tränade olika 
svenska lag. Detta var runt 1970. Lo-
kalfrågan var ett ständigt problem och 
då var det Lennart Brunander man fick 
förhandla med.
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MARKS IHS

I vårt sällskap har vi, under en 
rad av år, haft något vi kallat 
tematräffar. De har hållits en 
till två ggr/år och berört olika 
idrotter.  Inbjudan har gått 
till  företrädare för den idrott 
som varit tema och till övriga 
intresserade. Vi har hållit till i 
respektive idrotts klubblokal. 
Uppslutningen har varierat men 
till nedanstående idrott var den 
god. 
Vid träffarna förs anteckningar som 
sparas. 
Nedan följer de anteckningar som gjor-
des när vi hade Basket som tema. Vi höll 
till i Kinnahallens cafeteria och året var 
2003 den 4 november.

Redan på 1950-talet spelades mycket 
basket på skolorna runt om i bygden. Det 
var Erik Viktorsson tillsammans med 
andra intresserade lärare som var dri-
vande krafter. Basketen var en aktivitet 
bland flera andra. Ur de drivande lärarnas 
led växte eldsjälarna fram: Uno Karlsson, 
Thord Harrysson, Frank Alm i Mark. Gö-
ran Örtengran, Alf Erewall, Lars Asphol-
mer i Borås. Dessa som några exempel.

Första basketklubben var Fritsla Skoli-
drottsklubb, som gick upp i Basketklub-
ben Kinna, bildad 1969 och som seder-
mera blev Marbo Basket. En amerikansk 
utbytesstudent tränade grabbarna. Han 
sprang till tränarsysslan i Fritsla. Bas-
ketintresset höll i sig och växte sig allt 
starkare.

Ur skolidrotten bildades också Sätila 
som en sektion av Sätila SK 1971. Uno 
Karlsson berättar att han var med då 
och hade ofta basket som slutaktivitet 
på idrottstimmarna. Det var rena rug-
byn, för eleverna kände inte till reglerna 
tillräckligt bra och det gjorde inte Uno 

Tematräff Basket hos Marks Idrottshistoriska Sällskap
Till spelarprofiler kan räknas Elaine 
Ljungholm, Anne-Lee Edwardsson, 
Chris Jerebko och Hank Roberts.

1977 var ett viktigt år för basketklub-
barna i Mark. Då ingicks ”farmarklubbs-
avtalet” mellan Sätila och Marbo. Detta 
innebar  och innebär fortfarande i korthet 
att klubbarna är farmarklubbar åt varan-
dra. Detta år vann Sätilas juniorflickor 
JSM. Året innan knöts den förste ameri-
kanen till Marbo basket. Han bestod med 
1550 kr, fri bostad och köttbullar. Han 
fick också tillgång till en leasingbil-en 
Fiat!

Här någonstans började tanken på att nå 
elitserien att ta form. Fortfarande hade 
man ingen egen hall i Sätila. Den fick 
man 1983. Elitserien nåddes men Sätila 
fick ta steget ner 1986. Det smärtade 
mycket.

M7 växte fram som ett PR-elitlag avsed-
da att hålla sig i Mark och spela matcher 
för att locka publik och aktiva. Så blev 
det som bekant inte men bygget av Kin-
nahallen kan skrivas på deras konto.

Skolbasket och klubbasket har följts 
åt under åren med stora framgångar på 
båda håll. För övrigt hette det inte basket 
från början utan korgboll. På 1950-talet 
spelade man korgboll.

Idag är Sätila en egen basketklubb, har 
egen hall och är på väg uppåt efter en 
svacka. Marbo satsar just nu mycket på 
bredden på både pojk- och flicksidan.

Ja, så antecknades det på tematräffen 
2003. Många vindar har blåst sedan dess 
men den historien får berättas  en annan 
gång.

Från Marks Idrottshistoriska Sällskaps 
anteckningar

IDROTTSFÖRENINGAR och IDROTTSHISTORISKA 
FÖRENINGAR/SÄLLSKAP I VÄSTERGÖTLAND!

Hur och var förvarar NI arkivhandlingar och dokument, som skall finnas kvar till eftervärlden?
Det är hög tid att alla NI som har historiska dokument/handlingar tillhörande såväl levande,

 som nedlagda föreningar i ER ÄGO, 
överlämnar dessa till föreningsarkiv eller idrottshistoriska arkiv. 
Lämna in handlingar på närmaste arkiv, för säker förvaring. 

REDAKTIONEN FÖR WI.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med 
att förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
 våra läsare, så tveka inte utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder 
för publicering –färg eller 
svart/vitt  digitala, högupp-
lösta, eller vanliga kort. 

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 Borås
Tel: 033-35 39 40, 0705-15 67 08
E-post: goran@bihs.se

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 Borås
Tel: 033-20 0453 b, 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

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

Leif Svensson
Paradisgränd 5
513 50 Sparsör
Tel: 033-26 69 88 b, 0704-39 84 32
E-post: leif@bihs.se

Jan Kindmalm
Linnégatan 26 B
522 31 Tidaholm
Tel: 0502-142 33, 0709-42 75 71
E-post: kindmalm7@gmail.com

Bo Zackrisson
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
Tel: 0551-203 22, 0705-24 58 61
E-post: bo.zacke@gmail.com

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

503 14 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA är nu 
inne på sitt sjunde år. 
26 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.
Tidningen, som sammanställs och produceras av Borås 
Idrottshistoriska Sällskap, har blivit mycket uppskattad.
För att tidningen skall bibehålla sin ”status”, behöver 
redaktionen ännu mera hjälp från er läsare.
Vi är starkt beroende av era berättelser i ord och bild.

