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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson
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SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Nytt år – nya förväntningar! När det dessutom 
är  OS-år ökar våra förhoppningar. 
Vi räknar optimistiskt redan nu på hur många 
medaljer, som Sverige kommer att klara hem. 
Oftast blir de färre än vi trott.
Någon på förhand given medaljör kommer 
att misslyckas – då kallar vi det fiasko- och 
någon oväntad kommer att träda fram 
– då kallar vi det bragd.
Reaktionen hemma brukar bli 
”Vad var det vi sa...”

Idrott och politik.
För mig är det självklart att idrott och politik hör ihop. Det vore önskvärt, 
att så inte vore fallet, men det vore att blunda. Möjligen skulle man kunna 
önska, att detta inte kommer till uttryck under tävlingen på själva idrottsa-
renan. Samtidigt är det där det syns och uppmärksammas. Fokus hamnar 
lätt på annat än själva idrottsprestationen. Idrotten i alla länder vilar på 
någon slags värdegrund, som sedan kommer till uttryck i handling. Väljer 
sedan de olympiska makthavarna att förlägga spelen till, ur demokratisk 
synpunkt tveksamma länder, så accentueras frågan: ” Är det bättre att 
bojkotta och ej spela med än att vara på plats och deltaga med en för-
hoppning om att kunna påverka och förändra? ” Stora idrottstävlingar har 
många gånger utnyttjas i politiska syften. Resultatet har snarare stärkt
rådande förhållanden än förändrat. Politiska protester sker nästan alltid 
vid stora mästerskap. Det finns alltid politiskt intresserade aktiva, som vill 
markera. Men det finns också de som, inklusive ledare, väljer att hålla för 
ögon och öron. Jag läser idag, att en del inbjudna gäster sitter och  funderar 
på  om de skall åka eller inte. Vi andra sitter i tv-soffan och slipper ta 
ställning i denna svåra fråga.

Varning för romantisering!
Jag såg denna rubrik nyligen utan att nu kunna ange var. Den fick mig att 
försöka tänka till. Påpassligt ordnar många idrottshistoriska sällskap i
dagarna utställningar med temat ”Våra olympier”. Vi ser böcker, tidskrif-
ter, tidningsbilagor med samma tema. Det är  bra, intresseväckande och 
värdefullt. Förebilder behöver vi. Men vem skriver historien? Vi måste nog 
inse, att vår egen historieskrivning inte alltid är hela sanningen utan måste 
kunna omprövas. Är det så att vi romantiserar den tid eller den person, som 
vi beskriver. Vi vill inte såra eller få kritik. Följden blir att framgångar och 
nederlag lätt överdrivs. Framför allt får inte historieskrivningen överlåtas
till motståndarna. Saker och ting måste över tid kunna omprövas. Hur är 
det med vår egen tidning, våra jubileumsskrifter, våra utställningar?
Människor även våra egna hjältar och hjältinnor består av kött och blod 
har fel och förtjänster. Svart- eller skönmålning gynnar inte någon, men 
aningslöshet kan vara förädisk.
Tanken glider över till min egen minnesförmåga, min glömska, min 
återerinring tillsammans med mina övriga sinnen. Hur har det påverkat min 
egen historiebeskrivning. Datorns minne kan inte glömma, men.....Det får
vi reflektera över senare.

Nu ”laddar” vi inför OS och förbereder oss att komma till 
årsmötet i Skara den 15 mars!

Välkomna!
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 Borås
Tel: 033-35 39 40, 0705-15 67 08
E-post: goran@bihs.se

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 Borås
Tel: 033-20 0453 b, 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

Sven-Åke Mökander
Markgatan 39
441 51 Alingsås
Tel: 0322-67 23 10 b, 0706-72 31 56
E-post: 
svenake.mokander@gmail.com

Leif Svensson
Paradisgränd 5
513 50 Sparsör
Tel: 033-26 69 88 b, 0722-52 70 12
E-post: leif@bihs.se

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

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

501 13 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA är nu 
inne på sitt elfte år. 
40 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

Vi på redaktionen behöver hjälp från er läsare och är beroende 
av era berättelser i ord och bild. Det är ni som gör tidningen
ännu mera läsvärd!
Fatta era författarpennor, leta igenom gamla (eller nya) 
fotoalbum och skicka in era bidrag till oss.

