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WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA

MEDLEMSTIDNING

Sven Davidson med Kungens Kanna 1948

Se artikel om Sven Davidson på sid. 18.
Kungens Kanna finns att beskåda i Borås Idrottmuseum.
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Ordföranden har ordet
När vi nu nått in i september och hösten har 
kommit är det dags att summera sommaren 
2008 – en sommar som gett oss många 
möjligheter att njuta av fin idrott. Vi minns 
EM i fotboll i juni där Sverige inte kunde 
stå emot Rysslands offensiva spel i sista 
gruppspelsmatchen och där Spanien till slut 
vann efter seger mot Tyskland i finalen. 
Vi minns också OS i Peking som pågick 
nästan dygnet runt i våra TV- apparater 
med många utomordentliga prestationer av 
idrottsmän och kvinnor. Deras prestationer 
skapar idrottshistoria som kommer att 
skrivas om i framtiden precis som det i år 
har uppmärksammats att det är 50 år sedan 
Sverige arrangerade VM i fotboll och att det 
är 60 år sedan 28 svenskar (12 fotbollspelare) kom hem med guldmedaljer från 
OS i London 1948.  Riktigt lika mycket har det inte skrivits om de svenskar 
som för 100 år sedan kom hem med guld från London-OS 1908 och de var 
ändå 46 till antalet (38 i truppgymnastik). 

Då har vi varit bättre här i Västergötland att uppmärksamma att den lokala 
idrotten har funnits i 100 år i organiserad form. Västergötlands Idrottsförbunds 
jubileum har uppmärksammats lokalt på flera platser under sommaren och i 
Skara har det på Västergötlands museum framtill nu pågått en utställning sedan 
i maj månad. Främsta dragplåster där har varit Bernt Johanssons guldcykel 
från OS i Montreal som vi lånat ut från vårt distriktsmuseum i Vänersborg där 
den annars är placerad. 

Vi har också alldeles nyss uppmärksammat vår egen 20-åriga verksamhet 
– detta i samband med ett mycket lyckat sommarmöte i Borås. Nästan 100 
deltagare från 16 lokala sällskap ställde upp och gjorde dagen minnesrik. Ett 
stort tack också till arrangören Borås Idrottshistoriska Sällskap, Borås stad 
genom representanten Pelle Höög, musikskolan i Borås, Borås Segelflygklubb, 
Västergötlands Idrottsförbund och SISU, som alla på sitt sätt medverkade 
under dagen.

Nu gäller det att se framåt och närmast är att förvalta den gåva vi fått av 
Västergötlands Idrottsförbund och det stöd som SISU har för avsikt att ge i 
projektet IT-satsningen för att få fler hemsidor som speglar idrottshistorien. 
Höstens och vinterns studiecirklar med hjälp av SISU kommer att bli ett 
viktigt inslag i denna spännande satsning.

Vi står också inför ett möte i Järvsö i oktober där riksförbundets framtid 
skall avgöras och förhoppningsvis kan vi fylla en buss från Västergötland 
för att på plats kunna vara med och påverka den framtida organisationen av 
idrottshistoriens bevarande på riksnivå.

En vandringsutställning är också inplanerad och enligt tidsplaner som Olof 
Toftby förtjänstfullt arbetat fram kommer alla de lokala sällskapens roll-ups 
att visas på 12 olika platser i Västergötland under månaderna september-
januari. 

Avslutningsvis hoppas vi i redaktionen att Ni läsare får en trevlig stund med 
vår tidning – den artonde i ordningen sedan premiärnumret 2004. 
                                                                                         
                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             WIS ordförande

Tommy Wahlsten

2

Följande Idrottshistoriska Sällskap har bidragit med 
material till denna tidning:

Borås IHS, Falbygden IHS, Herrljunga IHS, Karlsborg IHS, 
Tibro IHS och Vara IHS



INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR M. FL. I VÄSTERGÖTLAND 

Alingsås Idrottshistoriska 
 Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen, 
Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),

måndagarna den 6 okt och 3 nov kl 15-18.

Välkomna!
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B  O  K  R  E  A
Till sällskap/föreningar 

Nu när böckerna kostar så lite som dom gör, varför inte ge en bok istället 
för en blombukett till era gästföreläsare under cafékvällarna. Den blir  mycket uppskattad. 

Det finns endast 60 st. ”Fotbollsboken” och 130 st. Västgöten i OS”
Så först till .............o.s.v.

Beställ på tel. 0521-19703 Tisdagar Kl. 16 - 19
  ”FOTBOLLSBOKEN”   ”VÄSTGÖTEN I OS”

  1 BOK   160.-   1 BOK    80:-
  2 BÖCKER  280:-   2 BÖCKER  140:-
  3 -”-   360:-   3 -”-   180:-
  4 -”-   440:-   4 -”-   220:-
  5-”-   500:-   5 -”-   250:-

                                                                                                 Ansvarig ”Bokhandlare” Benny Östh

NYA INVAL I BORÅS 

  WALL OF FAME
Tisdagen 18 november kl 18.30  presenterar juryn 
årets nya inval i Boråsidrottens Wall of Fame i
Boråshallen. 

Porträtten av de fem nya namnen avtäcks vid en ce-
remoni i anslutning till matchen i basketligan Borås 
Basket – Södertälje Kings.

Välkomna!

    BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Rekordmånga deltog i idrottshistoriskt möte
Närmare 100 deltagare från alla 16 ak-
tiva idrottshistoriska sällskap i Väster-
götland kom till sommarmötet i Borås 
och det samtidiga firandet av 20 års 
verksamhet för WIS. Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap bildades i septem-
ber 1988 i Gräfsnäs och firade nu detta 
med att dela ut diplom och standar till 
ledare som gjort bestående insatser i 
de olika sällskapen. Borås stads repre-
sentant Pelle Höög, utklädd till knalle, 
inledde med att hälsa oss välkomna och 
han hade ett rikt program i sin ”fäs-
sing”. 

Värdklubben, Borås Idrottshistoriska 
Sällskap, presenterade sedan genom sin 
ordförande, Tommy Olsson, dagens pro-
gram.

Därefter tog Börje Gustafsson från Bor-
ås Segelflygklubb plats på scenen och på 
ett fängslande sätt berättade han om sin 
segelklubb.

Borås Segelflygklubb är den tredje klub-
ben i Sverige om man räknar medlemsan-
tal och avklarade certifikat. Närmare 550 
personer är inblandade i klubbens olika 
delar med t.ex. modellbygge, veteran-
verksamhet, underhåll och naturligtvis 
flyg. Klubben har utbildning i segelflyg, 
ultralätt flyg och motorflyg och dispone-
rar två klubbhus på sitt flygfält i Viared. 
Problem som uppstå är t.ex. när flygfältet 
var nära att bli industrimark för något år 
sedan och olika miljökrav. Viareds flyg-
fält har inte bara segelflyg utan här finns 
även brandflyg, kontroll av kraftledning-
ar, eftersök och näringslivets delar som 
helikopter och ambulansflyg.

Karl-Evert Andersson och Sture Gus-
tafsson från Västergötlands Idrottsför-
bund presenterade projektet med att di-
gitalisera de lokala sällskapen och dess 
idrottsmuseer. Avsikten är att de som nu 
vill deltaga skall få utbildning och hjälp 
av projektledaren Tomas Pettersson och 
en styrgrupp. Det finns redan en portal 
under rubriken: rf.se, som tar upp den 
centrala riksnivån. Sedan har det skapats 
länkar till distriktsnivån och i detta finns 
rum för Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skap. Sedan kan man gå vidare till alla 
de lokala sällskapen. Det skall även gå 
att gå direkt till sällskapen. Systemet som 
åstadkommit detta heter: idrottenonline 
klubben. Västergötlands Idrottsförbund 
har avsatt ett betydande belopp för arbetet 
med hemsidor och utbildning i samarbete 
med SISU. 

Styrelseledamoten i WIS, Olof Toftby, 
informerade om den vandringsutställ-
ning, som nu kan börja sin bana runt till 
nästan alla Västergötlands kommuner. Ett 
40-tal ”rullgardinsutställningar” berättar 
om idrottens utveckling under 100 år i 
Västergötland och har tagits fram till Väs-
tergötlands Idrottsförbunds 100 års-jubi-
leum under 2008. Nu kommer alla dessa 
foton över anläggningar och idrottsaktivi-
teter att börja vandra med början i Borås 
och sedan i Mark och därefter ut vidare 
till alla delar av vårt distrikt. (Se tidplan 
sidan 6)

I sin egenskap av ordförande i Idrottshis-
toriska Riksförbundet informerade också 
Olof om förbundets årsmöte/konferens  i 
Järvsö den 10-12 oktober och det kommer 

Några av de c:a 100 deltagarna på WIS:s sommarmöte i Borås. Längst fram ”Mariestadsbänken” med 
nestorn Harry Johansson t.h.. På andra raden syns fr. v. Karin-Monsén Karlsson, Lennart Carlsson, 
Halvard Thomelius och Ragnar Nilsson

att gå en buss från våra trakter den 70 mil 
långa resan.

Sekreteraren i WIS, Sven-Åke Mö-
kander, tog upp frågan om hur de olika 
idrottsmuséerna skall utvecklas i framti-
den: Hur kan vi ge mer av upplevelser och 
få fler besökare till museerna? Det blir 
viktigare i framtiden att presentera foton 
än prissamlingar, arbeta mer digitalt och 
mer marknadsföring. Skall SISU ta fram 
ett studiematerial till detta?  Vad händer 
med distriktsmuseet i Vänersborg, som 
kanske får flytta sina lokaler?

Avslutningsvis tog ordföranden i WIS, 
Tommy Wahlsten  hjälp av Pelle Höög 
att dela ut utmärkelser till de som gjort sig 
förtjänta (Se separat uppställning sid. 7). 
Särskilt uppmärksammades initiativtaga-
ren till sällskapets bildande, Harald Ja-
kobsson, som fanns bland de inbjudna. I 
samband med högtidligheten hölls också 
en tyst minut för nyligen bortgångne Curt 
David Andersson, som var en av initiativ-
tagarna till Skara Idrottshistoriska För-
ening. Om Curt hade varit med hade han 
tillhört en av dem som nu fick den högsta 
utmärkelsen – standaret.

Samtliga 16 närvarande lokala sällskap 
fick också standar liksom Västergötlands 
Idrottsförbund för uppnådda 100 år och 
avslutningsvis ett tack arrangörsklubben, 
Borås stad och till vädrets makter som såg 
till att solen lyste över sommarmötetsdel-
tagarna denna lyckade lördag.

WIS styrelse genom Sven-Åke Mökander.
Mötesdeltagarna välkomnades med musik
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Tommy Wahlsten överlämnar standar till Karl-Evert Andersson, VIF.Väntar på att hitta ett hem.

Borås Stads representant Pelle Höög. Börje Gustafsson, Borås Segelflyklubb. VIF:s ordförande Karl-Evert Andersson.

VIF:s/SISU:s kanslichef Sture Gutafsson. WIS sekreterare Sven-Åke Mökander. WIS ordförande Tommy Wahlsten.
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Från Mark kom Ingvar Nordin, Rolf Börjesson, Britt-Marie Knutsson, Eivor 
Löfgren och Carl-Erik Johnsson.

Olof Toftby, Lennart Carlsson, Ragnar Nilsson, Halvard Thomelius, Harald 
Jacobsson, Sven-Åke Mökander och Carl-Erik Johnsson var redan inneha-
vare av WIS-standaret.



WIS vandringsutställningar i Västergötland
TIDPLAN

Förening, Sällskap, Museum  Turordning       Ort  Kontaktperson              Ordf.tfn
Borås Idrottshistoriska Sällskap   01, onsd-onsd: v 35—38       Borås  Tommy Olsson                033-20 04 53
Marks Idrottshistoriska Sällskap   02, onsd-onsd: v 38—40       Skene  Britt-Marie Knutsson         0320-313 83
Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap  03, onsd-onsd: v 40—41       Trollhättan  Hans Rosendahl               0520-334 43
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening  04, onsd-onsd: v 41—43       Vänersborg  S Gunnar Peterson  0521-141 09
Essunga Idrottshistoriska Sällskap   05, onsd-onsd: v 43—44       Nossebro  Kent Larsson   0512-508 40
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap  06, onsd-onsd: v 44—45       Lidköping  Folke Brink   0510-249 19
Skara Idrottshistoriska Förening   07, onsd-onsd: v 45—46       Skara   Lars Lundberg   0511-210 86
Tidaholms Idrottshistoriska Förening  08, onsd-onsd: v 46—47       Tidaholm  Brynolf Antonsson  0502-153 33
Tibro Idrottshistoriska Sällskap   09, onsd-onsd: v 47—48       Tibro   Ingemar Karlsson   0504-619 55
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap   10, onsd-onsd: v 48—49       Karlsborg  Roland Gustafsson  0505-306 14
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap   11, onsd-onsd: v 49—51       Mariestad  Bo Zackrisson   0551-203 22
Västergötlands Idrottsförbund   12. onsd-onsd: v 51-03 2009     Skövde  Sture Gustafsson   0500-44 77 71

Borås 2008-09-10
Westergötlands Idrottshistoriska Sällskap
Olof Toftby
tel. bost. 033-22 63 55, 033-35 393 9, 0706 -81 21 16. E-post. olof.toftby@bihs.se
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Tommy Wahlsten i utdelartagen.                                                          FOTO: LS Glad Gunnar Gladh, Falköping (revisor i WIS) och Dag Wissle       FOTO: LS
 (VIF:s representant i WIS-styrelsen) samtalar med Pelle Höög. 

Harald Jakobsson samtalar med Roy Steen från Tidaholm.              FOTO: TW Olle Blom och Stig Hagberg är också glada efter den                       FOTO: TW
goda lunchen.

Interimstyrelsen som valdes vid bildandet av WIS den 17 sep-
tember 1988

Ordförande: Bo Bostrand (Skara)
Ledamöter: Harald Jakobsson (Älvängen), Mats Segerblom (Borås), Lennart Pettersson (Lerdala), Jonny Dahlberg (Skövde).
Revisorer: Bo-Lennart Jonasson (Borås), Jan-Olof Oskarsson (Skara)
Revisorssuppleant: Sven-Göran Bröske (Ulricehamn)
Valberedning: Thorvald Ekström (Trollhättan), Henry Ernholm (Göteborg)



Här följer namnen på de personer som erhållit diplom (D) och standar (S) i samband med 
WIS 20-årsjubileum (Sällskapets/Föreningens bildandeår inom parentes):

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap (1992)
Alvar Munter D+S, Lennart Gregner D, Kjell Liljedahl D, Rune Höglund D, Berndt Jivesten D

Borås Idrottshistoriska Sällskap (1989)
Ulla Stålheim S, Leif Svensson S, Rolf Carlsson D+S, Lars Johansson D+S, Kjell Jansson D+S, Tommy Olsson D+S, Anders 
Pettersson D, Teddy Lundh D, Lars Bogsjö D, Arne Minell D, Kjell Sternfeldt D, Olle Blom D, Stig Hagberg D, Gösta Larsson D. 
Karl Karlsson och Olof Toftby har erhållit D+S tidigare

Essunga Idrottshistoriska Sällskap (1993)
Uno Löfman D+S, Lennart Carlsson D+S, Yngve Andersson D+S, Kurt Johansson D, Albert Johansson D, Sören Jonsson D, Kent 
Larsson D

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap (1991)
Bengt Setterberg D+S, Evert Carlsson D+S, Holger Lindberg D+S, Kurt Gyllensvaan D, Anders Wetterskoog D, Mats Roslund D, 
Arthur Johansson D, Båsse Johansson D

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap (1997)
Rolf Melin D+S, Sixten Borgvall D+S, Jan-Eric Johansson D, Robert Carlson D, Harry Nilsson D, Torsten Ranveg D

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap (2003)
Rolf Svensson D

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap (1991)
Rune Bringsved D+S, Leif Malmgren D+S, Folke Brink D+S, Ingemar Bertilsson D+S, Inge Jansson D+S, Lennart Pettersson 
D+S, Hans Dolk D+S, Krister Jonsson D+S, Lenart Birgersson D+S

Marks Idrottshistoriska Sällskap (1993)
Erik Gustavsson S, Ingvar Nordin S, Britt-Marie Knutsson D+S, Sven-Olof Andersson D+S, Rolf Börjesson D, Eivor Löfgren D

Skara Idrottshistoriska Förening (1994)
Sjunne Jönsson D+S, Lars Lundberg D+S, Bertil Påhlman D

Tibro Idrottshistoriska Sällskap (1990)
Gösta Wahll S, Ingemar Karlsson D, Yngve Johansson D, Bengt Jalmelin D, Christer Carnegren D, Bengt Lundberg D

Tidaholms Idrottshistoriska Förening (1989)
Brynolf Antonsson S, Stig Tidqvist D+S, Roy Steen D+S, Per Tilander D+S, Rune Andersson D+S, Evert Ödvall D+S, Gösta 
Cronholm D+S, Karl-Henry Gustavsson D, Torsten Steiner D, Eje Holm D. Bengt Andersson har erhållit D+S tidigare

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap (2007)

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap (1992)
Harry Johansson S, Björn Jansson D+S, Börje Carlsson D+S, Bo Zackrisson D, Sven Hjort D, Stig Brånfeldt D, Eiler Jansson D, 
Arne Nilsson D, Hugo Nyström D, Lennart Eriksson D

Vara Idrottshistoriska Sällskap (1994)
Carl-Owe Johansson D

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap (1997)
Olle Ekman D+S, Roland Svensson D+S, Stig Sjögren D+S, Sten Johansson D+S, Bengt Johnsson D+S, Stig Dahlberg D+S, Leif 
Carlsson D+S, Rune Norberg D, Lars-Åke Kempe D, Gösta Pettersson D

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening (1988)
S Gunnar Pettersson, Arne Johansson, Halvard Thomelius, Lennart Carlsson och Ragnar Nilsson har erhållit D+S tidigare

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (1988)
Sven-Göran Bröske S, Lennart Alterby D+S, Gunnar Gladh D+S, Dag Wissler D+S, Elf Andersson D, Kenneth Tidebrink D, Sture 
Pettersson D, Stig Wernmo D, Karin Monsén-Karlsson D, Tommy Wahlsten D. Harald Jakobsson, Sven-Åke Mökander, Carl-Erik 
Johnsson och Kjell Johansson har erhållit D+S tidigare

Diplom har också tilldelats följande i under 2007 nedlagda Bjärke Idrottshistoriska Sällskap: Gunnar Johnsson D, Helge Gustavs-
son D, Torsten Andersson D, Herbert Andersson D.  Noteras kan också att de som står noterade för (S) har fått diplomet tidigare
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Sport på slätta under 100 år
Till firandet av de 100 idrottsåren i 
Västergötland sällade sig även Vara 
IHS med en utställning, som också om-
spände ett sekel. Målsättningen var att 
presentera så många föreningar som 
möjligt socken för socken, att nå gräs-
rötterna. 
Eftersom väggarna i Vara biblioteks ut-
ställningshall utgjordes av 24 löpme-
ter – och att Vara kommun består av 24 
socknar – utlovades en kvadratmeters ut-
rymme i genomsnitt per kommun. Tätor-

terna fick givetvis större utrymme, medan 
några i idrottsliga sammanhang obetydli-
gare socknar fick nöja sig med en mindre 
yta. Målsättningen att hitta alltid några 
idrottsaktiviteter per socken uppfylldes. 
Breddidrotten prioriterades framför top-
pen. Därför gjordes ingen presentation av 
alla svenska mästare och landslagsmän  
som funnits i Vara. I ärlighetens namn bör 
meningen omformuleras: det finns – och 
har funnits – alldeles för många svenska 
mästare och landslagsmän från Vara kom-

Martin Andersson, Arentorps SK IF Elfsborg    Allsvenska matcher 132 2000-07
Tore Apelgren, N. Vånga BK Hammarby IF.         Allsvenska matcher 51  1955-59
Bo Björkman, Vara SK  Djurgårdens IF        Allsvenska matcher 24  1936-48
Joakim Granath, Arentorps SK Gais     Allsvenska matcher  6    1989
Inge Lennartsson, Skogslunds IF Örebro SK    Allsvenska matcher 21  1976-78
Tore Lennartsson, Skogslunds IF Örebro SK    Allsvenska matcher 154 1972-78
                 Gefle IF        Allsvenska matcher  33  1983-84
Egon Nyman, Jungs IF  Gais        Allsvenska matcher  50  1947-53

mun i olika kategorier för att med begrän-
sat tidsutrymme ta fram samtliga. Risken 
att missa någon eller några var alltför 
överhängande. Enbart Varabuggarna stå-
tar med 25 SM-vinnare, i Vedum finns 
mängder med meriterade dragkampare, 
skyttar och styrkelyftare, i Kvänum ett 
antal cyklister e.t.c. Däremot presentera-
des fotbollsspelare med allsvenska meri-
ter enligt följande (de är begränsade): 

Utställningsmaterialet bestod främst 
av kopierade dagstidningsartiklar samt 
mängder av foton. Därtill fanns 70-talet 
tröjor upphängda och två glasmontrar 
med diverse material.