Fatta era författarpennor, leta igenom gamla (eller nya) 
fotoalbum och skicka in era bidrag till oss.

För att tidningsmaterialet skall 
kunna publiceras, måste det vara redaktionen tillhanda 

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.
För sent inkommit material riskerar 
att ej komma med i tidningen.
OBS! Adressändringar, samt 
adresser till nya medlemmar, måste 
vara BIS kansli tillhanda senast två
veckor före utgivningstid.
                                               Red.

Planerad utgivningstid 
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Vid WIS styrelsemöte den 20 mars, beslöts att redaktionskommitén för
tidningen skall ha följande sammansättning: Göran Axelsson, redaktör,
Tommy Olsson, Sven-Åke Mökander, Jan Kindmalm och 
Bo Zackrisson.
Som ansvarig utgivare Leif Svensson.
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och därmed också världens största nat-
torientering med 1358 löpare. Då fanns 
också damer och ungdomar med, något 
som hade ansetts som uteslutet 1949.
-  Häxjakten är en tävling för män, 
menade Olle Emteborg, en av initiativta-
garna till tävlingen.

I Häxjakten tävlade man om ett vand-
ringspris, Häxan, som löpte under tre 
år. Häxan var gjord av trädrötter och 
snidades av skarakonstnären Sven Green. 
Sture kom att dominera tävlingen under 
flera år och lade beslag på Häxa nummer 
två och tre. Då menade tävlingsledningen 
att det fick vara nog. Det var inte så bra 
att en av klubbens egna löpare vann 
vandringspriset. I stället lät de Sture 
bli banläggare 1958, en uppgift som 
han kom att ha vid ett flertal tillfällen. 
1974, när Gandvik tillsammans med OK 
Klyftamo ansvarade för natt-SM, var 
Sture och Arne Karlsson ansvariga för 
banläggningen.

1955 instiftade Svenska Orienterings-
förbundet SM i nattorientering. Första 
tävlingen arrangerades av Motionsklub-
ben Spänst från Södermanland. Sture 
var kvalificerad att delta, bara det en 
prestation i Västergötland, med duktiga 
nattlöpare som Sven Andersson och 
Anders Eliasson från Ulricehamn, Ulf 
Smedberg från Borås och Ulf Sjögren 
från Vårgårda för att nämna några. Sven 
Andersson blev den förste svenske mäs-
taren och Sture blev 31:a.
Sture kvalificerade sig sedan till ytter-
ligare nio mästerskap i rad. Bäst gick 
det 1958 då han tog en bronsmedalj. Täv-
lingen arrangerades av Uppsalastuden-

Natten var kolsvart. Regnet strilade ner. 
Pannlampans ljussken hade svårt att 
tränga genom diset. Nisse Bohman från 
Hyllstofta i Skåne, som var fjolårsmäs-
tare, hade startat som en av de sista. Han 
kom löpande på en stig mot kontroll 
nummer 8 och skulle just passera ett 
mindre torp, när han kom till en stängd 
grind. I ljuskäglan fick han syn på en 
man med ett gevär och plötsligt small det 
5-6 skott.

-  Jag minns händelsen mycket väl, be-
rättar den nu 83-årige Nisse Bohman. Jag 
blev så klart uppskakad, men inte direkt 
rädd. Jag såg geväret, men uppfattade det 
inte som att han siktade på mig, utan upp 
mot himlen. Det prasslade i löven efter 
kulorna. Jag stannade och pratade med 
honom och bad honom sansa sig och 
tänka på vad han gjorde. Sedan rundade 
jag tomten och fortsatte stigen på andra 
sidan. Jag fullföljde loppet, men det blev 
väl inte en av mina bästa tävlingar. 
Självklart tappade Bohman tid på inci-
denten. Han hade fyra minuter längre 
löptid mellan 7:e och 8:e kontrollen, än 
den snabbaste löparen.

1967 hade Trollhättans SOK fått i upp-
drag av Svenska Orienteringsförbundet 
att arrangera årets SM i nattorientering. 
Klubben hade valt terrängen mellan Slätt-
terna och Koberg, sydost om Trollhättan, 
som tävlingsområde. Det ansågs som 
lämpligt för nattorientering med sitt rika 
nät av småvägar, stigar och inslag av 
mindre åkrar och ängar.

-  Jag var 19 år och sista års junior.  Jag 
hade lyckats så bra som nattorienterare, 
så jag ville tävla i seniorklassen i natt-
DM. Men jag blev stoppad av några av 
de bättre löparna med motiveringen att 
jag var för ung, säger Sture Gustafsson, 
som då tävlade för IK Gandvik i Skara. 
Jag är övertygad om att de var rädda 
för mig. Då bestämde jag mig för att ta 
revansch nästa år.
Och så blev det. Som 21-åring tog Sture 
sitt första natt-DM. Det följdes senare av 
ytterligare fyra i seniorklassen. Det mås-
te ses som en mycket stark prestation, då 
Västergötland under 50-talet var ett av 
Sveriges starkaste orienteringsdistrikt.

-  Den första DM-vinsten är nog mitt 
roligaste orienteringsminne och jag var 
mycket stolt. 

Prestationen gav uppmärksamhet i Skara 
och Sture erhöll Skara Tidnings guld-
medalj för bästa idrottsprestation 1949. 
Notabelt är att Gösta Knutsson, förfat-
tare till Pelle Svanslösböckerna, deltog i 
prisutdelningsfesten. Han roade publiken 
med bl.a. frågesport, som var populärt på 
den tiden

Nattorientering under 50-talet var 
mycket av äventyr. Förutom dåliga kar-
tor, backstreckskartan i skala 1:100000 
eller 1:50000 var mycket schematisk, så 
var utrustningen dålig. Pannlamporna 
var ofta hemmabyggen, som bara gav så 
mycket lyse att det gick att läsa kartan 
och hjälpligt ta sig fram i terrängen. 
Kontrollerna markerades ända in på 
början av 70-talet av rödfärgade fotogen-
lampor. Förutom att de var en brandfara, 
var de också opålitliga och det förekom 
att de slocknade.