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 2/2014 ca. V 21

Nr 3/2014 ca. V 38

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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Chans att se alla 
Tibros olympier
Tibrobor i OS 1912–2014 är temat 
för utställningen av Idrottshisto-
riska sällskapet i Tibro. Utställ-
ningen är sällskapets 21:a och 
finns som vanligt i sporthallens 
lilla hörna.

Att det skulle bli en sådan utveckling var 
det ingen som trodde då de från kultur 
och fritid fick en förfrågan om att göra en 
liten utställning vid sporthallens 30-års-
jubileum 2004.

Men det har rullat på och det brukar bli 
ett par utställningar varje år.

– Vår första utställning handlade om 
Tibrobor i Vasaloppet så det känns som 
om vi knyter ihop det hela i och med 
det kommande OS-temat, säger Christer 
Carnegren.

Intresset från allmänheten är stort och 
alla utställningarna har många besökare.

– Den klart populäraste har varit den 
som avslutas i januari, Gärts AIK - från 
pojkfotboll till landslagsspel.

Den hör till de mera udda utställningarna 
under åren. Det gör även utställningarna 
om modellflyg, fiske och brottning.

När Västergötlands idrottsförbund fyllde 
100 år gjorde man en specialutställning, 
likaså vid Rankåsstugans 60-årsjubileum. 
Också på uppåner-festivalen har idrotts-
historiska sällskapet deltagit och där fick 
de ett 30-tal nya medlemmar.

Klubbtröjor från Skövde HF och Tibro HK 
(Angelica Wallén) och Tibro KK (Victoria 
Helgesson).
Foto: Börje Sahlén

TIBRO

FAKTA:
Tibrobor i Olympiska spel 1912-2014:
August Gustafsson 1912 Stockholm guld dragkamp
Ove Emanuelsson  1960 Rom, 1964 Tokyo, 1968 Mexico City kanot
Tommy Qvick 1984 Los Angeles bågskytte
Simon Dahl 2000 Sidney 2004 Aten beachvolleyboll
Robin Söderling 2004 Aten tennis
Adrian Schultheiss 2010 Vancouver konståkning
Angelica Wallén 2012 London handboll
Victoria Helgesson 2014 Sotji konståkning
Christina Helgesson 2014 Sotji konståkning (tränare)

För varje genomförd utställning har 
Idrottshistoriska sällskapet satt etiketter 
på läskflaskor. Som ses har det blivit en 
ganska stor samling.
Foto: Börje Sahlén

Christer Carnegren lägger ner många 
timmar på att sammanställa sällskapets 
utställningar.
Träfigurerna på Tibros OS-deltagare har 
man fått hjälp med av Kålles Rekordma-
gasin i Tråvad.
Foto: Börje Sahlén

Klubbtröjor från Tibro Bågskyttesäll-
skap (Tommy Qvick), Tibro SMU (Simon 
Dahl), Tibro KK (Ove Emanuelsson) och 
Tibro TK (Robin Söderling). 
Foto: Börje Sahlén

Lånar material
Det är mycket jobb att sammanställa 
utställningarna. För att få ihop material 
åker medlemmarna runt och samlar ihop 
grejer som idrottsmän och klubbar lånar 
ut. Ibland får sällskapet också behålla 
något.

På OS-utställningen kan man ta del av 
Tibros deltagare i de olympiska spelen.

Nu är man glada för att också kunna 
lägga till konståkningstjejen Víktoria 
Helgesson som nyligen blev uttagen till 
Olympiaden i Sochi som Tibros första 
vinterolympier. Från Kålles Rekordma-
gasin i Tråvad har man fått hjälp att göra 
träfigurer på samtliga olympierna.