Vara Motorklubb och Varaslättens bug-
gare medverkade med egna skärmutställ-
ningar.
Sammantaget gjorde utställningen ett 
mäktigt intryck. Resultatet? Succé! Ald-

rig tidigare har så mycket folk besökt en 
utställning i Varas bibliotek. Materialet 
finns numera företrädesvis samlat i Kålles 
Rekord-Magasin, Tråvad. 

Från invigningen av utställningen ”Sport på slätta under 100 år”: Bertil 
Svanebring blåser igång utställningen under överinseende av Börje Brelid 
och Carl-Owe Johansson.

Målvaktsbjässe i Varaslättens Ishockeyklubb.

100 idrottsprofiler från västergötland under 100 år
I museet Kålles Rekord-Magasin finns 
en unik samling, framtagen 2008 just 
för att fira de 100 åren. Samlingen be-
står av 100 utsågade och målade trä-
figurer, föreställande idrottsstjärnor 
runtom i Västergötland. 
Förutsättningen var givetvis att först hitta 
ett foto i profil. Det var inte alltid så lätt. 
Därför, kan man säga, har de med funna 
profilbilder prioriterats framför kanske 
mer meriterade idrottsmän eller kvinnor 
utan bra bildmaterial. Genast skall påpe-
kas att det inte rått någon egentlig merit-
mässig konkurrens. De utvalda är ändå 

tillräckligt meriterade. Slumpen har mer 
eller mindre fått råda, även om ambitio-
nen har varit att fördela profilerna såväl 
tidsmässigt, geografiskt som inom skif-

tande idrotter. Hur resultatet har blivit får 
besökarna bedöma! 

                               Carl-Owe Johansson

Västgötaprofiler i trä: Cykelbröderna ”Fåglum”.
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Derbyn på Varaslätten
År 2006 hade seriemakarna i fotbollsdi-
striktet lyckats få ihop en Div. V-grupp 
med lag på enbart några kilometers väg 
från varandras idrottsplatser på slätten. 
Officiellt hette gruppen Div. V Nord-
västra, men kallades allmänt för ”derby-
femman”, ”slättfemman”, eller från visst 
håll ”SkLT-femman”. SkLT gjorde t.o.m. 
en 40-sidig bilaga med motiveringen: ”en 
unik serie om en unik serie”.

Ordet ”derby” har väldigt gamla tradi-
tioner i fotbollssammanhang. Det föddes 
redan i 1600-talets England – i staden 
Derby – och har betydelsen ”match mel-
lan två närliggande församlingar”. 

Tillbaka till år 2006
Tillkomsten av ”derbyfemman” berodde 
delvis på att Vara SK degraderats från fy-
ran och att grannklubbarna IFK Emtunga 
och Tråvads IF uppflyttats från Div. VI. 
Kvar i femman fanns Levene/Skogslunds 
IF, Vedums AIS, Larvs FK, Jungs IF, El-
mer/Fåglum FK, Nossebro IF – alla lag 
inom Varaalliansen – och från närgrän-
sande håll Saleby IF, Trässbergs BK och 
Söne SK. Det blev mycket riktigt många 
rafflande och publikdragande matcher, 
där så småningom Elmer/Fåglum FK 
drog längsta strået. Kampen om andra-
platsens kval stod i sista omgången mel-
lan Vara SK och Vedums AIS. Vara  knep 
kvalplatsen och tog åter steget upp i fyran. 
Därmed blir det kommande säsong en helt 
annan femma!

Det där med många lokalderbyn är förstås 
inget nytt. Redan den första lokala serien 
för exakt 80 år sedan – eller säsongen 
1927-28 – innehöll i stora drag samma 
föreningar som år 2006. Även då var det 
fråga om Div. V, även om serien hette 
Västgötaserien klass III E (tredje divisio-
nen i Västergötland). Följande lag deltog 
(i sluttabellens ordningsföljd): IK Gauthi-
od, Vara SK, Tråvads IF, St. Levene IK, 
IFK Emtunga, Kvänums IF och Tum-
lebergs BK (sistnämnda kan bytas mot 
grannlagen Elmer/Fåglum FK). Under 
vinteruppehållet bytte IFK Önum namn 
till IFK Emtunga.

Matcher mellan närliggande socknar
I städer finns det ofta flera lag och flera 
församlingar. På Varaslätten finns inga 
städer. Här räknar vi socknar. Vara kom-
mun innehåller 24 socknar. Har det då 
inte funnits mer än en fotbollsförening 
i varje socken? Jo, givetvis - men sällan 
samtidigt! En socken är i alla fall unik – 
Levene. Där har funnits inte mindre än tre 
föreningar samtidigt. När de lagen möttes 
kan vi tala om ”riktiga” derbymatcher! 
Första ”Levenederbyt” i seriesamman-

hang gick av stapeln 1938 i Varaserien: 
Håkantorps IS-Skårs AIS. Sistnämnda la-
get gjorde seriedebut det året. Nästa der-
by i ”triangeln” hämtar vi från säsongen 
1939-40 mellan Håkantorps IS och St. 
Levene IK i Centralserien (Div. VII). Året 
innan hade St. Levene IK befunnit sig i 
Div. VI Skaraborg medan Håkantorps IS 
höll till i Varaserien (Div. VIII). Resul-
tatet i detta derby finns inte tillgängligt, 
men nykomlingen HIS kom i alla fall 
före sin betydligt äldre och meriterade 
”storebror” SLIK. För att fullborda tri-
angeln kan nämnas om första seriemötet 
mellan St. Levene IK och Skårs AIS från 
1945-46 och Varaserien. SLIK kom pla-
ceringen före ”Skôr”den säsongen, men 
det var också sista gången … 1949 ändra-
des namnet Skårs AIS till Skogslunds IF 
och därefter kom framgångarna. Så små-
ningom blev Skogslunds IF bästa laget på 
slätten! 2002 blev det en sammanslagning 
till Levene/Skogslunds IF. 

Men två lag i en socken, då? 
Jo, i Larvs socken fanns det i början av 
60-talet två föreningar i seriesamman-
hang – Larvs FK och Ryds IF. Det sist-
nämnda laget är förmodligen ganska 
obekant för allmänheten, men faktum 
är att man i socknens östra del, som 
gränsar till Falköpings kommun, spela-
de fotboll – och hade förening – betyd-
ligt tidigare än ”slättänglarna” i Larv. 
1934 bildades Larvs FK och från Ryds 
IF gick då halva laget med i den nybil-
dade klubben. 

Efter att ha varit vilande i många år vak
nade Ryds IF till liv i slutet av 50-talet. 
Ett ung kull  intresserade pojkar fanns 
och man byggde en ny fotbollsplan i när-
heten av Lidan. Självfallet döptes planen 
till Lidavallen. I första hand satsade man 
på ett lag i Kvänumsortens pojklagsserie. 
När ynglingarna blev överåriga anmäldes 
ett seniorlag i Tråvads reservserie 1963. 
Efter två år i reservserie var det 1965 dags 
för debut i Div. VII Falköping . Eftersom 
Larvs FK också fanns med i den serien 
skulle det alltså för första gången bli ett 
äkta ”Larvderby” i A-lagssammanhang 
(lagen hade mötts i reservserie 1963, där 
Larvs B-lag vann serien och Ryd kom 
sist). Pojkarna i Ryds IF hade givetvis 
vuxit till sig och skaffat rutin under åren. 
Nu torde de vara mogna att möta ”store-
bror” på ”riktigt”. Bland ledarna fanns 
förstås kunskapen om och minnet av det 
nesliga när Larvs FK mer eller mindre 
knyckte halva laget från Ryd den gången 
1934. Nu skulle revansch utfordras! Det 
hela blev dock ett s.k. ”västgötaklimax”. 
Vid matchstart till det första unika ”Larv-
derbyt” på försommaren 1965 ställde inte 

Ryds IF upp! Föreningen valde att dra sig 
ur serien inför matchen mot Larvs FK! 

Matchen mellan Larvs FK och Ryds IF 
ingick i den näst sista omgången på vår-
säsongen. Serien innehöll enbart nio lag. 
Eftersom Larvs FK skulle stå över sista 
våromgången (och även likaledes inleda 
höstomgången när serien vände med le-
dighet), gick man i diverse tidningar till 
historien som ”semesterlaget”. Larvs 
FK fick således en månads extra serie-
semester! Hur gick det då för Ryds IF? 
Tja, historien upprepade sig. Halva laget 
gick återigen till Larvs FK! Den natur-
sköna Lidavallen kom dock att tjänstgöra 
som spelplats för andra lag under flera år 
framöver – inte minst vid tidiga tränings-
matcher på våren. Ryds IF har tills helt 
nyligen varit vilande och torde nu vara ett 
helt avslutat kapitel.  

Skadad enebuske
Slutligen bör inte läsarna undslippa ett 
hett derby mellan grannarna och riva-
lerna Bitterna IF och Elings IK någon 
gång på 30-talet. Matchen gick av sta-
peln på Bitternas gamla plan vid Borga, 
som lutade åt alla håll. Om man stod vid 
ena hörnflaggan syntes knappt den som 
stod i motsvarande hörna. Det rörde sig 
inte bara om rivalitet lagen emellan utan 
också om personliga motsättningar mel-
lan en stenhuggare som back i Bitterna 
och en veteran i Eling, enligt referat som 
följer av linjemannen (nedtecknat i början 
av 90-talet och hämtat ut skriften ”Öster 
o Väster Bitterna”): ”Gubben hade bol-
len och kom i motlut mot Bitternamålet. 
Bitternabacken har medlut och satte med 
expressfart kurs mot spelaren från Eling, 
som insåg faran och lade ifrån sig bollen. 
Backen ändrade emellertid inte riktning 
utan gjorde med ett ”uff” ett påhopp rakt 
på gubben. 
 Jag som gick linjeman hann i sista stund 
kasta mig undan och med ett ”tjoffs” ram-
made de bägge en enebuske som stod vid 
sidan av planen. Den fina enebusken blev 
illa tilltygad. Darriga och barriga reste de 
sig i alla fall samt utbytte några ”artiga” 
fraser. Det är c:a 55 år sedan detta hände. 
Enebusken står kvar än idag och är med 
sitt tilltufsade yttre ett stumt vittne om 
krocken”. 

Carl-Owe Johansson
Vara Idrottshistoriska Sällskap
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Målkavalkad
Ovanstående rubrik är tänkt att gälla 
dels för många mål och inte minst för 
snabba mål. Något sökande i rekord-
tabeller inom respektive områden har 
inte gjorts, så detta är ingen redovis-
ning över speciella rekordnoteringar, 
utan enbart sett som nedtecknade ku-
riosa. Ändamålen helgar medlen, sägs 
det ibland. I dessa fall är det målen som 
helgar medlen.

Vi börjar med en fotbollssnabbis. Går det 
egentligen att göra mål snabbare än fem 
sekunder? I varje fall kan man inte göra 
ett snabbare mål än direkt från avspark! 
Erling Carlsson i Tråvads IF torde åtmins-
tone gå till den lokala historien som snab-
baste målgörare i en fotbollsmatch. Vid en 
”seriefinal” på Bergevi i Främmestad sön-
dagen den 19 maj 1968 mellan Främmes-
tads IK och Tråvads IF gjorde bortalaget 
avspark. Bollen petades till Erling Carls-
son, som upptäckte att hemmamålvakten 
inte var rätt placerad. Erling chansade 
med ett långskott från mitten och hade 
glädjen att se bollen segla in i FIK-målet. 
Tiden uppgavs till fem sekunder. Luften 
gick direkt ur hemmalaget varvid Tråvads 
IF vann ”seriefinalen” med 3-0 och gick 
obesegrade upp i serieledning. När höst-
säsongen summerats hade såväl Tråvads 
IF som Främmestads IK åkt ur serien. 
Tråvad kom sist …

Utan att det har något med mål att göra, 
kan det som kuriosa nämnas att vid ovan-
stående årtal och datum (19 maj 1968) 
blev ett antal fotbollsmatcher, bl.a. tre 
matcher på tipskupongen, inställda på 
grund av snöoväder med på sina håll upp 
till 10-15 cm. tjockt snötäcke på planen. 
Kanske kan man säga att man där istället 
hade som mål att skotta ….

Räknas mål vid avspark? 
Jo, det är klart att det räknas också. Match 

mellan ”arvfienderna” Fyrunga och Li-
dans respektive lantbrukare i Varakorpens 
inomhusserie i Alléhallen någon gång 
under 80-talets första hälft. Ställningen 
efter första halvlek: 1-1. Lidan har av-
spark i andra. Domare Bertil Svanebring 
blåser till spel. Lidans Carl-Henrik Ohls-
son upptäcker att motståndarmålet är helt 
tomt. – Snabbt pass, säger Carl-Henrik, 
och sen bara rullar bollen rakt fram och 
in i öppet mål. Domaren dömer givetvis 
mål, varpå Fyrungaborna protesterar vilt. 
Mitt i palavern öppnas dörren till bortre 
omklädningsrummet (sett från Fyrungas 
mål). Där tittar deras målvakt förskräckt 
ut. Han hade uppsökt toaletten utan att 
någon av hans lagkamrater upptäckt hans 
frånvaro – förrän det var för sent! Lidan 
vann på det målet! Mera kuriosa: Målgö-
raren, Carl-Henrik Ohlsson var även del-
aktig i ovan nämnda förmodade rekord-
mål i Främmestad. Han petade nämligen 
bollen till Erling Carlsson!

Mål i mängd. 
Vid 20-talets början fanns det inte så många 
fotbollsföreningar och de som fanns torde 
ha haft tämligen skiftande slagstyrka. Ett 
par Önumspojkar cyklade till Arentorp 
och där gjorde upp om att en match skulle 
spelas på Mossbrott, som hade en gedi-
gen plan. Visserligen gick det en väg snett 
över planen, men det var inget att bry sig 
om. Kom det en hästskjuts vid match, så 
fick den vänta att passera tills naturligt av-
brott i spelet skedde. Arentorpsborna kom 
som avtalat, men fick cykla tillbaka med 
ett svidande nederlag i baken. Önums-
kamraterna (sedermera IFK Emtunga) var 
helt överlägsna och vann med hela 35-0. 
Hemmamålvaktens enda uppgift var att 
ligga i målet och rita streck i sanden för 
varje mål. På så vis blev antalet mål do-
kumenterat. Kanske inte att undra på att 
det dröjde ända tills 1947 innan Arentorp 
fick en idrottsförening bildad ”på riktigt”. 

Nämnas kan att det var en inflyttad, den 
siste stationsföreståndaren, som tog ini-
tiativet till att bilda Arentorps SK 1947. 
I fortsättningen gick det tämligen bra för 
”orangegänget” ASK. 

 ”Sånger och visor för dragspel och or-
gel”. Så lyder den handskrivna rubriken 
på en anteckningsbok daterad den 15.1 
1931. Rubriken och större delen av boken 
har inget i detta sammanhang att göra, 
men sedan kommer det intressanta. Ned-
tecknaren, Erik G. Larsson från Emtunga, 
har nämligen lagt till ”diverse nojs”, som 
han uttrycker det. Det för hand nedskrivna 
torde nämligen vara unik lokal idrottshis-
toria. Ett citat skall här göras: ”Målrekord 
i bandy sattes söndagen den 6 mars 1932 
då Emtunga slog Skarstad med 38-0. 
Emtungas lag från mål till vänsterytter: 
Erik Svensson, Anders Johansson, Fol-
ke Gustavsson, Harald Jonsson, Harald 
Källström, Gunnar Vidén, Erik Larsson. 
Målplockare voro Gunnar Vidén, Harald 
Källström, Erik Larsson. Domare Gus-
tav Larsson, som dessutom ogillade flera 
mål. Så målskörden kunde blivit större. 
Målvakten (Emtunga) fick aldrig ett enda 
skott.”
För målbalansens skull kan noteras att 
IFK Emtunga också fått rikligt med mål 
i baken. I mitten av 50-talets byggdes en 
ishockeyrink på Mossbrott och man bil-
dade ett ishockeylag. Det visades sig dock 
i första matchen att man varken tränat or-
dentligt eller hunnit lära sig reglerna. Det 
blev stryk mot Vänersborg med hela 
37-0!

1975 besegrade Vara SK:s A-pojklag (P-
16) IFK Emtunga med 33-0. Man spe-
lade 2x30 minuter, vilket innebär mer än 
ett mål varannan minut. Hasse Ingebäck 
gjorde 16 av målen!