-  Men en fördel var att man kunde sniffa 
sig fram till kontrollen de sista hundra 
metrarna, om vinden låg på från rätt håll, 
skrattar Sture.

Pannlamporna slocknade med jämna 
mellanrum. Då Sture sprang den första 
Häxjakten 1949 hände detta. Men han 
lyckades reparera lampan och slutade 
som 4:a, trots att han var yngst i senior-
klassen. 
Initiativet att starta Häxjakten, visade sig 
bli ett lyckokast. Idag är det Västergöt-
lands äldsta tävling och har arrangerats 
56 gånger. 1949, då tävlingen gick på 
Billingen med Ljungstorp som tävlings-
centrum, startade 87 löpare och det fanns 
bara en klass;  herrar. Men arrangemang-
et utvecklades och deltagarsiffran ökade 
i rask takt. 1990 blev Häxjakten Sveriges 

Backhoppningens historia i Trollhättan 
blev drygt 70 år. 1935 byggdes den första 
backen i stadsdelen Torsred  av, i första 
hand, Kurt Liljevall och hans far. 1938 
köpte Trollhättans skidklubb backen och 
den användes till 1945. 

Av denna backe finns i dag inga fysiska 
spår. Det finns inte heller så många som 
minns backen och dess placering. Troll-
hättans SOK och Trollhättans Idrottshis-
toriska sällskap beslöt därför att markera 
platsen med en minnestavla.

18 maj avtäcktes minnestavlan av Eiton 
Kristiansson  inför 60 intresserade med-
lemmar i TIHS. Eiton var en av Troll-

Nattorientering i Trollhättan Orienterings-
minnen

Till minne av en backe

terna i Norrtälje och vanns av Lennart 
Öberg från Arboga.
-  Mitt bästa natt-SM var nog 1956, 
säger Sture. Det gick på Gotland och jag 
blev 9:a. Jag surrade dock rejält vid en 
kontroll, en ruin av ett lambgift (utfod-
ringshus för får). De hade placerat lyktan 
inne i ruinen och det försvann många 
minuter där.

På Gotland fick nattorienterarna, förutom 
lambgiftet, pröva på annorlunda kontroll-
punkter. Väten (göl), bryan (källa) samt 
kalkugn var några.

Sture började orientera som 16-åring. Ef-
tersom han var allmänt sportintresserad, 
prövade han olika idrotter. 1943 sprang 
han en punktorientering, som Gandvik 
arrangerade i Härlunda utanför Skara, 
där Sture också är uppvuxen. Därmed 
var han fast i orienteringen. Sture visade 
snabbt att han hade fallenhet för sporten. 
Samma år gjorde han tävlingsdebut i 
Broddetorp. Dit åkte man tåg via Axvall. 
Det blev en 7:e plats i juniorklassen.
Även om Sture hade flest framgångar 
som nattorienterare, var han även duktig 
på dagen och har radat upp mängder av 
segrar i nationella tävlingar. 1967 blev 
Gandvik 4:a i budkavle-SM i det riks-
bekanta Huseby, där Florence Stephens 
huserade med sina kavaljerer, utanför 
Växjö. Sture sprang andra sträckan och 
tog in 16 minuter på täten och avancera-
de 32 placeringar. Övriga i laget var Tore 
Bolinder och Arne Karlsson.

1960 deltog Gandvik i tiomilabudkavlen 
och gjorde sin bästa insats med en 15:e 
placering. Sture sprang då andra sträckan 
och växlade som 8:e löpare, bara 42 
sekunder efter täten.
Det har blivit många SM-, Tiomila- och 
5-dagarstävlingar för Sture, som har haft 
en lång aktiv karriär. Sitt sista DM vann 
han som 70-åring, då för Lidköpings 
VSK. Men ett benbrott gjorde fortsatt 
löpning omöjlig.

Sture har också arbetat som ledare och 
funktionär. Förutom att han anlitades fli-
tigt som banläggare, provade han även på 
kartritning. Sture var med och tog fram 
kartorna till Häxjakten 1967 och 1968. 
Han var också ordförande i IK Gandvik 
under nio år.
1969 flyttade Sture till Lidköping. Där 
arbetade han som ungdomsledare i 12 år 
och fick Lions stipendium för sin insats.

-  Nattorienteringen har alltid legat mig 
varmast om hjärtat. Sannolikt är det min 
förmåga att läsa kartan, som gett mig 
framgångarna i mörkret, menar Sture.

Lennart Karlsson

Sture Gustafsson med vandringspriset 
”Häxan”

-  Tävlingsmarkerna för årets SM är ett 
skolexempel på terräng, lämplig för natt-
orientering. Ett söndertrasat lapptäcke av 
åkrar och ängar, torpruiner och ett myller 
av vägar och stigar skapar en idealisk 
terräng för bra nattorienteringsbanor, 
konstaterade Svenska Orienteringsför-
bundets representant Elof Jägerström.

Målet var planerat att förläggas till 
Kobergs marker, på golfbanan i nära 
anslutning till slottet. Självklart var 
man tvungna att förhandla med friherre 
Niclas Silfverschiöld för att få tillstånd. 
Tävlingsledare Bengt Johannesson hade, 
tillsammans med Bror Ekberg, fått upp-
draget.