Värt allt arbete
– Då man är idrottsintresserad är det värt 
allt arbete. Men det gäller att alltid ligga 

lite före så man blir klar i tid till det är 
dags för nästa utställning. I början var 
det svårt att få tag i material, men i dag 
går det lätt. Genom att vi alla är intresse-
rade av idrott känner vi Tibrobor i många 
olika sammanhang, säger Christer.

Vid invigningen bjuder man in personer 
med anknytning till det nya temat.

Det är ett välbesökt evenemang, man 
minglar och trivs och ser över utställ-
ningen. Bland gästerna är alltid några 
från SISU och Kultur och Fritid.

Börje Sahlén
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TIBRO

Konståkningstränare Regina 
Jensen gästade höstträffen 
med Idrottshistoriska sällska-
pet i Tibro.

Ett 50-tal medlemmar kom till träffen i 
Blåbandsgården. Regina Jensen berättade 
om bakgrunden till Tibro konståknings-
klubb och att det var hennes pappa som 
startade klubben 1967. Hon hade till och 
med tagit med sig den första protokollbo-
ken för att läsa om starten för klubben.

Regina Jensen med Gerd Svensson 
(mamma till Christina Helgesson) och 
Ingert Gustavsson (Reginas mamma) 
vid höstträffen där konståkningen stod i 
fokus.
                                   Foto: Börje Sahlén

RÄTTELSE
I artikeln från WIS 25-års-
jubileum i förra numret av 
tidningen framgick det att 
Ulf ”Tidan” Johansson och 
Ulf Esborn stod för för 
musikalisk underhållning. 
Nu är det så, att ”Tidan” 
heter ju inte Ulf, utan Nils, 
(förövrigt en känd ”gammal” 
fotbollsprofil).
Nu är detta tillrättalagt,
 rätt skall vara rätt! Nils ”Tidan” Johansson

”Vi har bråkat oss till varje timme”

Regina Jensen är en av tränarna i konst-
åkningsklubben och för idrottshistoriker-
na berättade hon om klubbens historia.
                                   Foto: Börje Sahlén

– Det var en grupp tjejer och även någon 
kille som var med från första början. 
Klubben fick snabbt duktiga åkare och 
uppmärksammades ute i landet. Pappa 
lärde ut sådant som han hade läst sig till 
och det räckte ett bra tag, sa Regina som 
tillsammans med Christina Helgesson 
tillhörde den första gruppen.

Men med tiden förstod han att han måste 
hitta andra tränare som kunde mera. 1976 
invigdes ishallen och det var helt fan-
tastiskt för åkarna att kliva in i en hall. 
Tidigare hade de åkt utomhus på den så 
kallade månskensrinken.

Åkarna blev bättre och bättre. De deltog 
aktivt i olika tävlingar. Man anställde en 
tjeckisk tränare, Alexandra Gola, vilket 
gjorde att både bredden och toppen för-
bättrades. Klubben fortsatte att utvecklas 
även efter att Regina och Christina flyttat 
för att studera. 1989 kom de båda tjejerna 
tillbaka som utbildade idrottslärare.

Gett allt och lite till
– Sedan den dagen har vi gett allt och lite 
till som tränare för Tibro. 
Det har varit jättejobbigt men det som 

vi fått ut av jobbet är mycket mer än vad 
det har kostat. Målsättningen har varit 
att visa att det går att bli en bra konståk-
ningsåkare i Tibro och det målet tycker 
jag att vi har nått. Men vi har fått bråka 
oss till varje timme på isen och jag und-
rar ibland om det gått lättare om vi varit 
män, sa Regina.

Börje Sahlén

du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31

IDROTTSFÖRENINGAR och IDROTTSHISTORISKA 
FÖRENINGAR/SÄLLSKAP I VÄSTERGÖTLAND!

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

 som nedlagda föreningar i ER ÄGO, överlämnar dessa till föreningsarkiv eller idrottshistoriska arkiv. 

Lämna in handlingar på närmaste arkiv, för säker förvaring. 