                               Carl-Owe Johansson

Idrottslig lust och kval
Vid något tillfälle har det utlovats yt-
terligare ett inslag i 100-årsfirandet; ett 
”idrottsligt kval- och lustspel”, d.v.s. 
ett teaterspel om mer eller mindre lus-
tiga idrottsepisoder som utspelat sig på 
Varaslätten under ett sekel. Tyvärr har 
inte tiden räckt till för att ordna ett dy-
likt spel. I stället kan det kanske pas-
sa bra att portionera ut en del av det 
tänkta innehållet i skriftlig form (om 
det låter sig göras).

Vad vore idrotten om ordet ”poäng” en-
bart gäller de som tas vid seger eller oav-
gjorda matcher eller de poäng som sum-
meras i serietabeller efter säsongens slut? 
Ordet ”poäng” innesluter givetvis också 
alla festliga kommentarer, situationer 
som uppstått på och omkring en idrotts-
plats, ja, hela den idrottsliga atmosfären 
sammanfattat i ett enda ord: idrottsanek-
doter. Idrottshistorien vore bra tom utan 
anekdoter! 

Den äldsta nedtecknade idrottsanekdo-
ten från Vara presenterades i jubileums-
numret  2007, men förtjänar att i korthet 
återges, eftersom den utspelade sig för 
just 100 år sedan. - ”Du kan se efter lite 
så springer jag hem och får lite kaffe”, sa 
den ene Varabacken till den andre mitt 
under pågående match. Efter en kvart var 
han tillbaka. Det konstaterades att inget 
hade hänt under tiden han varit borta.
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Många anekdoter kan svårligen återges 
med rättvisa – de kan enbart upplevas i 
natura i det ögonblick de utspelas. Hur 
skall man t.ex. med känsla beskriva när 
”Skale”, målvakt i Larvs FK:s B-lag, 
höll på att göra självmål på sin egna ut-
spark? Nåväl, ungefär så här gick det till:      
”Skale” kastade upp bollen i luften och 
sparkade till. Vanligtvis var hans utspar-
kar tämligen  skeva. Nu fick han emel-
lertid underskruv på bollen, som gick rakt 
upp i luften och for i en båge bakåt det 
egna målet. ”Skale” rusade tillbaka och 
fångade bollen på uppstuds, varefter han 
tog det säkra före det osäkra och kastade 
ut bollen!    

     Historien ”När ridån gick ner” är inte 
heller så lätt att beskriva, men försöka 
duger. För teaterförfattaren och skådespe-
laren Anders Nilsson i Kvänum har ridån 
gått ner många gånger. Som motionär i 
såväl riksdagen som på cykel (hur många 
andra pensionärsmotionärer utöver denne 
moderne ”Stål-farfar” med ansat skägg 
har månne korsat den amerikanska konti-
nenten på cykel?) har mångsysslaren An-
ders varit flitig (begreppet ”varit ute och 
cyklat” bör inte användas här). Som bord-
tennisspelare blev Anders, liksom vinet, 
bättre ju äldre han blev. Han aviga spelstil 
firade ofta triumfer. Men så hände det sig, 
i Larvs bygdegård någon gång i slutet av 

60-talet, att Anders i stället för att träffa 
bollen råkade trassla in sin racket i en gar-
din. Hela gardinuppsättningen med stång 
och allt ramlade ner och lade sig som en 
slöja över Anders. Då räckte inte det an-
nars rika ordförrådet till. Om Anders själv 
blev ”avslöjad” eller om han fick hjälp 
därmed förtäljer inte historien.    

”Än så länge tar jag däk allt, gôsse”, sa 
Rudolf Svenssons far och slängde om-
kull sonen, när Rudolf 1928 kom hem till 
Slädene för att visa upp sin guldmedalj i 
tungviktsbrottning från OS i Amsterdam.

                               Carl-Owe Johansson

Idrottscafé med brottning i Karlsborg
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap 
anordnade i juni ett idrottscafé på 
”Café Tant Lotta” vid kanalen. Tema 
för kvällen var brottningen i Karlsborg 
och dåvarande Lv1:s brottarklubb i 
synnerhet  och flera gamla brottare 
medverkade . 

1946 kom brottningen till Karlsborg då 
den legendariske Gösta ”V8” Karlsson 
tillsammans med en brottningsintres-
serad regementschef bildade Lv1 brot-
tarklubb som 1961 blev S2 brottarklubb. 
Genom ”V8” Karlssons idoga arbete blev 
brottning en väletablerad sport i Karls-
borg. Under en lång tidsepok kom det i 
Karlsborg att arrangeras många nationella 
tävlingar, uttagningstävlingar inför olym-
piska spel samt ett oräkneligt antal klubb- 
och distriktstävlingar. 1951 utkämpade 
Lv1:s brottarklubb t.o.m. en ”landskamp” 
mot Egyptens landslag på Moliden. Klub-
ben fostrade genom åren en mängd goda 
brottare såsom Helge Fransson, John An-
dersson, Nisse Hallin, bröderna Stig och 
Ove Wickman samt Gunnar Berg som en 
gång var nära att besegra världsmästaren 
Herrman Turesson i lättvikt. Bland brot-
tande juniorer kan nämnas brödraparen 
Leif och Christer Spetz samt Roland och 
Jonny Jönsson. 

Av olika anledningar avtog brottningsin-
tresset i Karlsborg och klubben avveck-
lades i början av 1970-talet. Flera av 
dåtidens storbrottare i Karlsborg fanns 
närvarande och även från Töreboda brot-
tarklubb, som under 1950-talet brottades 
mycket i Karlsborg, kom flera brottare.  
Fotografier, priser och inte minst brot-
tarminnen cirkulerade runt under kväl-

len och denna kväll inspirerar till flera 
idrottscaféer och då med andra teman, 
sade avslutningsvis Evert Fingal från IHS 
i Karlsborg.

Stig H Brehag
(redigerad text från Skaraborgs Läns An-
nonsblad)

            Foto: Stig H. Brehag
Lättviktsbrottaren Gunnar Berg,  omgiven av Göte Ivarsson (t. v.) och Evert Fingal från Karlsborgs 
Idrottshistoriskla Sällskap.
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Idrottshistoria skapas icke enbart på idrottsarenorna!
Förvisso skapas historien av idrotts-
utövarna, men hur vet vi om det blir 
historia av utövandet? För att föra 
idrottshistorian vidare krävs att någon 
på något sätt förevigar denna idrotts-
prestation och låter oss ta del av presta-
tionerna. En person som under mer än 
6 decennier givit oss sportreferat från 
vårt område var Ingvar Blomberg och 
nedan följer en kavalkad av minnesbil-
der från och om Ingvars sportreferat
Ingvar Blomberg föddes i Herrljunga den

6 oktober 1918 och avled i grannkommu-
nen Vårgårda den 23 februari 1996. In i 
det sista arbetade Ingvar med att skriva 
referat och det kan tyckas som ett ödes 
nyckfullhet att han föll på sin post över 
sin skrivmaskin.

Av naturliga skäl blev Ingvar efter sin död 
hyllad av kollegor inom sportvärlden och 
så här uttryckte sig några av hans vänner.

Stig Hagberg, BT, skrev i ett brev föl-
jande: Ingvar Blomberg var en av många 
västsvenska tidningars oumbärliga med-
arbetare. Detta utan att skriva långa eller 
många artiklar. I detta avseende handlade 
det egentligen om notiser. Men Ingvar 
skapade sin egen specialitet: Serietabeller 
i rader av idrotter, året om. Ingvar visste 
vad jag visste: Resultat och tabeller var 
(och är) det viktigaste som finns på idrotts-
sidorna. Att minnas Ingvar Blomberg som 
flitig medarbetare är att använda sig av 
ett klent ord. Han var en ”nödvändighet” 
som därtill var absolut pålitlig.Inom bord-
tennissporten svarade Ingvar för ett näs-
tan banbrytande arbete, då han tillsam-
mans med Bengt Björklund i Sparsör AIK 
och ett par andra intressenter skapade det 
så kallade Kombinationsserierna. Lagen 
kom från ”Borås  Herrljunga hållen”. När 
sedan bl.a. Västergötlands Bordtennisför-
bund i slutet av 40 talet skapade ett se-
riesystetn efter den befintliga allsvenskan 
så blev kombinationsserien en division 3 

Ingvar Blomberg

serie. Och i det här sammanhanget var det 
givetvis så att Ingvar ”från start till mål” 
lämnade serietabeller. Inte bara till BT 
utan kors och tvärs till västsvenska avisor. 
Det sås, att Ingvar ofta satte hela sin fa-
milj i arbete under ”heta seriekvällar” och 
att hans organisation var perfekt och att 
han från och till bytte resultat och tabel-
ler med tidningar som han egentligen inte 
lämnade till.” Stig Hagberg avslutar sitt 
brev med följande sentens: Ingvar Blom-
berg var onekligen en profil i vår idrott!

Självklart krävde Ingvars stora intresse 
för tabeller och resultat support från fa-
miljemedlemmarna. Inte minst kunde han 
glädja sig åt sin kära hustrus, Ulla Britt, 
bistånd, när kvällarna inte räckte till för 

Från Ingvar Blombergs intresse för bord-
tennis följer nedan ett utdrag som förfat-
tats av Ingvar själv i Herrljunga BTK´s 

”Från källarsport till världssport”

programblad och föreningens 10-årsjubi-
leum 1993:

Ingvar Blomberg var en av initiativta-
garna till den första bordtennisklubben 
i Herrljunga Herrljunga BTK. Han har 
under många år varit verksam i Väster-
götlands Bordtennisförbund och han till-
hör alltjämt förbundets tävlingsutskott. I 
den här artikeln minns Ingvar tillbaka till 
starten.
   Ända sedan jag var liten grabb i Herr-
ljunga har pingissporten, källarsporten, 
celluloidsporten eller vad Ni vill, fascine-
rat mig jämte leken med läderkulan (fot-
boll alltså). Det är mina favoritsporter 
även om jag gillar idrott över hela fältet.
   Redan som 10 åring gjorde jag mina 
första rön inom pingissporten, sedan 
mina föräldrar inhandlat full utrustning 
bestående av ett grönt nät, ett par trä-

racket samt några bollar. Vårt salsbord 
av gedigen ek apterades till pingisbord 
och det blev många duster med jämnåriga 
kamrater.
   Vid en återblick på sportens historia 
råder det inget tvivel om att den har sitt 
ursprung i England. Sannolikt började 
man på 1870 talet med miniatyrtennis 
som sällskapsspel på matsalsbord. Nam-
net Ping Pong slog igenom som namn 
på detta sällskapsspel. På 1920-talet in-
troducerades sporten i Sverige och fick 
snabb spridning - speciellt i storstäderna 
Stockholm, Göteborg och Malmö, men 
även Borås drabbades av det snabba spe-
let. 1926 bildades Svenska Bordtennis-
förbundet och året därpå fick man årliga 
mästerskapstävlingar.

att få ordning på tabeller och resultat.
I Borås Tidning kunde man den 25 febru-
ari 1996 läsa en längre artikel om Ingvar, 
författad av BT.   sportens Leif Daniels-
son. Från denna artikel hämtas följande : 
”Ingvar Blomberg var en journalist av den 
gamla stammen. Ingen nyhet var för liten. 
Lade ner samma energi och intresse för 
ett resultat i division V hockeyn som för 
ett referat i div. II handboll”

Spelade själv
Ingvar Blomberg har inte bara följt idrot-
ten från sidan av planen. Han har själv 
varit aktiv fotbollsspelare i Herrljunga 
under många år. Under en period var han 
lagledare för Herrljungas juniorlag”.
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Från det egna arkivet hämtar vi en bild från fotbollstiden där Ingvar Blomberg forcerar in ett mål i sin 
typiska stil. Bilden är hämtad från en kvalmatch mot Älvängen Annandag Pingst 1943 (Ingvar i vitt 
pannband)



I mitten av 1930 talet
Började sporten utövas på flera olika 
platser i Västergötland och även i Herr-
ljunga var tiden mogen för bildandet av 
den första bordtennisklubben. De båda 
urmakarna Fridolf Svensson och Char-
les Petterson, Torsten Johansson, Anders 
Borg och undertecknad var initiativta-
gare och bildade Herrljunga BTK. Fri-
dolf Svensson axlade ordförandeposten, 
Charles Pettersson blev kassör och un-
dertecknad sekreterare. Lokalfrågan var 
ett brännande problem vid starten, men vi 
fick sporadiskt hålla till i gamla kommu-
nalhuset med såväl träning som matcher.
   När sedan Herrljunga sporthall invig-
des den 10 februari 1939 blev lokalfrå-
gan inget problem längre. Vi fick både 
träna och tävla i Brottarhallen och i stora 
hallen kunde vi ordna större tävlingar. 
Herrljunga SK:s byggnadsförening var 
onekligen framsynta när de lät uppföra 
Sporthallen. Det fanns stor brist på stora 
lokaler i Västergötland på den tiden och 
många stora evenemang av skilda slag 
förlades till Herrljunga, som blev något av 
idrottens Mekka. Inte minst när det gällde 
nöjen blev Herrljunga välkänt   det kom 
folk från när och fjärran till danskvällar-
na i Sporthallen. Ofta var det dansmusik 
till orkestrar med världsrykte.

Ett Märkesår
1940 blev ett märkesår för herrljunga-
pingisen, då HBTK fick äran att arrange-
ra distriktets tredje DM tävlingar i Sport-
hallen. Man tävlade då i tre olika klasser, 
seniorer, juniorer och dubbel med inalles 
109 deltagare. Såväl 1938 som 1939 blev 
Liss Larsson, 1K Österhov Borås mästare 
och han var storfavorit även i Herrljunga. 
Klubbkompisen Evert Fasth ville emeller-
tid annorlunda och finalslog Liss efter en 
hård femsetsuppgörelse efter 21-19 i skil-
jeset. Tilläggas kan att Liss tog revansch i 
Lidköping året därpå.
   I början spelades främst vänskapsmat-
cher mot olika klubbar, men 1938 starta-
de vi Herrljungaortens bt serie med fyra 
deltagande klubbar: Sving, Sollebrunn, 
Vårgårda BTK, Fåglaviks PPK och Herr-
ljunga BTK.
   Intresset blev allt större för sporten och 
1941 var vi ett 40 tal aktiva medlemmar. 
Det bäddade också för bildandet av en 
korporationsserie med 16 deltagande lag. 
I semifinalerna segrade Tapetserarlär-
lingar över Glasbruksarbetare I med 2-1, 
medan Glasbruksarbetare Il eliminerade 
Maskinsnickarna med 2-1. Även i fina-
len blev det 2-1 med Glas Il som vinnare. 
Resultaten: Nils Larsson - Stig Nicander 
2-1, P D Persson - Börje Danielsson 1-2, 
Larsson/Persson - Nicander/Danielsson 
2-1.

Jämnt skägg HBTK-Vårgårda
I Herrljungaortens bt-serie deltog sex 
spelare i varje lag och man spelade in-
alles 12 matcher. När klubbarna möttes 
för 52 år sedan  - alltså 1941 -  slutade 
drabbningen 6-6, så det är mycket nos-
talgi när jag här presenterar spelare och 
resultat: 
1:a omgången: Roland Jonsson  - Anders 
Borg 2-0, Holger Alexandersson  - Stig 
Nicander 2-1, Roy Jonsson -  Tage Jo-
hansson 0-2, K E Aronsson  - Olle Hans-
son 2-0, Stig Alexandersson  - Ture An-
dersson 2-0, Lennart Wågander  - John 
Sandberg 1-2. 
2:a omgången: Roland Jonsson  - Stig Ni-
cander 2-0, Holger Alexandersson  - An-
ders Borg 1-2, Roy Jonsson  - Olle Hans-
son 2-1, K E Aronsson  - John Sandberg 
1-2, Stig Alexandersson  - Tage Johans-
son 1-2, Lennart Wågander  - Ture An-
dersson 0-2.

Ordföranden blev klubbmästare
Vår ordförande Fridolf Svensson var duk-
tig såväl som brottare som bordtennisspe-
lare. 1941 hemförde han seniorklassen 
efter finalvinst mot Börje Danielsson med 
2-0, Samtidigt blev Stig Nicander junior-
mästare, sedan han finalbesegrat John 
Sandberg i raka set.
   Herrljungaortens Bordtennismästerskap 
var en tävling som genomsyrade hela 
verksamheten under alla år och mycket 
populär ute bland klubbarna. Flera vand-
ringspris uppsattes bl a av Borås Tidning 
och Göteborgs Posten. Även när Herr-
ljunga BTK upphörde i slutet av 1940- ta-
let och BTK Hanno och BTK Rapid tog 
över fortsatte mästerskapen. Så vitt jag 
vet gick sista mästerskapet i Folkets Park 
i Vårgårda 1959 med VIK som arrangör.
   Roland Jonsson, Vårgårda var en strong 
lirare och hemförde tävlingen 1940 och 
var klar favorit året därpå. Då blev han 
överraskande utslagen av Herrijungas 
Tage Johansson redan i första matchen, 
men segraren kom ändå från Vårgårda. 
Arne Johansson finalslog nämligen Fol-
ke Ander, Sollebrunn efter en knallhård 
femsetare. 21-19 i avgörande set. Börje 
Danielsson gjorde utmärkt ifrån sig med 
en bronsplats som facit. Juniorklassen ra-
kades hem av Johan Sandberg, som final-
slog P D Persson Fåglavik med 3-1.
   1942 blev det en ren herrljungaaffär i 
finalen, då John Sandberg blev mästare 
efter finalseger mot Stig Nicander med 
3-2. Olle Larsson vann juniorfinalen mot 
Rolf Gustavsson med 3-0. Året därpå kom 
Roland Jonsson, Vårgårda igen med torrt 
krut i bössan och blev mästare på nytt 
efter seger med 3-1 mot Stig Nicander i 
finalen. Olle Larsson försvarade sitt juni-
ormästerskap med glans. 3-0 mot Assar 
Bengtsson i finalspelet.

Lill Erik på hugget
I slutet av 1940 talet flyttade flera av de 
ledande krafterna inom HBTK till andra 
orter och klubben upphörde. Det kom ge-
nast två nya klubbar istället   BTK Hanno 
med Sixten Borgvall i spetsen samt BTK 
Rapid   en skapelse av bröderna Birger 
och Lars Rapp. Sixten Borgvall är ju 
mera känd som svensk lagmästare i ten-
nis, men hade han helhjärtat ägnat sig så 
pingisen skulle framgångarna sannolikt 
inte uteblivit. Ty bollsinne och en vilja av 
stål har onekligen vännen Sixten.
   En spelare som knappt nådde upp till 
bordet, men visade en härlig kämpaglöd 
och offensivlusta var Erik Johansson   Lill 
Erik populärt kallad. I Nordenhovs stora 
jul  och nyårstävling 1949 i X-huset, Gö-
teborg, deltog Erik med stor framgång. 
Erik, då blott 14 år, gjorde smått sensa-
tion genom att tämligen lätt hemföra juni-
orklassen i den hårda konkurrensen. Det 
var Eriks första stortävling och han för-
utspåddes inga större chanser bland de 
ett par år äldre kollegerna men slog både 
dessa och expertisen med häpnad.