-  Vi var lite nervösa, när vi parkerade 
bilen för att gå fram till slottet, säger 
Bengt. Vi visste inte hur vi skulle titulera 
honom, vi valde mellan greve och baron. 
Men det löste sig. Vi mötte honom på vä-
gen mot slottet och samtalet kom igång. 
Det var inga problem att komma överens, 
utan han var mycket tillmötesgående. 

Hans intresse för tävlingen var dock litet. 
Tävlingsdagen valde han att åka till svär-
mor Sibylla på Öland tillsammans med 
sin fru, prinsessan Desirée, för att jaga.

Incidenten med den skjutande mannen 
fick självklart stor uppmärksamhet, inte 
minst i kvällspressen. Det blev mer skri-
vet om skjutandet än om tävling och re-
sultat. Nisse Bohman var inte ensam om 
att råka ut för den ilskne mannen. Flera 
löpare blev utskällda och hotade med 
hund. Tävlingsledningens uppfattning 
var att löparna sprungit på en allmän väg 
och inte genat över mannens tomt, vilket 
han hävdade.

En anmälan gjordes till polisen i Troll-
hättan, som startade en utredning. 
Distriktsåklagare Bo Lindqvist kom fram 
till att mannen inte gjort sig skyldig till 
brottslig gärning. Han hade inte siktat 
på någon orienterare, utan endast skjutit 
i marken. Enligt utredningen hade flera 
löpare tagit vägen över mannens trädgård 
för att tjäna tid. 77-åringen försökte hin-
dra orienterarna att springa över gräs-
mattan, men förgäves. När han till sist 
knuffades undan av en löpare, fick han 
nog och ilsknade till. Han hämtade sitt 
salongsgevär, som han laddade och nästa 
löpare, som råkade bli Nisse Bohman, 
fick springa under bössans knallande.

Tävlingen blev mycket lyckad. Kartan, 
som ritats av Ulf Smedberg, ansågs vara 
perfekt och banorna som lagts av honom 
och Leif Johansson fick högsta beröm. 
-  Tävlingen blev, såväl sportsligt som 
arrangörsmässigt, en fullträff, skrev Elof 
Jägerström i Borås Tidning.

Publiken var stor och bilförarna fick 
också angelägen träning i mörkerkörning 
på ”fel sida”, eftersom högertrafikom-
läggningen bara var drygt två veckor 
gammal.

Hans Ekberg från Arboga blev svensk 
mästare med god marginal, medan 
fjolårsmästaren Nisse Bohman fick nöja 
sig med en 35:e plats. Vem som vann 
damklassen? Svaret är att kvinnorna 
ännu inte ansågs mogna att tävla om SM 
i nattorientering. Deras första natt-SM 
kom först året efter och vanns av Ulla 
Lindkvist, klart lysande stjärna på den 
tiden.

Lennart Karlsson

hättans bästa backhoppare på slutet av 
30- och början av 40-talet. Han är även 
delaktig i backrekordet, som löd på 17 
meter.

-  Det här var roligt. Det är många min-
nen som har väckts till liv, konstaterade 
Eiton, som idag är 90 år. Det var en in-
tressant och spännande period i mitt liv.
I ”eftersnacket” framkom att celebriteter 
som Bertil Antonsson, världsmästare i 
brottning, och Erik ”På taket” Carlsson 
hade hoppat i backen.

Minnesceremonin uppmärksammades av 
lokaltidningen med ett helsidesreportage!

Lennart Karlsson

Eiton Kristiansson 
avtäcker minnesplattan
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Simmerskan Eva Nyberg gästade oss 
vid junimötet, på bilden pekar hon ut sig 
själv i stafettlaget på 4x100 fritt vid OS i 
Barcelona 1992.
Eva Nyberg har gjort två OS, men hon 
tävlade bara för Mariestads SS 1988 i 
Söul. 1992 i Barcelona tävlade hon för 
Malmö KK.
Resultat, 1988: 21:a plats 100 fritt, 9:e 
4x100 fritt, 11:e 4x100 medley. 

Vadsbo IHS på Dalabesök
Kaklotteri i Lyrestad,  Ejendals Arena 
i Leksand, kyrkbåtsrodd i Dalälven, 
tipspromenad, Dalamuséet vid Lugnet i 
Falun, besök på Jussi Björlingmuséet i 
Borlänge, och som avslutning, fotboll på 
Domnarsvallen i Borlänge. Det var en 
hel del som vi sju medlemmar ur Vadsbo 
IHS fick uppleva i helgen i månadsskiftet 
juli-augusti. Jan Edgar, lärare och idrotts-
statistiker från Mariestad, med sommar-
viste utanför Leksand var vår värd. 
Dagen började bra. I Lyrestad var det 
”Lürstadagen” och när undertecknad och 
Christer Carnegren väntade på transport 
inhandlade Christer några lotter av Röda 
Korset, naturligtvis vann han en kasse 
full med sockerkakor och kakor.
Med Örjan Johansson vid ratten var vi 
snart i Leksand där vi träffade Jan. Första 
besöket var i Ejendals Arena där vår 
guide Per Kjellgren mötte upp. Vi fick en 
grundlig genomgång av arenan där isen 
var uppspolad p.g.a ishockeyskolor, med 
Kanadaproffset, Ulf Samuelsson som 
ledare. Vi fick också träffa Ulf, vilket inte 
minst gladde vännen Carnegren.
Efter Ejendal väntade oss en riktig över-
raskning. När vi kom till Dalälven var 
det en hel del människor samlade. 
I vattnet låg en stor roddbåt, kyrkbåt fick 
vi lära oss att den kallades. En rorsman 
instruerade oss, och tillsammans med 
ortsbor gav vi oss ut på älven. Det var 

Vi pustar ut efter en väl genomförd 
kyrkbåtsrodd.