REDAKTIONEN FÖR WI.
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VADSBO

I Mariestad har det
blossat upp en strid om 
Vänershofshallens vara 
eller inte vara. 

En falang med ledande politiker i 
spetsen vill riva hallen för att ge 
plats åt ett antal parkeringsplat-
ser. Andra menar att hallen fortfa-
rande behövs för framförallt den 
breda ungdomsidrotten i staden, 
som har behov aven inomhushall 
där man kan få hyra på rimliga 
tider. 

De befintliga hallar som finns är fullbo-
kade och många utövare hänvisas till små 
utrymmen i gymnastikhallar eller
 till mycket oattraktiva tider. 

Inte minst ur idrottshistoriskt perspektiv 
vore det mycket olyckligt om Väners-
hofshallen skulle försvinna. 

Den anrika hallen byggdes i slutet av 
1930-talet och invigdes den 10 december 
1939. Hallen, med sin utformning, var då 
den första i sitt slag i gamla Skarborgs 
län. Nu har det i andra sammanhang visat 
sig att de ledande i Mariestad inte har så 

Vänershofshallen                                                                                                                                           Foto: Michael Gustafsson

Rivas eller byggnadsminnesförklaras? 
mycket till övers för kulturverksamhet, 
som faktiskt bevarande av idrottshistoria 
är, så chansen för Vänershofshallens 
överlevnad är mycket osäker. 

Frågan om Vänershofshallen skall bygg-
nadsminnesförklaras ligger hos Länssty-
relsen i Västra Götalands län och är ännu 
inte avgjord. 

Som argument för rivning hänvisas till 
att en renovering skulle kosta alldeles 
för stora summor. En anledning till det 
stora renoveringsbehovet är ett eftersatt 
underhåll under många år.
 
Vad en renovering skulle kosta är man 
också djup oense om. De som vill riva 
hallen menar att en kostnad på 25 - 30 
millioner är ett minimum, medan andra 
säger sig ha verifierade uppgifter på att 
halva de summorna skulle räcka.
 
Nämnas kan att en systerkopia av Väner-
shofshallen finns i Tidaholm. 
Den hallen har renoverats och stod klar 
2010 och inrymmer förutom idrottslig 
verksamhet även lokaler för ett idrotts-
historiskt museum.

Byggandet av Vänershofshallen innebar 
ett uppsving för inomhusidrotterna i Ma-
riestad främst tennisen och badminton. 
Även handbollen blev redan från början 

en stor sport då stadens två klubbar, 
Mariestads BK och Mariestads AlF 
snabbt avancerade i seriesystemet. 

Riktigt stora publikmagneter var der-
bymatcherna föreningarna emellan då 
hallen snabbt blev slutsåld. 

Under ett par decennier spelade fören-
ingarna periodvis samtidigt i landets näst 
högsta serie.
 
Den nya hallen inspirerade även till 
utveckling av damidrotten i Marie-
stad och en ny förening, Kvinnliga IK 
Spänst, bildades med handboll, friidrott, 
orientering, skidåkning och simning på 
programmet. 

Föreningen gick efter några upp i Marie-
stads AlF. 

Damhandbollen återupptogs i Mariestads 
AlF under slutet av 1940-talet och i 
mitten på 1950-talet nådde man elitnivå.
 
Säsongen 1955-56 spelade MAIF i 
damallsvenskan. 

Skulle Vänershofshallen rivas är det en 
stor förlust idrottshistoriskt sett.

                                      Bo Zackrisson



7

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

Västgöta flygflottilj (F6) i 
Karlsborg hade på sin tid 
duktiga idrottsutövare som i 
ädel kamp mot övriga flottiljer 
och regementen i vårt avlånga 
land skördade stora idrottsliga 
framgångar, framförallt inom 
fältidrott.