HBTK i ny tappning
Herrljunga BTK I sin andra tappning 
återuppstod 1983 och det glädjer ett gam-
malt pingishjärta att kommunen ännu en 
gång fått en specialklubb för världens 
snabbaste bollspel. Åke Friman, Erik Nil-
stad, Bertil Strand och alla övriga inblan-
dade är värda en stor eloge för att de åter 
berikat Herrljunga med en pingisklubb 
och därtill nått det nationella seriesyste-
met div. IV.
   Nu är det bara att gratulera Herrljunga-
klubben till den egna spellokalen. Det gäl-
ler bara att intensifiera ungdomsverksam-
heten, som bäddar för nya framgångar.
   Till sist en liten brasklapp! 
   Varför inte väcka Herrljungaortens BT  
   mästerskap ur sin Törnrosasömn?
   Jag tror att klubbarna i bygden skulle 
   vara glada för ett sådant initiativ.

Lycka till i det forsatta arbetet under sä-
songen 93/94
                                     Ingvar Blomberg

Från sportchefen i Alingsås Tidning, 
Claes Svensson avslutar vi referatet om 
Ingvar Blomberg med dessa rader: ”Ing-
var Blomberg går inte att ersätta. Hans 
bortgång märks förmodligen redan i da-
gens nummer, som helt saknar bordten-
nisreferat. Och i morgon blir tomrummet 
än mer påtagligt när ingen ringer och rät-
tar till eventuella småfel I tabellerna. Vi 
kommer att sakna Dig, Ingvar!”

 Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
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Bo Forssander, Skackans IF
Bosse kom genom sina framgångar inom 
idrotten att få namnet Skackan av hela 
det idrottsintresserade Sverige. När han 
sextiofem år gammal kom till Karlsborg 
för att dela med sig av sina minnen häl-
sade vi alla i Karlsborg Idrottshistoris-
ka Sällskap honom välkommen med ett 
”Hej Bosse”. Han tittade på oss och sa’ 
att ”det var trevligt att höra att ni säger 
Bosse – inom idrottsvärlden får jag för 
det mesta heta Skackan”.

Det talar för hur känd han var samtidigt 
som det är hedrande för Skackans IF att 
namnet lever vidare – den lilla föreningen 
från Vabergets fot som fostrade en trefal-
dig olympier och flerfaldig svensk och 
nordisk mästare m.m.

Bosse, född i Hässleholm 2 augusti 1942, 
kom från Stenstorp (pappan var landsfis-
kal) till Karlsborg och Skackans IF som 
tolvåring och genom skolidrotten fick 
han kontakt med ortens idrottsföreningar. 
Hans talang upptäcktes snart och det blev 
i Skackans IF han kom att utvecklas och 
som 15-åring sågs han för första gången i 
resultatlistan på Skaraborgsmästerskapen 
för juniorer där han kom fyra på 1,50 m.

1958 vann han som 16-åring skolungdo-
mens 80 meter häck (pojkar C)  på Stock-
holms Stadion samt riksfinalen i UP 58 på 
Lidingö IP i samma gren.

1959 var genombrottsåret då Bosse blev 
svensk juniormästare på 110 m häck samt 
deltog i trelandskampen för juniorer mot 
Finland och Norge på Stockholms Stadion 
i augusti där han blev tvåa.

1960 och Bosse är nu på väg mot de stora 
framgångarna. Rolf Lundh i Skackan kom 
att ta del av Bosses träning – han kom 
hem till Bosse vid niotiden på lördags- 
och söndagsförmiddagar för då var det 
dags för konditionsträning. Det blev inte 
så många sovmorgnar – skolan i Skövde 
tog sin tid och det blev långa dagar med 
tågresan som tog ca 45 minuter. Samar-
betet Lundh - Forssander bar dock långt 
vilket gjorde träningen lättare och av 
framgångarna detta år kan nämnas seger 
i femlandskampen i Rostock för juniorer 
där Östtyskland, Finland, Norge och Dan-
mark stod för motståndet. I seniorlands-
kamper mot Tjeckoslovakien och Finland 
blir Bosse tvåa resp. trea och sedan, som 
nybliven 18-åring, seger i senior-SM på 
årsbästa 14.6 – en tid som f.ö. hade räckt 
till delad sjätte plats i OS-finalen i Rom. 
SM-segern skildras på följande sätt i en 
Stockholmstidning: 

Ljuset är släckt på Stadion – åskådarna 
har gått hem och en enda löpare sitter 
kvar nere vid målet. Det är Skackans Bo 
Forssander och han är omgiven av sin 
klubbtränare Rolf Lundh och av landslag-
stränaren Gunnar Karlsson. Bosse gör sig 
ingen brådska – han tycker väl att han kan 
vara kvar ett tag och njuta av den härliga 
kvällen samt av vissheten att han är svensk 
mästare på korta häcken för första gång 
bland seniorerna. Han stryker tillbaka sitt 
långa ljusa hår, småler och tittar på oss 
journalister med sina klara, klipska ögon 
under det att han säger
” jag vet inte vem jag skall tacka för den 
här framgången, min mamma kanske för 
innan jag åkte från Karlsborg sa hon till 
mig – nu åker du till Stockholm och be-
segrar den där Lars Berglund annars vet 
jag inte om du får komma hem igen – men 
idag kunde jag helt enkelt inte förlora”. ” 
Du är den yngste mästaren vi haft”, påpe-
kade Gunnar Carlsson.

Ja så fint skildrades Bosses upplevelse 
av SM-tävlingarna på Stadion den 11 au-
gusti detta år – ett år som f.ö. börjat med 
att Bosse blev diskvalificerad i sin senior-
landskampsdebut mot Norge på Nya Ulle-
vi i slutet av juni. Han låg tvåa i loppet när 
han slog i sjätte häcken och kom utanför 
banmarkeringen på sin ytterbana.

1961 och Bosse vinner sitt sista junior-SM 
och vinner också den nu återkommande 
juniorlandskampen i Rostock, slår frans-
män, japaner och finnar i seniorlandskam-
per där han dock mot de senare får se sig 
slagen av Ove Andersson efter att ha blivit 
knuffad ! under loppet. Vid världsspelen 
i Helsingfors den 5 juli med deltagare av 
27 nationers elitfriidrottare blev Bosse 
trea inför 50.000 åskådare och fyra veckor 
senare blev Bosse nordisk mästare i Oslo. 
Pappa Bengt och tränare Lundh kunde på 
plats på Bislet glädja sig åt ättlingens se-
ger och hemma i Karlsborg gladdes alla 
vi i Skackan samt mamma som var en 
stor supporter till Bosses idrottande. Hon 
samlade tidningsurklipp och foton och 
var tillsammans med Bosses tvillingbror 
Tom, själv aktiv men framför allt engage-
rad i ungdomsarbetet, och systern Cecilia, 
som deltog i ungdomstävlingarna, säkert 
en stor inspirationskälla.

Vid Hagenspelen i Skövde den 7 augusti 
sprang Bosse på 13,9 vilket skulle ha 
inneburit svenskt rekord (Håkan Lidman 
hade det gällande på 14.0) men tiden kun-
de inte godkännas då Skövde IP saknade 
vindmätare.

Bosse med pappa Bengt

Bo Forssander, stilstudie

Friidrottsförbundets ordförande Nils 
Carlius tackar Bosse efter en landskamp
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1962 Inga tävlingar detta år p.g.a. skada.

1963 Bo var nu kvitt sin skada och gjorde 
en helgjuten insats i sin come back. Här de 
främsta resultaten under året:

Svensk mästare     14,3
Landskampsseger mot Norge   14,4
Landskampsseger mot Finland   14,5
Landskamp mot England i London,
 3:a                                 14,3
Världsspelen i Helsingfors, 1:a   14,1
Hagenspelen i Skövde, 2:a ,
tiondelen efter Ralph Boston   14,1
Tokyo – För-OS-tävlingar, 3:a    14,3

Nu var siktet inställt på OS i Tokyo kom-
mande år.

1964 Det var ett stort år – året då Skack-
ans IF fick en olympisk representant. Bos-
se deltog med stor framgång i OS i Tokyo 
när han gick till semifinal på 110 m häck 
i konkurrens med världseliten – en pre-
station som gladde och värmde inte bara 
Skackans IF och dess medlemmar 
utan hela Sverige. Bosse startade 
året med tävlingar i Västergötland 
– Skaraborgsmästerskap och Di-
striktsmästerskap, båda i Skövde i 
juni, och vid det senare satte han 
nytt svenskt rekord på 13,9 och nu 
fanns vindmätare på plats.

Det blev sedan segrar i landskam-
per mot Norge-Finland och Tjecko-
slovakien medan italienaren  Ot-
toz  blev för svår. Återigen svensk 
mästare och sedan var det dags för 
Tokyo i oktober. Efter ankomsten 
dit var det dags att förbereda sig på 
plats för tävlingarna. Svensk press 
skrev och spekulerade om chan-
serna och träningarna följdes med stort 
intresse- här tt citat: Bosse trivs utmärkt 
i olympiabyn och för att få ordentlig test 
på sig självvalde han att träna med ame-
rikanerna. Han drillades av dess tränare 
i startövningar och gång på gång jagades 
Bosse ur groparna (jo det fanns starblock) 
och till slut gick det riktigt bra.
Det spekulerades i hur långt Bosse skulle 
gå men att tippa var svårt. Tre amerika-
ner var favoriter och sedan kommer rys-
sen Mikhailov, därefter en öppen historia. 
Bosse kom att överleva försöksheatet men 
efter att ha missat starten i semifinalen 
blev det stopp- han hade snudd på en fi-
nalplats men nådde inte riktigt fram i sin 
hårda finish för att hinna ”klippa” italie-
naren Ottoz. Bosses tid blev 14,2 på en 
hypertung bana som stod under vatten och 
med regnet piskandes i ansiktet.  Viss otur 
i lottningen hade han också – guld och 

silvermedaljörerna, amerikanerna Hayes 
och Lindgren var med i Bosses heat. No-
terbart var att bara Blaine Lindgren gick 
under 14 sekunder. Omdömet efter OS-
debuten var att 22-årige ”Skackan” har 
framtiden framför sig – den amerikanske 
chefstränaren ansåg att Bosse med något 
år av skivstångsträning skulle bli en av 
världens absolut bästa häcklöpare. Bosse 
var detta år Europa-trea.

1965 Nyheten detta år var att Bosse flytta-
de till Lund för att studera till jurist.. För-
äldrarna har flyttat till Falköping men lojal 

som Bo är kommer han ändå att fortsätta 
tävla för Skackans IF i Karlsborg. Han 
deltog flitigt i nationella tävlingar för att 
vara i form inför de stora uppgifterna som 
landskampen på Stockholms Stadion den 
22 juli mot Västtyskland. Han överraska-
de tyskarna genom att notera 13,9 sek och 
därmed tangera sitt eget svenska rekord 
från året innan. Noterbart är också att han 
detta år börjat med den skivstångsträning 
som amerikanarna rekommenderade i To-
kyo. Ryggen satte dock stopp för detta. 
Vid NM i Helsingfors den 15 augusti var 
Bosse storfavorit och han infriade också 
förväntningarna med en klar seger. Sedan 
var det dags för europacupens semifinal i 
Zagreb och där vann han lite oväntat före 
engelsmannen Parker och östtysken Voigt 
på 13,9 – ännu en tangering av svenska 
rekordet.
Av övriga tävlingar kan nämnas seger på 
Bislet den 5 augusti i landskampen mot 

Bosse och tränare Lundh

Sven-Olof Larsson, Kjell-Åke Nilsson och Bosse i Tokyo 1964
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Norge samt seger i Hagenspelen den 27 
augusti i Skövde inför 2272 åskådare 
före västtyske mästaren Heinrich John på 
tiden 13,8 (en klocka visade 13,6), nytt 
svenskt och nordiskt rekord och nu tvåa 
i Europastatistiken. Lovorden var många 
över Bosse denna kväll men dagen efter 
deltog han i en klubbmatch mellan Fal-
köpings AIK och Skackans IF och under 
längdhoppet gjorde en gammal lårskada 
sig påmind. Detta blev hans sista tävling 
för Skackans IF samtidigt som SM och 
Finnkampen (båda i september) blev utan 
Bosses deltagande.

Nu var alltså epoken Bosse över i Skack-
ans IF men vi minns hans tid i vår förening 
med glädje. 23 år gammal har han uppnått 
framgångar som fört honom upp i den ab-
soluta Europatoppen och hans framgångar 
höll i sig även under kommande år. Han re-
presenterade Sverige i tre olympiska spel 
– Tokyo, Mexico C och München. Bäst 
gick det i Mexico i oktober 1968 då han 
gick till final där han blev 6:a med svenskt 

rekord 13,73 – en tid som stod sig 
i nästan 24 år innan Claes Albihn i 
Helsingfors i augusti 1992 sprang 
på 13,61.
Elva svenska mästerskap och två 
nordiska på häck och ett SM på 100 
m (1967 då han tävlade för Malmö 
AI) tillhör hans meriter. Lägg där-
till segrar i finnkampen nio år i rad 
för ett landslag där han var lagkap-
ten under fem år. Detta var alltså 
bara en del av vad en yngling från 
Karlsborg och Skackans IF preste-
rade på de stora idrottsbanorna.

Rolf Svensson
Ordf. i Skackans IF åren 1956-
1966 samt ordförande i Karlsborgs 

Idrottshistoriska Sällskap vid bildandet 
2003 samt huvudredaktör för böckerna 
om Skackans IF, föreningen  som existe-
rade under åren 1927-1983.
Bilder i artikeln är Bosse Forsanders pri-
vata.

Rolf Svensson                                              FOTO: TW
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Curt David ”Laxå” Andersson i Skara har spelat färdigt
Vid vårt möte i Borås den 30 
augusti höll de hundratalet 
närvarande en tyst minut för 
Curt David som avlidit den 4 
augusti, 82 år fyllda. Han var 
en av dem som skulle ha till-
delats WIS-standaret. Curt 
David var med att bilda Skara 
Idrottshistoriska Förening 
och han var dess förste ordfö-
rande och han var en verklig 
mångsysslare – inte bara inom 
idrotten. 

Avgjorde på Ryavallen
Han värvades till Skara IF som 
fotbollspelare från Laxå IF i 
början på 50-talet och fick där-
för smeknamnet ”Laxå”. Han 
spelade center och var med när 
laget gick från division 4 till division 2 
(näst högsta serien) där man inledde med 
match på Ryavallen mot Elfsborg* den 1 
augusti 1956. Jag berättade vid nämnda 
möte att Skara sensationellt vann med 1-0 
och här kan jag också tillägga att det var 
Curt som svarade för matchens enda mål. 
Skara inledde med fyra raka segrar och
efter segern mot Kinna borta den 15 au-
gusti toppade laget serien före Waggeryd, 
Örgryte (3 matcher), Halmia, Norrby, Od-
devold, Kinna, Jönköping, Elfsborg, Hus-
qvarna, IFK Trollhättan och Fässberg. I 
hemmamatchen den 23 september mot 
Örgryte** (1-6) var publiksiffran över 
12.000.

Mångsysslare
Curt utövade inte bara fotboll – han var 
aktiv i bågskytteklubben, spelade bandy 
och ishockey, åkte skidor, boxades och 
spelade bowling och han drev också Ska-
ras första bowlinghall. Dessutom var han 
travtränare och hästägare. Han var ordfö-
rande i kamratföreningen SI-56 samt som 
tidigare nämnts initiativtagare till Skara 
Idrottshistoriska Förening.

Curt David var utbildad målare när han 
kom till Skara men där sadlade han ef-
ter några år om för att starta en fotoaffär, 
Curts foto. I unga år arbetade han på sko-
fabrik i Kumla och en tid var han också 
hos Hagströms dragspelsfabrik i Älvda-
len vilket måste ha varit en upplevelse för 
en dragspelsentusiast. Dragspelet följde 
Curt David genom livet. Han sa aldrig 
nej till en spelning, varken som ensam-
spelare eller med sin egen Curt-Davids 
orkester. Han var också med och bildade 
Skara amatörklubb som satte upp revyer 
i Skara – bl.a. medverkade han i Skaras 
jubileumsrevy 1987.
 
Curt David Andersson föddes den 18 

november 1925 i Östansjö, en ort utan-
för Hallsberg, och från idrottsföreningens 
hemsida har jag saxat detta:

Kvalfylld vår i Östansjö
Säsongen 1942-43 blev Östansjö IF:s ge-
nom tiderna bästa säsong. Serieseger i div. 
4. Laget vann med 5 poängs marginal och 
tappade endast tre poäng under serien och 
detta innebar att laget blev klara för kval 
till div. 3. I första matchen mot Kvismare-
dalens IF vann Östansjö borta med 3-1
Curt Andersson, på sitt 18:e år, gjorde två 
mål. Laget som normalt spelade i gröna 
tröjor, var p.g.a. likhet med motståndar-
nas, tvungna att låna tröjor av Hallsberg, 
svarta med gul bröstbård.
 
Nästa kvalmatch spelades hemma mot 
Frövi annandag pingst, den 12 juni, 1943. 
Inramningen var mycket festlig. 600 per-
soner hade dagen till ära tagit sig till Öst-
ansjös bollplan. Talesättet ”att gå man ur 
huse” blev verkligen sann denna historis-
ka dag. Vid denna tid så bodde det ca 500 
personer i Östansjö. Det var inte så många 
som inte var vid idrottsplatsen för att bese 
ortens stolthet. Östansjö kunde nu inviga 
sina nya tröjor, gröna med vita ärmar, och 
laget började bäst och redan efter 5 minu-
ter kom 1-0. Det publikjubel som uppstod 
efter detta mål kan ännu svagt höras som 
ett eko i samhället. I slutet av halvleken  
kunde Frövi kvittera och efter ny hemma-
ledning kunde Frövi i andra halvleks mitt 
fastställa slutresultatet  2-2. Bäst i Östan-
sjö var bl.a. Curt Andersson.

Spelare kom bort
Frövi vann kvalserien på bättre målskill-
nad och säkrade därigenom en div. 3 plats. 
För Östansjö var det en tid av ovisshet, 
då det inte var klart om det skulle bli ett 
eller två lag som skulle flyttas upp. Men 
efter några dagar fick Östansjös lagledare 

beskedet att laget också var klart 
för uppflyttning. 
Vid den första bortamatchen i 
trean den 8 augusti 1943 - i Es-
kilstuna - stod det vid hemkom-
sten en stor skara supportrar 
samlade vid stationen, för att ta 
emot sina hjältar och höra hur 
det gått. När laget fått berätta 
om sin insats undrade någon var 
Bertil Tholsson var. Man kunde 
då konstatera att han blivit bort-
tappad på hemvägen. Han hade 
gått på fel tåg vid ett byte och 
hamnat i Nyköping. 