Här är vi installerade i härbret hos OS-roddaren Lassi Karonens föräldrar, 
Margaretha och Seppo.

lite si och så med samarbetet i början 
men efter ett tag flöt det på riktigt bra. 
Rodden var en av höjdpunkterna under 
dalaäventyret.
Några av oss installerades hos OS-sexan 
i rodd, Lassi Karonens föräldrar, Marga-
retha och Seppo. Och vilket mottagande 
vi fick, vi hann knappt ur bussen förrän 
våra värdar kom med hemgjort lingon-
dricka och hembakt bröd, vilket var både 
uppskattat och smakade fantastiskt gott. 
Lassi träffade  vi inte, (däremot hans 
vackert motivmålade bil) men hörde 
både honom och dubble OS guldmedal-
jören i rodd, norrmannen Olav Tufte när 
de tidigt på morgonen gav sig ut för ett 
träningspass.
Kvällen förflöt under gemytlig samvaro i 
Jans sommarstuga med korvgrillning och 
tipspromenad, med kluriga sportfrågor 
sammansatta av Jan själv. Vinnare blev 
Håkan Claesson som fick ihop 7 rätt, 
undertecknad intog en hedrande jumbo-
plats, men vad gjorde det när trivselfak-
torn var hög. Jan hade också fixat ett fint 
prisbord, med bl.a. ett par matchtröjor 
och träningsoveraller från Leksands IF. 
Naturligtvis fick alla pris. Kvällen förflöt 
i lugnets tecken och vid kaffet kom 
Christers kakvinster väl till pass.
På söndagsförmiddagen bar det i väg till 
Dalamuséet vid Lugnets skidstadion i 
Falun, där vi fick en detaljerad informa-
tion under två timmars tid av museiechef 
Sven Olsson. 

Naturligvis besåg vi också skidstadion 
och hoppbackarna.
Efter lunch åkte vi vidare till Borlänge 
och Jussi Björlingmuséet. Trots att 
undertecknad är både omusikalisk och 
tondöv blev det en upplevelse att både 
lyssna, se på bilder och läsa om Jussi. De 
flesta av oss blev helt begeistrade, så vår 
unga guide fick t.o.m. jobba över ett litet 
tag.
Så var det dags att intaga Domnarsval-
len, och matchen Brage Norrköping. Vi 
fick tillsamman med 3000 personer se 
en trevlig och underhållande match där 
Norrköping var det något bättre laget 
och vann välförtjänt med 3-2. Vi satt 
nära planen, och att se konstgräs i stället 
för naturgräs när sommaren är som bäst, 
kändes inte helt rätt.
Vi som var med på resan vill tacka Jan 
Edgar för hans gästfrihet och för ett un-
derhållande och trevligt upplagt program.

Text och foto: Pelle P

I frisimslaget tillsammans med Agneta 
Eriksson, Västerås SS, Karin Furuhed, 
Borlänge SS och Suzanne Nilsson, Hel-
singborgs SS. I medleylaget tillsamans 
med Agneta Eriksson, Johanna Larsson, 
även hon Mariestads SS och Anna-Karin 
Persson, Kungälvs SS.
1992, då i Malmös klubbdress: 19:e 
100 fritt, sjua 4x100 fritt. Laget i övrigt: 
Louise Karlsson, Skärets SS, Uddevalla, 
Malin Nilsson, Malmö KK och Linda 
Olofsson, Sundsvalls SS.

Fint besök hosVadsbo IHS

En av de kanske mest 
kända Mariestadsborna 
har gått ur tiden.

 Den 13 april avled Sture Steenson. Han 
var under en rad av år verksam inom 
idrotten på oerhört bred front, Och  han 
stora intresse var förutom idrotten  arbe-
tet  för Röda Korset.

I mitten på 40-talet blev Småläningen 
från Björkeby – Västgöte och Marie-
stadsbo. Eftersom han var utbildad 
mejerist, blev det tämligen enkelt med 
arbete. Han började sin sejour  i residens-
staden på dåvarande mejeriet. Därefter  
bytte han bana helt. Skolade om sig och 
hamnade på Melka som pressare. Han  
sadlade återigen om. Blev egen företaga-
re. Och det var kanske här som Marie-
stadsborna i  allmänhet först fick kontakt 
med honom i hans nystartade kemtvätt.

Men innan  Sture kom till Mariestad 
hade han  tveklöst varit med som sitt livs 
stora utmaning. Han deltog som frivillig 
i Finska vinterkriget. En utmaning han 
ofta kom tillbaka till vid samtal med ho-
nom. En poäng  i sammanhanget  alltid 
kom i dagen då han berättade om allt 
som hände var avslutningen av kriget.
Ryssar sköt mot den finska fronten  och 
skottsalvorna svepte över de frivilliga i 
deras skyttegravar.

När eld upphör inträdde, fick Sture klart 
för sig vem han hade delat skyttegrav 
ned. Den man han kamperade i hop med 
var nämligen ingen mindre än tennis es-
set Calle Schröder

För de idrottande Mariestadsborna –och 
då främst de aktiva i Mariestads FK 
och Mariestads AIF – med bland annat 
orientering på sina  program. Då – un-
der vintertid med mycket snö, kunde de 
aktiva se hur Sture, spände på sig sina  
skidor och gav sig ut i terrängen för att 
sätta ut kontrollerna. Ett hårt arbete som 
verkligen krävde sin man.

På 1950-talet startade han Mariestads 
Atlet och Brottarklubb. Han deltog själv 
som aktiv och var också i samma  stund 
ledare och tränare. Under många år uträt-
tade han ett stort jobb i Västergötland 

Brottningsförbunds ungdomssektion. 
Han var med då bland annat Frank An-
dersson kom fram och tog de stora kliven 
upp på seniornivå.

Även vi i Vadsbo Idrottshistoriska Säll-
skap fick förmånen av att ha Sture med 
bland oss. Han var en av  eldsjälarna till 
Sällskapets tillkomst. Och dess kassör 
under en rad av år.

Hans kanske största insats, en insats som 
gjorde att hela Mariestad lärde känna 
honom, kom i samband med Mariestads-
Tidningen, Röda Korset och Lions 
luciaarrangemang.
I drygt 20-år  var han lucia general och 
åkte med lucia och tärnor runt till olika 
inrättningar och företag i syfte att samla 
in pengar till hjälpbehövande.

Vad sedemera gäller Röda korset där  han 
var ytterst ansvarig för klädinsamlingen 
finns ytterligare en sak som Sture mycket 
funderade över. Han brukade säga:” Tänk 
om man visste hur många i Afrika som 
bär en T-shirt från Norlanders.”

Ett tomrum har uppstått som blir svårt 
att fylla och vi kommer alltid att minnas 
Sture med värme och tacksamhet.

Sture blev 93 år 10 månader och 2 dagar.

Björn Jansson

Vem minns inte artikeserier som Polisen 
kommer, Per Stigmans Äventyr, och inte 
minst alla idrottsnoveller av signaturen 
”Crusher”, bakom den signaturen dolde 
sig den kände TV-journalisten Bengt 
Bedrup, vilket han avslöjade i TV-
programmet ”Här är ditt liv” med Lasse 
Holmqvist.

Succékväll med Rekordmagasinet

Håkan Claesson med en bråkdel 
av sin samling.

Håkan som är från Finnerödja och aktiv 
i Vadsbo IHS, började som så många 
andra ungdomar köpa Rekordmagasinet 
under andra halvan av 1950-talet, och 
fram till att den lades ned 1968.

Men han stora intresse kvarstod och 
genom att besöka mässor och auktioner 
så har han numera en komplett samling 
av både Rekordmagasinet och All Sport. 
Tidningen grundades 1942 och den dyr
gripen köpte Håkan på auktion för några 
år sedan.

Då bara en bråkdel av samlingen hanns 
gå igenom så fanns det önskemål bland 
de dryga 20-talet medlemmar som mött 
upp om att Håkan återkommer inom en 
snar framtid.

Tack Håkan för en oförglömlig kväll i 
nostalgins tecken.
 
Text och foto: Pelle P        

En något annorlunda 
”Öppet Hus”-kväll den 9/8 
då i stället för att någon 
idrottsman (kvinna) 
berättade idrottsminnen, 
visade och berättade Håkan 
Claesson om sin digra 
samling av Rekord-
magasinet och All Sport. 
En imponerande samling 
som fyller hela sex stora 
papplådor.
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I strålande försommarväder samlades 
Alingsås Idrottshistoriska Sällskaps 
medlemmar och anhöriga i scoutstugan 
på Östbovik, för att summera vårens 
verksamhet.
På programmet stod tipspromenad, 
musik, allsång, lotteri samt musikunder-
hållning av den skicklige dragspelaren 
Ulf Karlsson. Alla trivdes i solskenet och 
humöret var på topp.
Ordföranden Gunnar Ryberg gjorde en 
resumé över vårens verksamhet och vad 
som komma skall under hösten.

Lyckad vårträff med 
Alingsås 
Idrottshistoriska

Foto: Privat

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

”WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA” som debattforum!?
Redaktionen planerar att göra en debattsida/-spalt (beroende på mängden 

material som skickas in). Det finns många åsikter om väldigt mycket, 
så varför inte vädra sina ”tyckanden” i detta media. 

Enda kravet är attdet har med idrottshistoria 
i någon form, att göra.

(obs! historia är allt, som hände igår och bakåt i tiden)
Välkomna att tycka till!             Red.

Lördagen 4 september höll WIS 
sitt numera traditionella sommar-
möte. Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap med ordförande Roland 
Gustafsson i spetsen stod som 
värdar och mötet var förlagt till 
Karlsborgs fästning som ligger på 
en udde ut i Vättern.

Fredagen den 15 Okt. 
kl.09.30

Ämne: foto 
(medtag kamera)

Utbildningsdagar 
Hemsidan
för de Idrotts-

historiska 
Sällskapen/

Föreningarna 
i Västergötland

Carl-Owe Johansson
Vara IHS  

Denna episod härrör sig från någon gång 
under 70-talet. Vara Fotbollsdomarklubb 
hade fått inbjudan från sina kollegor 
i Mark om att spela en fotbollsmatch 
domare emellan. Platsen var Svaneholms 
idrottsplats en vardagskväll. Strax efter 
matchstart dök en granne till fotbolls-
planen upp och undrade vad det var för 
ett förfärligt oväsen. Varas linjedomare 
upplyste honom om att det bara var en 
vänskapsmatch mellan två domarklubbar. 
Vanligtvis vill ju en domare ha tyst på 
plan, men om man släpper ut 23 domare 
samtidigt, så vill ju alla ikläda sig rollen 
som den bestämmande. Kontentan blir då 
naturligtvis en massa tjat vid varje situa-
tion och oändligt mycket mera diskus-
sioner och mera högljuddhet än vid en 