I Norrköping
Uppgiften på Östansjö IF:s hem-
sida om att Curt David spelat all-
svensk fotboll i IFK Norrköping 

stämmer dock inte helt. Visserligen spe-
lade han någon säsong i IFK Norrköping 
i mitten av 40-talet men någon allsvensk 
match blev det inte för Curt (konkur-
rensen med Nordahl som center blev för 
svår) som återvände Närke och spelade 
med Laxå IF som då kunde hjälpa Curt 
med arbete som målare.

*  Elfsborgs laguppställning : Ingemar 
Haraldsson, Lennart Samuelsson, Toivo 
Lundell, Rune Persson, Rune Samuelsson, 
Rolf  ”Kinis” Johansson, Lars Råberg, 
Henry Larsson, Stig Bodin, Jan Walden-
ström, Alf Blomberg ( Alfs enda match 
denna säsong. Enligt Olle Blom kom Alf 
från egna leden och var lovande. Alf var 
född 1936 och avled i Varberg 2006.)

** Örgrytes laguppställning: Lennart 
Andersson, Bertil Jansson, Helge Börjes-
son, Tore Andersson, Wilgot Schwartz, 
Stig Jarlsborn, K-E ”Tölö” Kristensson, 
Gunnar Gren, Agne Simonsson(4-0,5-0), 
Rune Börjesson (1-0,2-0), Bengt-Göran 
Johansson(3-0,6-1).
     Skaras laguppställning: Sven Jons-
son, Pär Svensson, Curt Lundgren, Karl-
Eric Svensson, Sven-Olof Bergqvist, 
Calle ”dreck” Carlsson, Lennart ”Kula” 
Andersson (1-5), Allan Karlsson, Curt 
”Laxå” Andersson, Eric ”Kirre” Anders-
son, Bengt Johansson.
Matchen startade kl 16 och entré+sittplats 
på löparbanan på Skaravallen kostade 
4 kr. Om man tar Expressen (30 öre då 
- 10 kr nu) så motsvarar 4 kr då  ca 130 
kr idag

Sammanställt av Tommy Wahlsten 

Tack också till 
Gösta Karlsson/SkLT/Skara,  Karl-Erik 
Larsson, Laxå samt Mikael Häggström, 
Brämhult

SI:s berömda division II-lag år 1956.
Nedre raden fr. v.: Karl-Erik Svensson, Per Svensson, Sven Jonsson, Curt 
Lundgren och Carl Carlsson.
Övre raden fr. v.: Lennart ”Kula” Andersson, Curt ”Laxå” Andersson, 
Stig Pettersson, Sven-Olof Bergqvist, Eric ”Kirre” Andersson och Bengt 
Johansson



Kjell Fredriksson har en lång 
meritlista på det idrottshistoris-
ka området och han var med och 
bildade Värmlands Idrottshisto-
riska Sällskap 1984.
Kjell var inbjuden att närvara 
vid vårt sommarmöte i Borås 
den 30 augusti och här hans  
rapport :

Den 30 aug samlades de 16 
idrottshistoriska föreningarna/
sällskapen i Västergötland till 
sommarmöte & utvecklingsdag i 
Borås. Samtidigt firade Wästgöta 
Idrottshistoriska Sällskap(WIS) 
sitt 20-årsjubuleum(Det kändes 
ibland lite frustrerande att höra så mycket 
WIS när man lystrar till vårt eget VIS). 
Borås Idrottshistoriska Sällskap stod som 
värd med sin nye ordförande Tommy Ols-
son. Det var tredje året man anordnade ett 
sommarmöte. Tidigare möten har genom-
förts i Lidköping och Tidaholm.

Antalet deltagare var 95. Imponerande att 
så många var beredda avsätta en lördag 
från 09.00 till 16.00. Åldersstrukturen var 
som hos oss, d.v.s. f yngre än 65. Kvin-
noandelen stämde också med våra erfa-
renheter, d.v.s. 5 kvinnor. Tyvärr var det 
bara vi från Värmland som hörsammat 
inbjudan. Bohus-Dal, Göteborg, Halland, 
Närke och Småland saknades alltså.

Efter sedvanligt välkomstkaffe öppna-
des mötet av vice ordföranden i Borås 
stad(det heter nämligen stad i Borås!!!) 
Per-Olof Höög. Han anlände i full knal-
lemundering, talade månsing med oss 
(knallarnas specialspråk). Han stannade f 
ö hela dagen, vilket är mycket hedervärt 
av en upptagen politiker.

Vid dessa sommarmöten har man inbjudit 
en representant för någon udda idrott som 
får chansen att presentera sin verksamhet. 
Rätt tänkt! Personligen var jag dock lite 
skeptisk till valet av segelflyg. Tydligen 
har segelflyget en mycket stark ställning i 
Borås och Västergötland men någon ”rik-
tig” idrott är det inte i mina ögon. Men 
segelflygklubbens ordförande Börje Gus-
tafsson var en mycket duktig föreningsi-
deolog som förmedlade många kloka ord 
om hur verksamheten ska bedrivas i en 
förening.

Sedan fick vi höra ordföranden i Väster-
götlands Idrottsförbund Karl-Evert An-
dersson. Han tackade WIS för det fina 
arbete man gjort i samband med VIF:s 
100- årsjubileum. Han meddelade att VIF 
avsatt 150.000 kr till WIS för utbildning 
inom IT och uppbyggande av hemsidor! 
Därefter gav SISU-chefen Sture Gustafs-

son mer konkret information om hemsi-
dearbetet inom RF och hur man ska gå 
vidare inom WIS och de 16 idrottshisto-
riska föreningarna/sällskapen. Vilket ma-
terial ska läggas ut på hemsidorna? Helt 
givet vore det mycket värdefullt för oss i 
Värmland att få ta del av detta ”tänk” och 
projektarbete!

VIF och SISU bjöd på en god lunch.

Sedan återkom Sture Gustafsson och ta-
lade om hur man ska arbeta med sina 
lokala idrottsmuseer och samlingar. Han 
varnade för prissamlingar och långlivade 
basutställningar och pekade på behovet 
av upplevelser, aktiviteter och omväxling. 
Också åldersgrupperade inslag så att man 
kan möta skolornas behov. Han rekom-
menderade ett studiebesök på Taubemu-
seet på Liseberg. Det är en utställning 
som ger besökaren upplevelser! Ett speci-
alproblem har man i Västergötland: I Vä-
nersborg finns ett distriktidrottsmuseum 
som enligt min mening inte håller särskilt 
hög klass och som också nu har lokalpro-
blem. Vad ska man göra med det i framti-
den? För oss i Värmland är det intressant 
att se hur mycket arbete man tydligen är 
beredda att lägga ner på idrottshistorisk 
museiverksamhet i Västergötland.

Så kom Olof Toftby på banan. Han be-
rättade att Borås fått 157 filmsnuttar från 
Centralföreningen För Idrottens Främ-
jande (SCIF) och att ytterligare 350 är 
på väg. Allt helt gratis. Kravet från SCIF 
var att man har utrustning för att visa fil-
merna för allmänheten, att man verkligen 
gör det och att man gör det utan att ta nå-
got inträde. Borås var först men flera av 
idottsmuséerna är på G. Tydligen finns det 
någon special TV där man kan peka fram 
de filmer man vill se. Örebro ska ha köpt 
en sådan, men priset är högt ca 40.000 kr. 
”Mackapären” visas i Järvsö. Något för 
oss i VIS att kolla upp!

Sedan tog Toftby upp frågan 
om en vandringutställning i 
Västergötland av de c:a 40 roll 
ups som man producerat till 
VIF:s 100 årsfirande. Vand-
ringsutställningen får de sköta 
i WIS men dessa roll ups är nå-
got att specialanalysera för oss 
i VIS! Keeper tog ett par bilder 
så jag kan visa. Varje idrotts-
historiskt sällskap hade 2 roll 
ups: ett visande anläggningar 
och ett visande idrottsmän/
kvinnor. Jättesnygga och verk-
ligt behändiga. Hela materialet 
alltså 40 roll ups kan man ta i 
en combibil utan problem.

Sedan inbjöd Toftby alla de 16 sällskapen 
i Västergötland att åka med till rikskon-
ferensen i Järvsö den 11-12 oktober. Han 
har preliminärbokat en buss med start 
i Mark kl 08.00. Alltså resdag hela den 
10:e. Toftby erbjöd oss i Värmland att åka 
med. Toftby klarar säkert en sådan stra-
patsrik resa men jag undrar om han har 
med sig tillräckligt många. Riksförbundet 
är i kris dels pga RF:s ringa stöd dels för 
att någon kronsprins till Toftby tycks sak-
nas fn. Men Riksförbundet behövs!

Så var det dags för 20-årsjubileum för 
WIS, bildat den 17 sept 1988. De som va-
rit verksamma ute i de lokala sällskapen 
fick standar (efter 12 år) och diplom (efter 
7 år). Det var ett 100-tal som fick diplom 
och ett 70-tal som fick standar. Det tog sin 
tid att dela ut alla dess utmärkelser men 
det var högtidligt och WIS ordförande 
Tommy Wahlsten skötte det med säker 
hand tillsammans med kommunfullmäk-
tiges vice ordförande.

Därefter såg vi några axplock av idrottsfil-
merna. Sedan var det slut. Keeper är näs-
tan lika känd i Västergötland som i Värm-
land. Tommy Olsson var mycket glad 
över att vi kom från Värmland. Detsamma 
gällde nog också Wahlsten och Toftby.

Sammanfattningsvis: Vi i VIS har verkli-
gen mycket att lära av WIS! Hur det ska 
göras rent praktiskt får vi fundera över.

VIS ser på WIS - Värmländska (VIS) synpunkter 
på sommarmötet i Borås 
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               FOTO: Kjell ”Keeper” Emanuelsson
Ulla Stålheim, Kjell Fredriksson, Tommy Olsson och Olof Toftby  beskådar 
”våra” Roll Ups

Kjell Fredriksson
FOTO: Kjell ”Keeper” Emanuelsson



Sven Davidson
En tennislegend har gått ur tiden

Sven Davidson

Erikslundsskolans fotbollslag 1941
Övre raden fr. v.: Bernt Jansson, Rolf Johansson ”Kinis”, Sven Davids-
son, Kurt Söderström ”Kocken”, Allan Gustavsson och Torsten Thyrén. 
Knästående fr. v.: Henry Söderström, Börje Wiik, Bengt Lindberg ”Lim-
pan”, Rune Eskilsson och Bengt Gustavsson. Per-Yve, Kurt, Magnhild och Sven Davidsson

Svcn Davidson, tcnnislegendarcn, med 
Sveriges första Grand Slam titel, (Paris 
1957   VM på grus), att dessförinnan 
missat i två finaler, är en av Sveriges 
framgångsrikaste idrottsmän, enligt 
vår och mångas åsikt. Mcn låt oss ta’det 
från början.

Pappa Nils, 1923 en 20 årig yngling, med 
brinnande intresse för brottning, bröt sig,
tillsammans med några likasinnanade, ur 
Borås Atletklubb och bildade Borås Brot-
tarklubb.

Utbrytningen var föranledd av att tyngd-
lyftarnas och brottarnas intressen inte 
kunde förenas.

Nils blev från början föreningens starke 
man som sekreterare och senare ordfö-
rande under många år. Förbundsman och 
repekterad i alla läger.

Gifte sig med hustru Magnhild och fick 
fyra barn tillsammans, Per Yve, Kurt, 
Sven och Karin. Borås Tennishall invig-
des 1932 och Nils fick ansvaret av sköt-
seln som föreståndare. De båda makarna 
hjäptes åt i arbetet. Barnen växte upp och 
fick tillfälle att spela tennis bl.a när det 
uppstod vakanser i spelschemanen. Karin 
och Nils var de enda som avstod tennisen. 
Däremot spelade pojkarna så mycket de 
hann med. Sven var under skoltiden på 
Erikslundskolan, nära hemmet. intres-
serad även av andra intressen. Hade för-
kärlek för friluftsliv, med både löp  och 
skidturer i närbelägna Rya Åsar, med 
sin förträffliga natur. Och på andra sidan 
Tennishallen låg Hagelqvitska lyckan, 
med ett flertal gräsplaner. Där Ryaval-
len och Borås Arena idag finns. Där höll 
Elfsborgs ungdomar till och Sven gjorde 

sig ett namn i den sporten. Spelade med 
Elfsborgs pojk  och juniorlag. Uppträdde 
mest som center och farlig avslutare. Skol  
och lagkamraten Rolf ”Kinis” Johansson, 
Allsvensk SM vinnare 1961, talade om att 
man i Elfsborgs Fotboll hoppades på Sven 
som ersättare för gamle landslagscentern 
Sven Jonasson.  ”Sven var jumligt bra och 
kunde gått långt i fotboll också om han 
ägnat sig åt det” enligt Kinis. Sven var 
nog den förste svenske elittennisspelaren 
som förstod betydelsen av allsidig trä-

ning. Allt sedan ungdomsåren utnyttjade 
han de närbelägna ekbeklädda åsarna med 
de fina stigarna för att stärka kondition 
och välbefinnande. Mellan utlandsresorna 
ingick alltid ett besök där.

Sven gick efter avslutad skolgång i Folk-
skolan över till stadens Läroverk och av-
slutade där
med studentexamen med glänsande betyg. 
Självklart fortsatte Sven utbildningen på 
mer kvalificerade skolor i huvudstaden.
Övriga bröderna , Per Yve och Kurt, kom 
helt naturligt i skuggan av ”lillebror”, men 
de var mycket framgångsrika, främst här i 
distriktet. Kurt nådde ett SM i dubbel i par 
med Sven och Per Yve lyckades vinna IF 
Elfsborgs 1000:de DM tecken. Elfsborg 
har haft en bred tennisverksamhet med 
många olika sektioner.

Andra saker att minnas Sven: 
Initierade Stockholm Open   för vilket 
han erhöll kunglig medalj ur konungens 
hand! 
Sveriges kanske bäste tenniskommentator 
i TV. 
Var sekreterare i AIK Solnas fotbollsek-
tion under ett antal år. ”Jag har arbetat 
med fotboll, och det var kul. Det var ju 
ett lag med rätt färger” sade Sven vid ett 
besök i hemstaden, med en glimt i ögonv-
rån. Sven som förblev Boråsare och Elfs-
borgare livet ut!

Olle Blom

Sven Davidson avled i sitt hem i Kalifo-
nien den 28 maj 2008 efter en tids sjuk-
dom. Davidson skulle fyllt 80 år den 30 
juli.
                   Red.
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En lovande tennisjunior som bollkalle i Borås 
Tennishall



Julhandikappen
I februari 2001 kom föjande 
skrivelse till Borås Idrottshis-
toriska Sällskap.

EN SEXTIOFEMÅRING
Hur gammal är egentligen bor-
åstennisens traditionella Julhan-
dikapp? Någon föreslog nyligen 
61 år men det är fel: 62? Möjli-
gen. Det rätta svaret är 65   om 
man bortser från vem som varit 
arrangör...

Tennishallen i Borås invigdes 
den 27-28 februari 1932. Den 
bestod då av A hallen. De två ute-
banorna tillkom under försommaren och 
B hallen först 1939.

För spel inomhus fick man teckna sig för 
ett abonnemang på en timme en viss tid en 
viss veckodag. Abonnemanget skulle löpa 
från den 1 sept. till den 15 maj.

Emellertid var många abonnenter köp-
män i staden. För dessa var tiden runt 
årsskiftet mycket arbetsam med julhan-
del och inventering. Som följd härav ville 
man inte binda sig för tennisspel under 
tiden 15 december - 15 januari.

Vad skulle man göra för att undvika en 
tom hall de fyra veckorna? Nils Wenner-
lund, den drivande kraften bakom Tennis-
hallens tillkomst och just då ordförande 
i den år 1907 bildade och numera tyvärr 
insomnade Borås Lawntennisklubb, fick 
som den fyndige Knallen hederstitel i 
mina öron   han fick en idé: ”Vi ordnar 
en tävling!” Den idén blev JULHANDI-
KAPPEN, som spelades för första gången 
årsskiftet 32-33. BLTK var då arrangör 
liksom de följande två åren.

Såväl A-hallen som JULHANDIKAPPEN 
blir alltså 65 år när årets tävling är spe-
lad.
1935, då Elfsborgs storhetstid inom fot-
bollen började, hände någonting. Några 
spelare i BLTK, som var den enda ten-
nisklubben i Borås, ville tävla mer. Men 
de var inte bäst i BLTK. Ett par av dem 
var medlemmar i Elfsborg i andra idrot-
ter. Gunnar Hedelin var ex friidrottare 
med viss framgång. Gunnar och Gösta 
Carlsson några andra var närvarande vid 
Elfsborgs årsmöte 1935 och anhöll då om 

tillstånd om att bilda en tennissektion.

Det fick man under den stränga förutsätt-
ningen att aldrig ställa några ekonomiska 
anspråk på moderklubben. Såvitt jag vet 
gjorde man heller aldrig detta. Av vissa 
taktiska skäl förståeliga men inte helt 
sympatiska   blev man 1971 liksom sim-
marna en fristående klubb, Elfsborgs Ten-
nisklubb.

Hur Elfsborg fick rätten att arrangera 
Julhandikappen har jag ej lyckats utreda. 
Kanske ville BLTK ej längre åta sig arbe-
tet? Faktum kvarstår: Från och med 35- 
36, dvs, den fjärde Julhandikappen, och 
fortfarande är tävlingen Elfsborgs.

Ett vandringspris uppsattes av ”Tennis-
vänner”, bakom vilken signatur säkerli-
gen dolde sig Nils och Harry Wennerlund 
och vänner till dem, till Julhandikap-
pen 35-36. Priset var en stor och vacker 
dryckeskanna med lock. Om priset skulle 
tävlas i fem år. Det blev fyra vinnare:

35-36 Carl Hedin

36-37 Harry Krii

37-38 Harry Krii

38-39 Bertil Petzén,

39-40 Kurt Davidson.

Vem fick slutligen ”Borås-Kannan”?

Reglerna var mycket diffusa. Efter en 
del lustiga turer blev det till slut en se-
rietävling mellan de fyra vinnarna. Bertil 

Petzén och Kurt Davidsson slog 
de två andra spelarna i februari 
1941, 13 månader efter Kurts 
seger i januari 1940... Dock stu-
kade Petzén foten i slutet av sin 
andra match. Den tredje och av-
görande matchen spelades där-
för ej förrän den 23 november 
1941... Kurt vann lätt. Därför 
finns sedan många år ”Borås 
Tennis Kannan” på hedersplats i 
Kurts hem i Halmstad.