”normal” fotbollsmatch. Matchen slutade 
emellertid oavgjord, varför straffsparkav-
görande fick fälla utslaget. Säga vad man 
vill om spelarnas individuella skicklig-
het, men skjuta straffsparkar kunde dom! 
Vid ställningen 11-11 höll Varadomarna 
en intern konferens. Mörkret började 
falla, kvällen började bli sen, man hade 
10 mil hem. Jobbet väntade dagen 
efter och – inte minst – en bankett efter 
matchen. Man kom överens om att flott 
skänka hemmadomarna segern genom att 
näste straffläggare skulle skjuta utan-
för. Så skedde också och en gemensam 
bankett med kaffe och smörgås i allmän 
förbrödring domarkollegor emellan vän-
tade. Varalagets målvakt råkade hamna 
vid samma bord som en motspelare han 
hade haft närkamper med under matchen. 
Tydligen hade det varit tuffa tag dem 
emellan. – Du ble änna litte pöcken på 

mäk, sa målvakten till sin motståndare. 
– Va säger han?, frågade den tilltalade 
Varas linjeman, som fick agera tolk. – 
Jo, han säger att du blev lite irriterad på 
honom under matchen. – Nä, det blev jag 
väl inte, svarade Markdomaren. – Jo, dä 
ble du vesst, dä, replikerade målvakten. 
– Nä, det blev jag inte alls. – Vesst va du 
pöcken. – Nädå, inte alls. – Jo, vesst va 
du dä. Markdomaren förnekade kate-
goriskt att han skulle ha varit irriterad 
på målvakten under matchen, men hade 
allt svårare att dölja sin irritation över 
pågående tjat om det hela. Ingen ville ge 
sig. Innan situationen blev pinsam fick 
Varas linjedomare gå emellan och utdela 
var sitt symboliskt gult kort. Så kan det 
gå när en samling domare möts!        

Torsdagen den 4 Nov. 
kl.09.30

Ämne: att skriva 
en artikel

Vara folkhögsskola

Anmälan till kurserna:  www.folke.brink@telia.com

DOMARMATCH 
I SVANEHOLM

WIS SOMMARMÖTE

Efter välkomnande av kommunalrådet 
Kjell Sjölund berättade informations-
chefen Jens Ramhöj vid K3 eller Livre-
gementets husarer som man fortfarande 
heter, om fästningens historia och den 
verksamhet som bedrivs där idag. Karls-
borg grundades i början av 1800-talet 
som både fästning och Sveriges reserv-
huvudstad. Hit skulle riksdag, regering, 
krigsledning och Riksbankens tillgångar 
forslas vid ofred. Så blev det tack och lov 
aldrig frånsett att Riksbanken förva-
rade guld här under andra världskriget. 
Fästningen var också omodern redan 
när den var färdigbyggd efter 90 år (mot 
planerade 10!) och har tjänat och tjänar i 
stället som utbildningsanläggning.

Därefter var det dags för det idrottshis-
toriska. Folke Brink inledde med att 
informera om kommande utbildningsin-
satser angående hemsidorna som behöver 
utvecklas vidare. 15/10 blir det en dag 
i Vara med inriktning på användningen 
av foto (digitalkamera medtages!). Detta 
kompletteras 4/11 med en dag om 
artikelskrivande.

Klassiska miljö där många marschkängor har trampat. 

Roland Gustafsson hälsar deltagarna välkomna till mötet.

Mötet avslutades med en trevlig guidad 
visning av fästningsmuseet, kyrkan, 
vallarna och inte minst guldvalvet.

Folke Brink informerade om kommande 
utbildningsinsatser angående hem-
sidorna. (se sep. info på sid. 27).

Tommy Olsson fortsatte med att redo-
visa de diskussioner som förts i redak-
tionskommittén angående Westgötarnas 
Idrottshistoria. Bl a menar kommittén att 
vi måste fortsätta att utveckla tidningen 
som är sällskapens viktigaste ansikte 
utåt. Upplägget med material från alla 
sällskapen i varje nummer kommer att 
fortsätta och förhoppningsvis kan vi 
också få enskilda profiler att medverka. 
Som exempel  nämndes samlare av 
klubbnålar, tröjor, alfabilder och annat. 
Vi behöver även anknyta till nutiden, 
inte bara ha material om hur det var förr 
i tiden. Debattinlägg efterlystes också. 
Från redaktionens sida framhölls behovet 
av en kontaktperson i varje sällskap och 
att allt material måste lämnas in digitalt. 
Manusstopp till nr 4 är 15/11.

Olof Toftby visade bildspel och idrotts-
film och berättade från WIS historia. 

WIS har ju utvecklats från en medlem-
skader om några privatpersoner och olika 
specialförbund till den nuvarande rollen 
som samarbetsorgan för de olika sällska-
pen som numera finns i landskapet. 

Benny Östh vid museet i Vänersborg 
informerade om läget när det gäller lo-
kalerna i Huvudnässkolan. Huset ska ev. 
rivas men det är svårt att få några besked 
och processen om vad som ska hända 
drar ut på tiden.  Den sittande musei-
kommittén har nu fått i uppdrag av WIS 
styrelse att ta fram en plan för hur vi ska 
göra om/när uppsägningen kommer. 

Slutligen fick vi också ta del av syn-
punkter från samarbetspartnern SISU 
om deras syn på fortsatt samverkan och 
verksamhetsutveckling innan det var 
dags för lunch i den klassiska matsalen 

som väckte många lumparminnen till liv. 
Därefter avslutades mötet med en trevlig 
guidad visning av fästningsmuseet, kyr-
kan, vallarna och inte minst guldvalvet.

Tommy Olsson
Foto: GA, LS/BIS
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HÖSTKRYSS

    ARENA

HÖSTKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna, rätt sammansatta, ger namnet på en kunglig idrottsman, aktiv i bl.a.friidrott och skridsko. 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”HÖSTKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 15 november 2010 vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkomna lösningar. Lycka till!                                                                                         

Rätt svar i förra numrets  ”SOMMARKRYSS” var ”Studentbal” och bland rätt inkomna svar har vi dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Ulla-Britt Jingård, N. Strömgatan 56 A 2 tr., 441 56 Alingsås.                                                               
2:a pris 2 Sverigelotter: Lars-Åke Bergman, Box 157, 549 04 Moholm.                                
3:e pris 1 Sverigelott:    Sven-Erik Hellberg, Kolonigatan 10, 521 30 Falköping.
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

Återträff med delar av IFK Borås Svenska Juniormästare i Basket 1962. 
Vivecka Nordström, Pelle Ericstam, Ragnhild Lövgren, Kicki Berg, Babban Bolander, 
Annica Stjärnerud, Ulla Nilsson och Ulla-Britt Gustavsson.

I Borås Idrottsmuseum
träffades, i samband med 
basketlandskampen mellan 
Sverige och Estland i 
Boråshallen den 3:e augusti, 
delar av IFK Borås Svenska 
Juniormästare
i Basket 1962.  

Ett kärt 
återseende

IFK Borås Svenska juniormästare i Basket 1962. 
Övre raden fr.v. Barbro Jonsson, Lotta Gustafsson, Gugge Andersson, 
Agneta Warnebo, U-B Gustavsson, Vivecka Nordström, Lars-Åke Persson.
Nedre raden fr.v. Kicki Berg, Britt Gustavsson, Pelle Ericstam, 
Babban Bolander, Ulla Nilsson.

Efter basketlandskampen mellan Sverige 
och Estland i Boråshallen hade vår nya 
basketstjärna Jonas Jerebko fullt upp 
med att skriva autografer.

På bilden till höger gör Vivecka Nord-
ström en lay up och två poäng, efter en 
fin passning från Babban Bolander
i finalmatchen mot SK Riga.
Till vänster på bilden ser vi nr 4, 
Kicki Berg.

IFK Borås  blev Svenska Juniormästare i 
Basket 1962. 
Finalen, spelades för andra gången i 
sin historia. IFK Borås, som deltog för 
första året, hade lyckats kämpa sig till en 
finalplats.
Finalmotståndare var Stockholmslaget 
SK Riga, vilka betraktades som stor-
favoriter. 
Matchen blev otroligt spännande och när 
det var en minut kvar satte Ulla Nilsson 
två straffkast och utjämnade till 37 - 37.
Efter det missade IFK två straffkast – ett 
utslag av nervspänning.
I matchens sista sekund satte Vivecka 
Nordström ett av två straffar och guldet 
var bärgat.

Saxat ur VD 30 april 1962
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

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

Tommy Olsson
Sjönäsgatan 14
506 49 Borås
033-20 04 53, 0705-67 79 58
tommy@bihs.se

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

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

Adress:    c/o  Gunnar Ryberg
 Prästeskärsvägen 11
 441 35 Alingsås
Tel:       0322-120 88
Epost.     g-cryberg@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Gunnar Ryberg, 0322-120 88
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG. 645 95 45-7

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.  Maija Larsson
Epost. maija@bihs.se
Bankg. 5513-8168

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
Tel: 0512-511 95
Bankg. 5251-1904

Adress: Odenhallen, Odengatan 41
 521 41 Falköping
 Tel:  0515-155 80
Kontakt: Sven-Erik Hellberg, 
 0515-155 80, 0709-26 62 83
Hems. www.falbygdensihs.se
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
 Odenhallen
Ordf. Ulf Söderhjelm, 0515-176 35
 0768-02 05 05
Sekr. Sven-Erik Hellberg
Epost. faik@falkoping.net
Bankg. 268-5022

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
PlusG. 106 15 75-5

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
Pg. 629 38 95-6

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
PlusG. 82 06 15-3 

Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
 @gmail.com
Hems. www.tidaholmsihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
 Stallängsgatan 4
Ordf.       Jan Kindmalm, 
 0502-142 33, 0709-42 75 71
Epost. kindmalm7@gmail.com
Bankg. 5839-3471

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

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

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.          Benny Östh
Tel: 0521-187 85 

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
Bankg. 299-6585  

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens 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
Bankg. 435-1953

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Adress:   Olle Magnusson
 Källiden 8
 532 31 Skara
Tel:   0511-139 52
Hems. www.skaraihf.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Kontakt: Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.  olle.magnusson13952
 @bredband.net
Bankg. 393-5038
 

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
Pg. 294 79-3

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks 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

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, Tråvad
Ordf. C-O Johansson, 
 0512-140 12
Bankg. 5400-2829

Skara Idrottshistoriska Förening

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  Roland Gustavsson
 Ekenäsvägen 11
 546 72 Mölltorp
Tel: 0505-306 14
 0706-73 06 14
E-post roland@arnekarr.se
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf. Roland Gustavsson
Sekr.        Jan Kindmalm,  0502-142 33
E-post. kindmalm7@gmail.com
Bankg.      5423-6880

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Vänersborgs IdrottshistoriskaFörening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap Västgötaidrottens Guldklubb

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att 
förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan 
 intressera våra läsare, så tveka inte, 
  utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt
digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 

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
Bankg.     230-0119   

Roland Gustavsson
Ekenäsvägen 11
546 72 Mölltorp
0505-306 14
0706-73 06 14
roland@arnekarr.se



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

WIS Sommarmöte i ”Sveriges reservhuvudstad” – Karlsborg
Läs mera på sidan 26

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap stod som 
värdar och mötet var förlagt till Karlsborgs 
fästning som ligger på en udde ut i Vättern.

Foto: LS, GA/BIS