De tre första årens vinnare?

I damsingel, där det inte fanns något 
vandringspris, var Majken Blomberg, 
bl.a. grundare av Borås Damtennisklubb, 
suverän.

Hon vann alla tre åren - ofta mixeden 
också.

Herrsingel?

32-33 Erik Hedlund

33-34 Gösta Carlsson

34-35 Mats Gustafsson

106 deltagare!

Erik Hedlunds son, Bo Hedlund, vann 16 
år efter pappan. Han gav då bl.a. under-
tecknad en lektion i hur man kan fram-
gångsrikt utnyttja ett fördelaktigt handi-
kapp...

Gösta Carlsson? Just det: Det är samma 
Gösta C. som satt i styrelsen i IF Elfs-
borgs Tennissektion och sedan i Elfsborgs 
TK i sammanlag 50 år. Som alla natur-
ligtvis vet är han hedersmedlem i vår sty-
relse. På sin 85 årsdag den 1 september i 
år visade han mig stolt den 15-20 centi-
meter hög silverpokal han fick till minne 
av segern i Julhandikappen för nästan 63 
år sedan...

Borås 2001 02 02
Sven Davidson 

Borås Tennishall
Svens pappa Nils blev föreståndare för hallen som invigdes 1932.
Familjen Davidson bodde i lägenheten vars fönster syns på bilden 
ovan.

19



20

Våra idrottsanläggningar och idrottsföreningar
Vilka kom först? Gåtan om hönan eller ägget!

När 1800-talet gick mot sitt slut fick 
idrottsrörelsen vind i seglen. De första 
män som tog till sig idrottsövningar som 
fritidsintresse var i stort sett alla militä-
rer. De hade ett försprång framför andra 
genom att de kunde utnyttja sina militära 
exercisfält som träningsarena. För övriga 
sportintresserade var det att försöka hitta 
lämpliga ställen. Det kunde vara någon 
äng eller grusplan eller någon landsvägs-
bit. I stora städer som Stockholm och 
Göteborg dröjde det till 1880 talet innan 
man fick ”civila” idrottsplatser. Det var 
Ladugårdsgärdet i Stockholm och 
Balders Hage i Göteborg, för Ör-
gryte IS (Lisebergsområdet).som 
var först. Stockholm fick sin stan-
dardiserade idrottsplats 1896 på 
Östermalm. 

Under 1890-talet sökte idrottarna 
sig en fast identitet och föreningar 
startades runt om i landet och i de 
flesta sporter. Föreningarna lycka-
des ofta lösa platsfrågan för sina 
utomhussporter(friidrotter) på 
mindre ”lyckor”. Men för att träna 
längre löpningar fick man ta till 
landsvägarna och till kortare dis-
tanser kunde man använda en gata i tät-
orten. Välvilliga donatorer kunde skänka 
mark till de nystartade föreningarna för nu 
under åren 1906-1908 blev det en verklig 
topp av nyskapande . En mycket stor del 
av våra idrottsplatser kom till dessa år. 
Likaså var föreningsbildandet av idrotts-
klubbar i Sverige också oerhört stor dessa 
seklets första år. 

För att få tillgång till mark behövde klub-
barna ofta hjälp av män med kontakter i 
samhällets topp som kunde hjälpa de unga 
idrottsmännen. Önskemålen av en egen 
arena stod högt på föreningarnas agenda 
och önskemålen riktade sig till kommu-
nen, staden eller till privata markägare. 
Men oftast var det deras eget idéella ar-
bete som låg bakom de från början primi-
tiva banorna. 

SCIF
Men även andra personer i samhäl-
let, idrottsintresserade men inte själva 
idrottsutövare, såg denna nya folkrörelse, 
idrotten, som ett gott tillskott till den na-
tionalistiska eran som spirade vid tiden 
för sekelskiftet. Konservativa krafter såg 
idrotten som en garanti mot ”nedbrytande 
krafter” i samhället, såsom liberala rätt-

visetankar och den frambrytande arbetar-
rörelsen. Två av dessa föreningar var den 
riksomfattande ”Sveriges Centralförening 
för Idrottens främjande”, startad 1897 och 
den i Borås verkande ”Föreningen för 
Idrottens främjande”. Båda dessa fören-
ingar hade stiftats av idrottsintresserade 
militärer med konservativ grundsyn, (V. 
Balck och E. Uggla). Att ordna fram an-
läggningar var dessa föreningars övergri-
pande arbetsområde. Deras önskning var 
standardiserade och för tävlingar inrik-
tade anläggningar. 

Kommunalisering eller inte! 
Det fanns ingen skyldighet för kommu-
nerna vid seklets början att tillhandahålla 
idrottsplatser för ortens folk, även om 
framåttänkande kommunalmän såg be-
hovet av sådana platser som en nödvän-
dighet för den snabbt urbaniserade yngre 
befolkningen i städerna. Under tiden 
kommunerna ”funderade” på problemet 
lockade nykterhetsrörelsen till sig ungdo-
mar till sina sommarhem där de tillhan-
dahöll områden för idrottsutövning. Nyk-
terhetsrörelsen, vid seklets början kan 
nog jämföras med dagens ungdomsgårdar 
då de under året ordnade med mängder 
av aktiviteter för nykter ungdom. Dettta 
innebar nog en möjlighet för många ung-
domar och en tillgång för samhället. De 
första idrottsliga betänkandena kom först 
åren 1919 och 1922. Den senare en reger-
ingstillsatt kommitté. Frågorna fick dock 
ringa intresse. Kommittén ägnade stor 
plats och intresse för huvudstaden. Man 
inventerade också landets anläggningar 
och det sades att Norrland var en eftersatt 
region. 
Då hade man inte tagit hänsyn till den 
brukssamhälleliga ordning som härskade 
längst hela norrlandskusten och där bru-
ken stod för samhällsutbyggnaden. I själ-

va verket var det Götalands agrara områ-
den som var mycket eftersatta. 

1925 hölls ett möte i Stockholm om just 
idrottsanläggningar. Uppfattningen på 
mötet var att idrottsplatserna borde vara 
en kommunal angelägenhet. Men det 
fanns fortfarande kvar åsikter om att 
idrottsmännen själva skulle sköta sina 
idrottsplatser. Resultatet av mötet blev att 
man lade grunden till en nationell idrotts-
platsorganisation och det var också detta 
år som ”Föreningen Sveriges Idrottsplat-

ser” fick sin start. 
Den moderna idrottsplatsen 
hade nu fått sitt fäste i samhäl-
let. Nämligen de för tävling in-
rättade anläggningarna. 

Dock har det funnits andra 
idrottsliga visioner. Ingenjör 
Otto Björlin redovisade redan 
1914 sina tankar om hur en 
idrottsanläggning kunde se ut 
och få en funktion i samhället. 
Han tänkte som så att ”Det skul-
le vara en lekplats för stora och 
små med ett urval av aktiviteter, 
lekar och fester. Idrottsplatsen 

bör vara öppen för alla och inte bara för 
idrottsmän, för annars kan den aldrig bli 
en gemensam angelägenhet i folks med-
vetande”. Han avvisade alltså en snäv 
tävlingsinriktad idrottsplats. Någon de-
batt mellan de olika visionerna kom ald-
rig igång. Den tävlingsinriktade falangen 
svarade ideologerna med tystnad! Specia-
liseringstanken för tävlingsanläggningar 
segrade. 

Men det fanns sportanläggningar i Sve-
rige som tog Otto Björlins idéer till sig. 
Malmö Idrottsplats var en sådan anlägg-
ning med plats för alla. Här hade man, 
förutom själva arenan, blomsteranlägg-
ningar, alléer och välskött parkanlägg-
ning för promenader (Sveriges vackraste 
sportarena). Vidare fanns en dansbana 
(Boston Palace). Storslagna uppvisningar 
och utställningar. Egen orkester fanns 
samt barnlekstunder med parktantsper-
sonal, så populärt att det talades om att 
1916 kunde det vissa dagar komma 2000 
barn. Allt detta plus en folklig stämning 
gjorde att man fick höga publiksiffror 
under många år. Hundratusen betalande 
under en femårsperiod får betecknas som 
en otrolig framgång för den privat skötta 
idrottsklubben. 

Höjdhopp i Folkparken i Borås år 1900
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Helt i motsatt stil mot Malmö 
Idrottsplats ter sig Stockholms 
arena vid samma tid. Stockholms 
Olympiastadion, utformad som 
en amfieteater i grekisk stil och 
helt inriktad på tävling med pu-
blik runt omkring, utestängande 
omvärlden. Anläggningen kunde 
också ses som en riddartorne-
ringsbana med baldakin över 
hedersläktaren. Kapital för att 
anlägga platser har naturligtvis 
varit ett bekymmer från begyn-
nelsen Från många håll äskades 
pengar. Staten tyckte de gjort sitt 
när de medverkade till ett idrottslotteri. 
Landsbygdens folkvalda var mest emot 
att ge statsbidrag, traditionell bondespar-
samhet eller tron på att pengarna mest 
skulle hamna i städerna. Statsministrar 
som H. Branting och P.A Hansson var 
båda idrottsintresserade men stora delar 
av arbetarrörelsen kunde vara nog så ne-
gativa. 

Folkhems-Sverige
Det blev så med tiden att kommunerna 

fick både skjuta till mark och bygga 
arenor i det nya folkhems-Sverige. Staten 
hade dock krav på att det skulle byggas 
för folklig idrott och därför prioriterades 
fotbollsplaner och friidrotten. De mera 
exklusiva sporterna som ridning och ten-
nis fick ordna sina anläggningar själva. 

Efter år av utomhusanläggningar kan man 
se att i efterkrigstiden har kommunerna 
koncentrerat sig på sporthallar. Kommu-
nerna har till stor del bidragit med pengar 

Elof Jägerström
In memoriam

En av Boråsidrottens stora 
idrottsprofiler avled den 
17 maj 2008. När Elof nu 
stämplat in vid slutkontrol-
len har en av Borås och Sve-
riges största OL-profiler gått 
ur tiden. Elof var tillsam-
mans med brodern Tore en 
av pionjärerna när det gällde 
att utveckla banläggningen i 
orientering.
Tack vare Elofs ordningssinne, 
kunskaper har orienterings-
sportens utveckling och histo-
ria kunnat dokumenteras hos 
Borås Idrottshistoriska Säll-
skap. BIS har med ny teknik 
skapat filmer om SM-tävlingar 
och lokala arrangemang med 
Elof Jägerströms berättarröst.
   OL-sporten, Västergötlands Skogskar-
lar och Historieberättarna inom BIS vill 
påminna om Elofs betydelse för sporten 
han älskade.
Vi böjer våra huvuden och minns vår 
älskade Elof.
                                              Olof Toftby 

Betydelsen för Orienteringssporten!
Orienteringens Nobelpris - har för 1998 i 
Bertil Nordenfelts anda tilldelats Elof Jä-
gerström. Bertils tanke var att med detta 

stipendium hedra dem som i betydande 
grad bidragit till att skapa förutsättningar 
för den moderna och exakta orienterings-
löpningen.
   Tidigare har premierats skaparna av 
kompassen, det internationella angivelse-
språket, orienteringskartan, den interna-
tionella spridningen och den internatio-
nella organisationen.
   Nu har turen kommit till den som i allra 
högsta grad bidragit till att göra oriente-
ringslöpningen till ”tankens skärpa vid 
kroppslig möda” dvs. till skaparen av den 
moderna banläggningen.

Bröderna Elof och Tore planerar banläggningen för Nordiska Mästerskapen 
i Borås 1946.

   Elof omsatte sina banlägg-
ningsteorier i BANLÄGGAR-
BOKEN som utkom i början 
av 1960-talet (reviderad upp-
laga 1973) och som blev en bi-
bel för alla banläggare. Redan 
på 40-talet hade Elof etablerat 
sig som populär föredragshål-
lare vid banläggarkurser runt 
om i landet och verkade så i 
mer än 30 år.
  Det var Elfsborgaren som 
skapade devisen för vad orien-
teringslöpning är - ”att spela 
schack under ett maraton-
lopp”.
   Elof drev också envist kra-
vet på korrekta tävlingskartor, 
vilket verksamt bidrog till att 

egenritade orienteringskartor skapades.
  Han var praktikern i modern banlägg-
ning med utslagsgivande och högklas-
siga banor vid bland annat: dag-SM 1944, 
nordiska landskampen 1946, SM-budka-
veln 1949 med den nyskapade startmeto-
den, som naturligtvis fick namnet ”Jäger-
strömsmetoden”, och natt-SM 1949.
              Folke Franzon

Match på Idrottsplatsen i Borås. Idrottsplatsen invigdes 1905.

till drift, personal och underhåll. 
Men i och med en allt större öns-
kan om allt större anläggningar 
har kommunerna än en gång 
fått fundera på om det bör vara 
så att skattepengar av allt större 
omfång ska läggas på gruppen 
idrottare och deras önskemål. Det 
verkar vara så att vi nu ser början 
på en ny era där kommunerna de-
lar sin ansvarsbörda med privata 
sponsorer. Det har också visat 
sig att sponsringen har ett stort 
reklamvärde. Namn på arenor 
har fått sponsorernas namn att 

blänka vackert, som t ex Kinnarpshallen i 
Jönköping och Cloettahallen i Linköping 
som kanske mer för tankarna till kontors-
möbler och choklad än till sport.

Marita Wasling
Borås Idrottshistoriska Sällskap

Källor Byggelsehist, tid. Nr 4 2000 
Ett idrottssekel riksidrottsförbundet



Per-Thage Svensson var 50–och 60–talets speedwayess
Han satte Falköping på speedwaykar-
tan. Han inledde sin idrottskarriär på 
en s.k. katalogmaskin 1949 för Lidkö-
pings Motorklubb. Året var 1951 när 
han debuterade för speedway-Falkar-
na i Falköping. Den 27 september tjugo 
år senare kvalåkte han för småländska 
Dackarna – det blev hans sista tävling. 
Det handlar om Per-Thage
Svensson, ”Pete” i motorkretsar, Han 
finns inte längre i livet. Efter en längre 
sjukdomsperiod avled han stilla den 26 
maj i år.

Per-Thage var född på gården Österbacka 
i Sunnersberg på Kålland den 16 oktober 
1931. Han kom till Falköping 1950 och 
började som bilmekaniker på blivande 
svärfaderns verkstad på Bangatan. I bör-
jan av 60-talet övertog han rörelsen, som 
han drev fram till 1977.

Hans långa karriär inom motorsporten 
omfattar två decennier. Efter Falkarna/
Knallarna fram till 1953 bar det av till 
elitlaget Filbyterna i Linköping. Mellan 
åren 1959 och 1962 tävlade han för
Vargarna i Norrköping. Karriären fort-
satte sedan i småländska Dackarna från 
Målilla fram till 1965, då han under ett 
par år tävlade för Örnarna i Mariestad. 
Året 1962 tävlade han också för Oxford i 
den engelska ligan. Han gjorde en tillfäl-
lig comeback för Dackarna, tillsammans 
med Rune Sörmander, i en kvaltävling så 
sent som 1971.

I VM–final på Wembley
Per-Thage Svensson nådde sina största 
speedwayframgångar under några år på 
1960-talet med bland annat deltagande i 
VM-finalen på Wembley i London 1963. 
Han hade tidigare detta år, via EM-finalen 
på Ullevi i Göteborg, som åtta kvalificerat 
sig för VM-finalen. I det årets mästerskap 
för Norden kom han på femte plats.

Per-Thages meritlista som speedwayåka-
re är lång med många mästar-
titlar, främst hos Vargarna och 
Dackarna i en rad sammanhang 
i Sverige, i Norden och ute i Eu-
ropa. Under framgångsåren re-
presenterade han också blågult i 
en rad landskamper. Han deltog 
bland annat 1960 i mästarlaget 
Vargarna med Varg-Olle Nygren 
och Björn Knutsson och blev 
näst bäste poängplockare när
Sverige mötte övriga Europa. 
Ove Fundin tog 15 och ”Pete” 
11.
I seriesammanhang hade Per-
Thage, som nämnts, lysande år 
hos bland annat Vargarna och 

Dackarna. För Vargarna var han med om 
att vinna två SM-guld i lag och ett par–
SM och för Dackarna en serieseger och 
ett guld i par–SM. 1961 vann han nord-
iska VM-kvalet i Helsingfors, han blev 
nordisk mästare i parspeedway tillsam-
mans med Leif Enecrona 1965.

Elitsatsning som bar
Ja, listan över Per-Thages framgångar på 
arenorna är mycket lång och hans elitsats-
ning i Sveriges just då främsta lag bar långt 
utanför landets gränser. Det som här har 
nämnts är blott axplock ur en framgångs-
rik 20–årig karriär på speedwayarenorna. 
Han provade också långbana och har kört 
det smått legendariska Kyrketorpsloppet. 
1963 tilldelades han Falköpings Tidnings 
Idrottssköld för enastående och bestående 
insatser inom motorsporten.

Skidor och jakt
Per-Thage var senare under en period ord-
förande i Falköping AIK:s slalomsektion. 
Det var på den tiden som Stångaberget på 
nordvästsluttningen var på väg att bli ett 

slalomeldorado, men de
snörika vintrarna försvann och några 
enstaka tävlingar kunde genomföras på 
denna sluttning.

Till hans intressen hörde också vatten-
skidåkning på sjö i boendelandskapet. 
Bland intressena fanns också jakten. Han 
avlade jägarexamen och ägnade tid åt 
denna hobby.

Familjen Svenssons sommarhus i Sand-
hemstrakten blev på tidigt 90-tal året-
runt-bostad.

Vi är många som minns högtidsstunderna 
med Per-Thage på våra speedwayarenor. 
För att nå de stora framgångarna, krävdes 
koncentration och skärpa. Men också öd-
mjukhet inför uppgifterna. Vi vill gärna 
minnas den ödmjuke, vänlige och bussige 
idrottskompisen, som, trots de stora fram-
gångarna, alltid stod med fötterna på jor-
den. Han symboliserade för många av oss 
den trygge västgöten. Han var en kämpe 
på idrottsarenorna och under senare år 

gick han en svår kamp mot en 
sjukdom som till sist besegrade 
honom.

Närmast sörjande är makan 
Mona och barnen Anna - Lena 
och Christer med familjer.

Nedtecknat av Bo ”Båsse” Jo-
hansson, Falbygdens Idrotts-
historiska Sällskap. Artikeln har 
även varit införd i Falköpings 
Tidning.

Foton från Lidköpings Idrotts-
historiska Sällskap.
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Per-Thage Svensson

Per-Thage Svensson körde VM-final på Wembley 1963
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Från Flakeberg via Trollhättan till Allsvenskan
Hasse Karlsson avled i Göteborg den 1 juni i år, 75 år fyllda. Han spelade i Flakebergs SK:s A-lag som 14-åring och fem 
år senare kom han till IFK Trollhättan och efter klubbens seger i div III, säsongen 1955-56, såg hans gamla lagkamratÅke 
Olsson till att han gick över till Djurgårdens IF.

I ”Järnkaminerna” blev han en allsidig och lojal forward som alltid gjorde sitt jobb. Guldåret 1959 spelade han 18 matcher av 
22 - högerytter på våren och vänsterinner på hösten. 1959 blev på alla sätt hans bästa år med en B-landskamp mot Norge och en 
träningsmatch i landslaget* mot Berlins stadslag.

Sammanlagt spelade han åtta säsonger och han fick avsluta med ytterligare en serieseger, 1964, även om hans 10 matcher inte 
räckte till att fysiskt få en guldmedalj. Den dramatiska slutmatchen det året då Bernt Andersson genom mål på straff säkrade 
Djurgårdsguldet i match mot IFK Göteborg, blev hans sista allsvenska match. Två dagar senare, den 27 oktober, var han med i 
en mässcupmatch (UEFA-cupens föregångare) på Old Trafford i Manchester mot United och där gjorde Hasse Djurgårdens enda 
mål i sin sista match för blåränderna, detta inför drygt  40.000 på läktarna. Uniteds målskyttar tål också att nämnas: Denis Law 3, 
Bobby Charlton 2 och George Best 1. Första matchen en månad tidigare hade slutat oavgjort 1-1.

1965 återvände han till IFK Trollhättan som spelande tränare och tränarkarriären fortsatte med uppdrag i Elfsborg (1968-69), IK 
City, Eskilstuna (1970), IFK Göteborg (två gånger 1971-73 och 1977-78) och han var också förbundskapten - den förste - för 
svenska damlandslaget 1974-76. Han fick under tränartiden sitt, mig veterligen, enda smeknamn – ”Landvetter” – detta för att 
skilja honom från andra med samma namn och dels för att han åren 1971-97 bodde i Landvetter där han också tränade både dam-
laget (hans tre döttrar spelade där) och herrlaget.  Han var också under en period anställd som riksinstruktör hos Svenska Fotboll-
förbundet och åren 1979-81 var han vice ordförande i IFK Göteborg. Civilt arbetade han som lärare/adjunkt fram till pensione-
ringen 1997.

Åren i IFK Trollhättan     Seriematcher och mål för Djurgården

1951/52 i div III, tvåa efter Örgryte IS    1956/57  16 (5 mål)
1952/53 i div III,  tia – Redbergslids IK vann   1957/58   23 (5 mål)
1953/54 i div IV, serieseger före Lidköpings BK   1959 SM-guld 18 (7 mål)
1954/55 i div III, femma – Örgryte IS vann    1960  19 (3 mål)
1955/56 i div III, serieseger före Skara IF    1961 serieseger i div II 18 (5 mål)
1965 i div IV, sjua – Gerdskens BK vann    1962  21 (3 mål)
1966 i div IV, serieseger före Herrljunga SK    1963  18 (2 mål)
1967 i div III, tolva – Tidaholms GIF vann    1964 SM-guld 10 (4 mål)

1960 gifte sig Hans med Signhild Tegnér, en tjej från Torp på Orust, som flyttat till Stockholm och som där spelade bordtennis 
med Djurgården.
Signhild blev svensk mästarinna 11 gånger (+ tre JSM) varav tre gånger i singel. Tillsammans med syster Birgitta vann hon SM-
dubbeln för damer 1959 då Birgitta tävlade för Byttorps IF. När Signhild vann SM i mixed-dubbel 1954 spelade hon för Torps 
Skol IF och hennes partner var legendariske Tage Flisberg, då i Tranås BTK.

* Sveriges lag på Råsunda den 16 septem-
ber 1959: Arne Arvidsson, Orvar Berg-
mark, Prawitz Öberg, Olle Hellström, Lars 
Broström, Sigvard Parling, Bengt Berndts-
son, Agne Simonsson, Bengt Salomons-
son, Hans Karlsson, Inge Bengtsson.
Matchen slutade 4-2 efter ledning för 
Sverige med 4-0. Hasse gjorde ett av må-
len och de övriga gjordes av Simonsson, 
Salomonsson och Bengtsson. 5835 var på 
Råsunda och såg matchen.
Tommy Wahlsten

Damlandslaget 1976 (Bild från Strömbergs Årets 
Fotboll)
Bakre raden fr. v.: Lena Isberg, Marie-Louise 
Trygg, Pia Sundhage, Barbro Lindh, Lillibeth 
Svärd,  Hans Karlsson, Ingela Palmqvist (läkare).
Mellanraden: Görel Sintorp, Pia Ewald,Anne-
Christine Lindqvist, Elisabeth Leidinge.
Knästående: Mona Åhman, Anne Andersén, Karin 
Åhman, Sabine Piltorp, Ann Jansson, Susanne 
Lundmark, Anette Börjesson.



Västgötaidrott under 100 år på Västergötlands Museum

Sedan slutet av maj och fram till nu 
i september har Västergötlands mu-
seum, beläget i Skara, haft en utställ-
ning i idrottens tecken. Museet anser 
att idrott är en del av kulturen och för 
att uppmärksamma att Västergötlands 
Idrottsförbund i år fyller 100 genom-
förde man denna utställning som fått 
namnet ”Västgötaidrott 100 år – inte 
bara tandatleter”. 
Utställningen kunde genomföras med 
hjälp av de idrottshistoriska sällskapen 
och föreningarna, främst då Skara, Tibro 

och Vadsbo men även Lidköping, Vara, 
Essunga, Falköping,  Karlsborg och Tida-
holm medverkade. 

Från vårt eget museum i Vänersborg 
hämtades huvudattraktionen, Bernt Jo-
hanssons guldcykel från OS i Mont-
real 1976, och Tibro bidrog med 
utställningsmaterial från nutidens idrotts-
stjärnor, bl.a. ishockeyspelaren Anton 
Strålman och tennisdito Robin Söderling.
IFK Karlsborgs 100 år gamla målvakts-
tröja fanns också att beskåda.

Unga Tibroidrottare på museum
Unga Tibrobor mitt uppe i karriären 
skriver idrottshistoria och medverkar 
i sommarens utställning på Västergöt-
tands museum i Skara. Utställningen 
speglar Västgötaidrotten under100 år.

VM backen i Tre kronor Anton Strålman, 
VM konståkarna systrarna Victoria och 
Joshi Helgesson, ATP spelaren i tennis 
Robin Söderling och nyblivna svenska 

mästarinnan i handboll Angelica Wal-
lén har inte bara varit framgångsrika på 
arenorna den senaste tiden. De är också 
fostrade i Tibro och finns representerade 
med tröjor och dräkter vid utställningen 
”Västgötaidrott 100 år - inte bara tandat-
leter”, som öppnar på Västergötlands mu-
seum i Skara den 24 maj.

Vi i Fyrklöverns Idrottshistoriska Sällskap 

Ett 20-tal roll-ups med idrottshistoriska 
bilder fanns också att beskåda och ut-
ställningen har varit välbesökt – speciellt 
under juni då museet visade matcher från 
EM i fotboll på en 4x 4 meter stor film-
duk.
En särskild läktare med plats för 60 per-
soner fanns uppbyggd och det var givetvis 
fullsatt när matcherna visades.

WIS/Tommy Wahlsten

fick en förfrågan om att ställa upp med 
material till utställningen och vi är na-
turligtvis med, säger Christer Carnegren 
i Tibro Idrottshistoriska Sällskap, som in-
går i Fyrklövern tillsammans med Skara, 
Lidköping och Vadsbo. Numera utökad 
till en femklöver i och med att Karlsborg 
anslutit sig.

En raritet
Tibro medverkar med dräkter och tröjor 
från ungdomsstjärnor, Skara med material 
om idrott från Skarabygden, Lidköping 
bidrar med Villa Bandyklubb, Vadsbo 
med cykel från OS Bernt Johanssons era 
och Karlsborg har den verkliga rariteten   
IFK:s målvaktströja från 1907.

Även roll-up med idrottshistoriska bilder 
visas på utstä]lningen som pågår till den 
7 september.

LARS OLA CARLÉN

Från sommarutställning på Västergötlands museum i Skara.
På bilden syns tröjor från ungdomsstjärnor från Tibro samt en av de 20 utställda Roll-upsen.
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Tibros bågskyttar på utställning
Både mästarskyttar och mästararrangörer

Gösta Wahll var Bågskyttesällskapets sekreterare 
från starten och i 53 år. Han satt även i Svenska 
Bågskytteförbundets styrelse vid VM iVästerås 
1965, då han fick inbjudan till middag hos direk-
tör Curt Nicolin på Asea. Inbjudan finns med på 
utställningen.

Bågskytte är högaktuellt så här i 0S ti-
der. Tommy Qvick satte Tibro på kar-
tan vid OS i Los Angeles 1984. Nu upp-
märksammas de lokala bågskyttarna 
och Tibro Bågskyttesällskap med en 
utställning i Idrottshistoriska sällska-
pets Lilla Hörna i Sporthallen.
   
-Jag och Rune Persson sköt med enebågar 
i slutet av 40 talet och det var så det bör-
jade, minns Ingemar Johansson.
   Han var med och introducerade båg-
skyttesporten i Tibro, som bildade sitt 
eget sällskap hösten 1950.
    Tibro Idrottshistoriska Sällskap skildrar 
bågskyttets historia genom sex decennier 
vid utställningen i Sporthallens Lilla hör-
na. Utställningen visar ett axplock av båg-
skyttarnas och sällskapets verksamhet och 
prestationer med hjälp av tidningsurklipp, 
fotografier, priser, medaljer, dräkter och 
naturligtvis bågar och massor av pilar

Världsmästare Qvick
Tommy Qvick är vår mest 
framgångsrike skytt, kon-
staterar nestorn Gösta 
Wahll och sällskapets se-
kreterare från starten och 
53 år framåt.
   Tommy började i slutet av 
60 talet och 1969 satte han 
sitt första svenska rekord 
vid inomhus SM i Göte-
borg. Han dominerade stor-
tävlingar och tog mängder 
av SM titlar. Han blev även 
världsmästare och Euro-
pamästare 1982 i England 
och fick två år senare re-
presentera Sverige vid OS i Los Angeles. 
Han lyckade också slå drömgränsen 1 300 
poäng vid en tävling i Alingsås, innan lade 
bågen och pilama på hyllan 1987.

Enboms pil i pit
Något som också är ovanligt är att, på bäs-
ta Robin Hoodmanér, sätta pil i pit, alltså 
träffa en pil som redan sitter i tavlan rakt 
bakifrån och få den att sitta kvar. Peter 
Enbom är en av klubbens fem, sex skyttar 
genom tiderna som lyckats med detta.
   Det var för några år sedan då jag och 
Kent Johansson sköt på samma tavla på 
långt avstånd. Han satte sin pil i nian och 
jag sköt min pil rakt in i hans.
   De båda pilarna finns att beskåda på ut-
ställningen. Det gör också Anita Perssons 
(Johansson) gula tävlingsjacka med Tibro 
BS emblemet, samt hennes hemmasydda 
armskydd. Anita deltog vid svenska och 
nordiska mästerskap och deltog även i ju-
niorlandslaget.

Jakt SM i Rankås
Bågskyttesällskapet har inte bara haft 

framgångsrika skyttar, utan besitter ock-
så erfarenhet sedan lång tid tillbaka att 
arrangera SM tävlingar. Den första ge-
nomfördes redan 1959 och följdes upp 
1964,1983, 1989 och 2006. I höst, helgen 
23-24 september närmare bestämt, ar-
rangerar sällskapet återigen jakt SM då 
den svenska bågskytteeliten är på plats i 
skogarna kring bågskyttebanan och stu-
gan i Rankås.
    Vi räknar med ett par hundra skyttar, sä-
ger Peter Enbom, som själv ska tävla vid 
SM i 3D i Linköping innan dess.
   Och så pågår ju OS i Peking, då bågskyt-
tet brukar få uppmärksamhet i tv rutan. I 
dag på förmiddagen avgörs rankingom-
gången och förhoppningarna är stora på 
Lindomeskytten Magnus Petersson. En 
framgång skulle betyda mycket för spor-
ten. Det visade Tommy Qvick på sin tid.
   Utställningen om bågskyttet i Tibro på-
går fram till den 12 december.

LARS-OLA CARLÉN 

Peter Enbom lyckades med konststycket att skjuta sin pil i en pil 
som satt i tavlan.

Anita Persson (Johansson) och Peter Enbom visade prov på skytte med olika 
bågar vid invigningen av utställningen i sporthallen.

Yngve Johansson, Ingemar Johansson, Roland Årebro, Anita Persson, Gösta 
Wahll. Enar Ivarsson, Åke Johansson, Börje Fogelström och Peter Enbom 
är några av Tibro Bågskyttesällskaps framgångsrika skyttar genom åren.
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Kortfattad jämförelse, med diverse utvikningar, av 
Vansbrosimmet idag och det av 1968

Kåseri av Per Wengström till SK Elfsborgs hemsida, juni 2008
”Till flydda tider återgår min tanke än så 
gärna”. Särskilt om det gäller Vansbro och 
det som förr i tiden kunde kallas för verk-
lig simpropaganda. Det som numera mest 
är en uppvisning i rå kommersialism.

Till den tid då det bara kom folk di som 
kunde simma. Då det inte sågs som någon 
skam att bryta.

Nu ska kreti och pleti göra det, för att så 
småningom kunna strutta omkring med 
bevis för att de har erövrat en ”Svenska 
Klassiker”. Ja, det finns en långt gången 
mentalitet att; det där är minsann något 
som är min rättighet, kan jag inte göra det 
på befintliga premisser så får arrangörerna 
se till att ändra dessa så att jag också får 
min rätt. För vidare utveckling av detta 
sorgliga ärende se ”geschäftet Vansbro” 
under fliken krönika på hemsidan www.
sirnrna.nu

Mycket är annorlunda idag. Men är det 
också trevligare och bättre?
Låt oss börja från början, med starten, och 
utgå från 1968. Det första år som jag del-
tog. Tänk 40 år! Jag borde kanske undra 
över vad jag kommer att uppvaktas med i 
Vansbro m.a.a. det.

Denna inleddes redan kvällen innan då vi 
i samlad tropp gick och besåg startplat-
sen. Vi, bestod, enligt resultatlistan, av 
följande käcka grabbar: Johan Bengtsson, 
Christer Johansson, Per Wengström, Inge-
mar Sjöholm, Lennart Nilsson och Göran 
”Pia” Magnusson. Den sistnämnde ledare 
och ärrad veteran redan då ( han kan be-
rätta! ). Dessutom medföljde Per Larsson. 
De frejdiga töserna voro Eva Ferm, Liane 
Sten, Ann Larsson, Kerstin Prissberg, 
Lena Nilsson, Gunnel Sjögren och Anna-
greta Hedlund.

Det var tydligen tradition att göra så. Ut-
gående från Vansbros sevärda stationspa-
lats går man norrut. Halvvägs viker banan 
mot Borlänge av medan vi fortsätter längs 
med Inlandsbanan. Då levde fortfarande 
denna del av Inlandsbanan med passage-
rartrafik. 1969 försvann denna och några 
år senare också godstrafiken. Det var sä-
kert då som min tradition grundlades att 
balansera på ena rälsen på väg mot start. 
Det var roligare då. Det gick att hitta räls-
spik mellan den vittrade slipersen. Nu är 
det betongslipers på denna bit enär det lig-
ger ett större virkesupplag strax norr om 
startplatsen och därifrån forslas mycket ut 
på Västerdalsbanan.

Efter att ha besett startplatsen och fått oss 
berättat av Eva och Göran hur det skulle 
gå till nästa dag, återvände vi till samhället 
och besåg lördagskvällslivet. Det bestod 
mest av enstaka ”raggarbilar” på Järn-
vägsgatan, som då var den enda gatan av 
egentligt innehåll, och ungdomar som satt 
på trappstegen och väntade (på något). Nu 
är där ett liv och ett kiv, särskilt om där fö-
rekommer någon aktivitet i samband med 
”Vilda Vansbroveckan” (men den kanske 
är nedlagd nu för tiden). 
Förr fanns det också en aktiv Folkets Park, 
skönt belägen med storartad underhåll-
ning och dans på lördagen. Jag har själv 
varit där kvällen innan. Jag minns särskilt 
ett tillfälle då det var ”Bonnarock” i par-
ken under sex timmar vilket avslutades 
med Svenne Rubins, och som om det inte 
redan var blött nog så regnade det också. 
Fast det märkte nog inte särskilt många.

Troligen så kunskapade vi också älven 
från ”stora landsvägsbrons” bägge sidor. 
Varefter det antagligen var dags att in-
mundiga korv och mos med mycket ket-
chup.

På kvällen var tävlingsledaren Mats 
Qvarfot själv uppe i förläggningen vid 
Järnvägsgatan med våra startkuvert. Ack! 
en så’n idyll det var. 
Dagen därefter inleddes med frukost nå-
gonstans. Jag tror att vi var inkvarterade 
var för sig det året. Grabbarna i ett större 
hus vid Järnvägsgatan och flickorna + 
charmören Per Larsson hos Perssons rum. 
Sedan hände inte mycket. Starten på den 
tiden gick klockan 15.00. och inte som 
nu klockan 11.00. Men inte kommer man 
hem särskilt mycket tidigare för det.
Liniment och folköl
Innan lunch masserade vi in liniment. Det 
skulle så vara. 3-4 timmar före start. Sak-
kunskapen kunde förtälja att det brukade 

vara kallt i vattnet (undra på det när man 
betänker kvalitén på 60 talets somrar, 
fast de tog sig mot slutet vilket märktes i 
1969 års Vansbro). Lunchen förtärdes på 
ett ställe som hette Margaretas matsalar i 
mitten av 90 talet träffade jag ”Margareta” 
i den lid. järnvägsknuten Brintbodarna). 
M:s matsalar var ett säkert matställe ända 
tills Vansbro framåt 80 talet fick för sig att 
ändra starttiden till 13.00 (numera 11.00) 
Söndagens A-lag som drack folköl (efter 
det att mellanölet avskaffats i butikerna 
den sista juni 1975) och beskärmade sig 
över alla motionärer var sig precis likt 
andra platsers A-lag vid den tiden (de 
går fortfarande att finna på en del ställen 
övergivna av Gud, Mölnbo och Huddinge 
t. ex. men i den heliga jämlikhetens namn 
återfinnes numera en del fruntimmer i 
samlingen, dock ännu ej 50/50 - Schy-
man, var är du? ).

Efter maten var det nog dags att besöka 
förläggningarna, byta om och packa för 
återresan. Därefter gick det i sakta mak 
till starten. Det var långt ifrån dagens 
folkhorder med monarkins hela hets och 
stress. 
Vid starten vidtog insmörjning med ull-
fett. Det var också helt enligt sakkunska-
pen. Över hela kroppen. Ja, ja. Det var ti-
der det. Vi förstogo inte bättre. Faktum är 
att det var för mig i många år framöver en 
tradition att smörja in åtminstone under-
bena med ullfett oavsett temperatur. 
Nej! Det fanns inga våtdräkter på den ti-
den. Sa jag inte tydligt i inledningen att på 
den tiden kom det enbart folk till Vansbro 
som kunde simma 
(”Klassikern” blev inte aktuell förrän 
1972).

 I god tid gick vi också ned på startbryg-
gan som då liksom nu var belägen under 
Järnvägsbron mot Mora. Den var dock 
inte så hög och bred som nu utan låg någ-
ra cm över vattenytan. På den kunde de 
flesta av deltagarna få plats men de något 
sämre simmarna lämnade försiktigtvis 
bryggan till de som verkligen kunde och 
startade från strandkanten (1969 började 
bryggan sjunka enär alltför många ville 
stå på den). Vi hade fått rådet av de gamla 
rävarna Eva och Göran att hoppa i vatt-
net en tio minuter innan start för att vänja 
oss vid det så att chocken skulle bli min-
dre vid själva starten. Jag är fortfarande i 
vattnet innan start, på baksidan av bryg-
gan i samma syfte som då men också som 
uppvärmning, dessutom imponerar lite 
fjärilssim på motionärerna.

Per Wengström sprang bl. a. ”Järnmannen” i 
Kalmar år 2007
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Dags för start
Starten gick medelst nedräkning. Av rä-
varna hade vi likaledes fått rådet att ta 
sats på tre så låg vi i luften på två och var 
i vattnet på ett. Numera är starten ett väl-
regisserat spektakel, som infördes redan 
på 80 talet m.a.a. av alltför grova tjuv-
starter, en gång var det visst sju minuter. 
”Startgrindarna” lyfts upp av funktionärer 
då speakern yttrar ett lösenord. Har man 
vana vid det kan man ana sig till då det 
ska komma. 
Väl i vattnet uppstod ett free for all. Med-
an man var uppe på någons rygg kunde 
man mycket väl ha någon annan klängan-
des på sin egen. Damerna startade från 
norra delen av bryggan. 
Nej! Några simglasögon användes inte på 
den tiden. De fanns f.ö. inte. Inte förrän i 
början av 70 talet dök de upp, rätt klena 
varianter som ingen skulle komma på 
idén att använda i Vansbro.

Så var då simningen i gång och jag som 
ser dåligt hade bara en ungefärlig uppfatt-
ning om riktningen. Vi var ju inte heller 
så många så fältet blev mycket snart starkt 
uppsplittrat. Nu för tiden kan man ligga 
och knö på varandra långt in i mål (två 
simmare som simmar jämsides, även med 
tio meters lucka, kommer snarare förr än 
senare att simma ihop med armarna). På 
några ställen efter 1200 meter finns det 
grundare ställen med sjögräs som man 
simmar in i och som stryker sig mot ma-
gen. De ger alltid samma panikkänsla, 
även om man känner till det i förväg. 
Kanske beroende på att det känns ungefär 
som att simma in i en ordentlig rödmanet. 

Det tar som bekant ett litet tag innan det 
börjar brännas. 
På den tiden sam vi också verkligen i äl-
ven. Det fanns inte tillstymmelse till några 
banmarkeringar. Det medförde att många 
tog svängen vid Tallen alltför snävt och 
slog knäna i botten. Redan på den tiden 
blev det kallare i Dalälvens sista km. Men 
det har faktiskt hänt att vattnet varit var-
mare där. Antagligen hade vi också fått rå-
det att hålla oss nära högersidan av älven 
för att undvika motströmmen, men det är 
inte så lätt när strandlinjen är ojämn. Det 
är den förvisso fortfarande men nu ligger 
det flytbryggor längs hela Dalälven där 
funktionärer med jämna mellanrum över-
vakar. Så nu är det enklare att hålla rätt, 
ifall man andas åt höger vill säga.

Nejlikor i mål
Då, 1968, fick man på målbryggan tre nej-
likor och en grön kvist. Skänkta av den 
gode handelsträdgårdsmästaren i Vans-
bro. Det minskade med tiden och nu är 
det länge sedan något grönt utdelades, 
men i alla fall så sent som 1990 fick man 
en nejlika. 
Plaketten var också den bättre förr. Det 
var en kartbild i miniatyr av Vansbro där 
man såg älven, järnvägarna och de sex 
broar man sam under. Senare blev det en 
opersonlig rund sak att hänga om halsen 
att strutta runt med för att utanförstående 
verkligen skulle kunna uppfatta att man 
gjort någonting. Och för inbördes beund-
ran. Oavsett vattentemperaturer och våt-
dräkt.

Vad som dock blivit bättre, fast inte alls så 

pittoreskt och minnesrikt som förr är tvät-
ten efteråt. Då fick man hämta sitt eget 
varmvatten i en plastbalja och gnugga av 
sig ullfettet bäst det gick. Den tänkande 
hade tagit med sig eget flytande rengö-
ringsmedel och rotborste. Hade inte folk 
frusit förr så gjorde dom det under denna 
procedur. Mjäkigheter i form av värmetält 
existerade givetvis inte. Däremot kunde 
man gå in i ett stort tält efteråt, när man 
fått på sig träningsoverallen, och bälga i 
sig kaffe och äta hur mycket smörgåsar 
som helst. Ost och leverpastej med salt-
gurka vill jag minnas.

Liksom nu var det val av priser. Segraren 
brukade vanligtvis ta ett bastuaggregat av 
märket Tylö. Det var rätt väl tilltaget så 
de skänkta priserna räckte nog till unge-
fär hälften av deltagarna. Åtminstone de 
manliga. Själv tror jag att jag tog en verk-
tygslåda i plåt, visserligen tom men rym-
lig för alla museiverktyg och annat som 
kunde vara bra att ha. 
Temperaturen 1968 låg enligt tidningen på 
15-16°. Den lär ha varit nere på 13° någon 
gång början av 60 talet. Deltagarantalet, 
som enligt samma artikel var rekord, var 
52 damer och 70 herrar. Elfsborgs ”her-
rar” kom på fjärde plats i lag och ”damer-
na” på andra och fjärde.

Som sagt, det var ett litet trevligt familjärt 
arrangemang utan större åthävor, långt 
ifrån dagens gigantiska elefantiasis.

F.ö. är Vansbro inte en meter över 2800.

34 Lidingölopp  ( terräng 30 km )  SK 
Elfsborg 

26 Vansbrosimningar   ( 2.8 km )  de 
första 1968 och -69. VannRM för ålders-
klassen i årets simning.

15 Vätternrundor  ( cykling 300 km )  

12 Vasalopp  ( skidor 90 km )  

114 Marathons    det första 1978
 
18 Ironman     det första 1981, det se-
naste i Kalmar 2007 som gav andra plats 
på RM för åldersklassen

 och en del saker som få eller ingen an-
nan svensk har gjort,  t.ex.:
 
 - Ausdauer-Vierkampf i Husum, 
Västtyskland 1978, -79, -80 ( Ingående 
grenar under en vecka var: 50 km gång, 
1500 meter simning, 150 km cykel och 
marathon )
 
 - Jyllinge Games 1981,  den första 
upplagan av den danska motsvarigheten 
till ovanstående:
 
 - mars 1981, Uithoudingsvermogen 
Vierkamp Haag Holland med fyra gre-
nar på två dagar:

       85 km cykling på lördag förmiddag,
       40 km skridskor på lördag kväll
         3 km simning på söndag morgon
       25 km ”terräng”löpning söndag    
       middag
 
 - Fosters Quadrathon i England 1983 
och -84, reklamerad som ”världens hår-
daste tävling”: ( 3.2 km simning, 50 km 
gång, 160 km cykel och marathon ).
 
 - Faros marathon 2001 och -02   
(16000 m havssimning i Kroatien )

Per Wengström åter till Borås och Simklubben Elfsborg
Per Wengström har återvänt till Borås ef-
ter en längre tids boende i Göteborg.

Per har sedan länge varit engagerad i sim-
klubben Elfsborg på en rad olika sätt bla 
genom en stipendiumfond som nu funnits 
sedan 1995, för att uppmuntra och stötta 
simmare i framtiden.

Per började simma i föreningen som 8 och 
sedan i ungefär 10 år. Några år av vatten-
polo blev det också. 1974 blev Per, som 
den yngste dittills, ”Svensk Klassiker2, 
vilket var inkörsporten till ett idrottande 
av uthållighetskaraktär som fortgår allt-
jämnt.Per var bl.a. med på det första tri-
athlonet och Ironmantävlingen i Europa 

den 5 september 1981 i Haag, Holland. 
Blev därmed också den förste svenske 
utövaren av denna olympiska idrott.
Finns det någon annan svensk, levande 
eller avliden, som med säkerhet kan sä-
gas ha varit den förste utövaren av någon 
olympisk sport? 

Per Wengströms bedrifter
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Som bekant fick Sverige inget guld i Kina men en svensk tjej – från Västergötland – såg till att USA tog guld i damfotbollen. 
Här nedan lite om hennes år i Västergötland.

Pia föddes 1960 och växte upp i Marbäck – ett litet samhälle utanför Ulricehamn med ca 500 innevånare. Hon började i pojklaget 
när hon var sju år men kallade sig då för Pelle. När familjen flyttade till Ulricehamn blev det spel i IFK Ulricehamns damlag 1971 
och Inga-Maj Hellqvist berättar att Pia trixade med bollen på uppvärmningen tills lagledaren fick säga till henne att sluta – matchen 
skulle ju börja. Inga-Maj var 39 och Pia 11 då de spelade tillsammans och redan som 12-åring var Pia med om sin första serieseger 
– IFK vann Ulricehamns damserie 1972 före Skeppsjö, Fristad och Kronängs B-lag.
Som 15-åring gick Pia över till SGU Falköping och det var också det året hon gjorde landslagsdebut – detta i Sveriges femte of-
ficiella landskamp sedan starten 1973. Förbundskapten för Sveriges damer var Hans Karlsson från Flakeberg – se mer om honom i 
artikel på sidan 23.
När SGU Falköping lämnade över fotbollsverksamheten till nybildade Falköpings Kvinnliga IK inför säsongen 1977 var Pia en 
bidragande orsak till att laget slutade tvåa efter Öxabäck i div I Norra Götaland på samma poäng som Kronäng. Även Hol var med 
i denna serie.
1978 blev Pias sista år i Falköping. En besvärande knäskada gjorde att hon endast spelade tre seriematcher (2 mål) detta år och 
Falköpings KIK blev som nia och näst sista lag nedflyttade från högsta damserien. Hol kom tia medan Öxabäck återigen vann serien 
nu med Kronäng som fyra och från Södra Götaland  överflyttade Nittorp som femma.
Pia spelade i landslaget från 1975 t.o.m 1996 och av de 22 landslagsåren missade hon landskamper endast åren 1978 och 1992. 
F.d. förbundskaptenen Ulf Bergqvist från Borås berättar att Pia opererade sitt ena knä 1978 men gjorde comeback när han tog över 
damlaget efter Tord Grip 1979. Ulf vet också att Pia efter VM i Kina 1991 (avslutande segermatch mot Tyskland om bronset så sent 
på året som den 29 november) beslöt sig för att sluta i landslaget men att hon 1993 övertalades att göra comeback som 33-åring av 
dåvarande förbundskaptenen Bengt Simonson.
Nu blev det i stället i OS 1996 som Pia avslutade sin landslagskarriär med sin 146:e landskamp (71 mål)  den 25 juli mot Danmark 
i Orlando – seger med 3-1.

Klubbar som spelare: 

Marbäcks IF 1967-1969 i pojklaget som ”Pelle”
IFK Ulricehamn 1970-74 damlaget från 1971
SGU Falköping 1975-76 landslagsdebut 15 juni 1975 på Nya Ullevi mot  England
Falköpings KIK 1977-78 knäskadad större delen av 1978
Jitex BK 1979-81  SM-vinnare 1979 och 1981, cupvinnare 1981
Östers IF 1982-83  var arvodet av Stig Svensson fyra vinterdäck?
Stattena IF vår 1984   spelade bara i Kronängs cup 9 januari
Jitex BK 1984  SM-vinnare och cupvinnare1984
ROI Lazio 1985 vår  Sveriges första kvinnliga proffs
Jitex BK 1985  spelade 9 matcher av 18
Hammarby IF 1986  serieseger div I Norra. 17 mål som mittfältspelare
Jitex BK 1987-1989  SM-vinnare 1989, Cupfinalförlust mot Öxabäck 1987+89.
Hammarby IF 1990-96 Cupmästare 1994 och 1995

Tränarkarriär: Förbundskapten Sverige (F16, F19, U21)1990-2000, Hammarby (spelan-
de)1992-94, Vallentuna (ass), AIK (ass) 2000, Philadelphia Charge (ass) 2001-02, Boston 
Breakers, årets tränare i amerikanska proffsligan 2003, Kolbotn (Norge) 2005, KIF Örebro 
2005-06, ass. förbundskapten Kina 2007, förbundskapten USA 2008.

Meriter i övrigt: Spelade VM 1991 och 1995, VM-brons 1991, spe-
lade OS-turneringen i Atlanta 1996, inofficiell Europamästare 1984, 
EM-silver 1987 och 1995, EM-brons 1989, svensk mästare 1979, 
1981, 1984 och 1989, svensk cupmästare 1981, 1984, 1994 och 1995, 
flerfaldig skyttedrottning i högsta damserien (1979-25 mål, 1981-32, 
1983-35). Utsedd till årets fotbollstjej 1981 (föregångaren till Dia-
mantbollen).
Medlem i svensk fotbolls Hall of Fame där hon togs ut i första urvalet 
2003 av Sveriges Fotbollshistoriker och Statistikers förening – detta 
med motiveringen ”Den stora föregångaren inom svensk damfotboll. 
Första proffset, första utlandstränaren och spelaren med både flest 
landskamper och flest mål.”
            Tommy Wahlsten
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Pia från Västergötland tog olympiskt guld i Kina

IFK Ulricehamns damlag 1971
Stående fr. v.: Inga-Maj Hellqvist (mamma till Christer Hellqvist i Elfsborg), Birgit-
ta Börjesson, Sonja Norén, Gisela Geyersberg, Helén Palm, Ann-Marie Andersson.
Sittande fr.v.: Eva Lundgren, Carina Hellqvist (Inga-Majs dotter), Eva Weikull, 
Gunnel Davidsson och Pia Sundhage (som 11-åring i glasögon).
Bilden från ”Västgötafotbollens 1900-talshistoria” som är sammanställd av Harald 
Jakobsson.

Pia Sundhage      FOTO: Åsa Allard, Örebro Universitet
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Bokstäverna i de skuggade rutorna, rätt sammansatta, ger svaret på vilken sport 
som, för Sveriges del, gav en bra utdelning i OS.
Skriv ner den sökta sporten på ett vykort eller kuvert och skicka till: 
”Höstkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 SKAGERSVIK. 
Senast den 10 november vill vi ha svaren. Som vanligt delar vi ut Sverigelotter 
till tre vinnare. Lycka till!

Rätt lösning till förra numrets ”Vårkryss” var Skärtorsdagen. 
Vi gratulerar vinnarna som blev

1:a pris 3 Sverigelotter: J-E. Andersson, Prästkragevägen 9, 504 78 SANDHULT 
2:a pris 2 Sverielotter: Jan Edgar, Tjädervägen 65, 542 41 Mariestad  
3:e pris 1 Sverigelott: Lars Nordlund, Kvartsgatan 32, 441 56 ALINGSÅS

Lotterna kommer med posten.

”Fru Fortuna”, Karin Monsén-Karlsson,  Trollhättans 
IHS, har just dragit vinnarna i ”Vårkryss”.
Till vänster WIS v. ordf., Vadsbo IHS:s ordf.och korsords-
konstruktör Bo Zackrisson.

FOTO: Tommy Wahlsten

29



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

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b
Bankg.   5513-8168

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

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

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

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

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

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

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

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

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Brynolf Antonsson

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

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

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

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillgårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
Bankg.      5423-6880
 

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

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                   0521-141 09

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:      Box 554
                  503 14 Borås
Tel:            033-35 39 39a, 
                  0706-81 21 16
Ordf.:        Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.          Solveig Sundequist, 
     0500-41 86 94
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

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

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

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

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

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

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

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

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66
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Greta Sislegård, boråsgymnastikens stora gymnastikprofil
Hon var inte bara en av Borås 
Gymnastiksällskaps största och 
viktigaste profiler utan hela bor-
åsgymnastikens stora profil. 

Hon har haft många tusen elever. 
Dels i gymnastiksällskapet och 
dels och inte minst alla skolelever 
hon undervisat på gymnastiktim-
marna. Vem minns inte hennes 
uppvisningar i samband med Bar-
nens Dag. 

Greta Sislegård har inte bara ver-
kat på hemmaplan. Hon har haft 
internationella uppdrag också. 
Det var hon som fick uppdraget av 
förbundet att utforma programmet 
för den kvinnliga elitavdelningens 
deltagande i OS i Berlin 1936. 
Hon ledde en stor trupp vid Ryt-
tarolympiaden i Stockholm 1956 

GRETA SISLEGÅRD
Född: 24mars 1902, 
Död:  27 feb. 2000 
Födelseort: Malmö 
Barn: Lena, Lars, Otto och Ulla 
Yrke: Gymnastikdirektör 
Speciallite: Införde rytmiska gymnastiken med 
pianospel

och var ledare för två elitavdelningar i 
Svenska Gymnastikförbundet under en 
turné i England. 

Det var egentligen en ren tillfällighet att 
Greta Sislegård hamnade i Borås. När hon 
tog sin gymnastikdirektörsexamen vid 
Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i 
Stockholm 1924 hade hon inga andra pla-
ner än att åka hem till Skåne igen. Men så 
kom en förfrågan från Borås om hon inte 
ville ta ett vikariat som sjukgymnast på 
Borås lasarett. Hon tackade ja till glädje 
för Borås alla gymnastikintresserade.

Olof Toftby



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

                                 FOTO: Sveriges Olympiska Kommitté

Emma Johansson och Gustav Larsson tog båda silver i OS i Peking. Båda har gått på cykelgymnasiet i 
Skara som funnits sedan 1981. Gustav gick där till 1998 och Emma till 2001. Av andra duktiga cyklister 
som gått på gymnasiet kan nämnas proffscyklisten Glenn Magnusson, nu boendes i Falköping, som 
tävlat för både Falköpings CK och Skara CK.