Fram till i början av 1970-talet genom-
fördes även flygvapenmästerskap i 

F6 ishockeylag 1962. 
Övre raden från vänster: Sergeant Bror Bruzell Karlsborg, vpl (värnpliktig) Olsson Göteborg, fältflygare Åke Sand Karlsborg, 
vpl Kent Gustavsson Karlsborg, vpl Bo-Lennart Johansson Värmland, löjtnant Kalle Skålberg Karlsborg, vpl Inge Björkman 
Gullspång och vpl Whålberg Arboga.
Knästående från vänster: Vpl Svensson Mariestad, vpl Gunnar Björnell Karlsborg, vpl Leif Magnehed Tibro, vpl Rune Ohlin Tibro 
och vpl Per-Arne Larsson Värmland.
                                                                                                                                                                                               Foto: F6

Ishockeykämpar i flygvapnets tjänst
fotboll, handboll, fri idrott samt ishockey. 
Efterhand togs dessa sporter bort till 
förmån för fältidrotter såsom fälttävlan, 
skytte, orientering och skidor.
1962 var ett stort år för flottiljens lag i 
ishockey. Laget hade i konkurrens med 
flygvapnet övriga 19 flottiljer mycket 
överraskande avanserat till final mot F15; 
flygflottiljen i Söderhamn.
Finalen spelades i Söderhamn och trots 
att F6-laget bjöd på överraskande hårt 
motstånd segrade F15 till slut med 5 – 3.

Värnpliktiga
Lagledare för F6:arna var dåvarande 
sergeanten vid F6 Bror ”Jocke” Bruzell 
medan laget i övrigt nästan bara bestod 
av värnpliktiga. Många av de värnplikti-
ga spelade även i civila klubbar där bland 
annat Gunnar Björnell och Kent Gustavs-
son representerade Karlsborgs BK och 
flottiljlagets målvakt Leif Magnehed 
vaktade även målet i Tibro IK.
Västgöta flygflottilj (F6) avvecklades 
sista juni 1994.
                                       Stig H Brehag

KARLSBORG
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS,  2013

Årets sommarmöte genomfördes i Gräfsnäs 21 september

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Westgötarnas Idrottshistoria trycks i över 4.000 ex. 
och du, som skickar insändare, reportage etc.  
når en väldigt stor läsekrets, som t.ex.

• Samtliga medlemmar i Sällskapen i Västergötland
• Samtliga IHS i hela Sverige
• Regionkontor i Västra Götaland
• Samtliga kommuner (bibliotek) i Västergötland
• Samtliga SISU-konsulenter
• Styrelsen i Västergötlands Idrottsförbund
• Samtliga Föreningsarkiv i Västergötland
• Ledamöter i RF
• De flesta tidningar i Västergötland

Har du något idrottsminne, 
som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, 
utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder 
för publicering –färg eller 
svart/vitt digitala, hög-
upplösta, eller vanliga kort. 

Styrelsen
har under året bestått av Roland Gustafs-
son, ordförande, Bo Zackrisson, vice 
ordförande, Tommy Olsson, sekreterare, 
Sture Pettersson, kassör, Folke Brink, 
Karin Monsén-Karlsson och Sven-Åke 
Mökander, ledamöter samt Lars-Göran 
Bengtsson och Lennart Lundh, ersät-
tare. Carl-Erik Johnsson, Västergötlands 
Idrottsförbund, har varit adjungerad. 
Styrelsen hade sex protokollförda möten 
under året varav ett konstituerande.

Samtliga 17 idrottshistoriska sällskap/
föreningar i landskapet var och är med-
lemmar i WIS. 

Årsmötet 2013
avhölls  på restaurang Bredablick på 
Mösseberg med Falköpings IHS som vär-
dar. Förutom de sedvanliga förhandling-
arna fick deltagarna lyssna på kommun-
direktören Thomas Hjerth som via ett 9 
m långt rep skapade en historisk tidsaxel 
kopplad till världsrekorden i längd och 
stav samt den skaraborgska radioprofilen 
Gillis Hellberg som kåserade om och 
med humor.

Årets sommarmöte 
gjordes till ett jubileumsmöte där WIS 
25-årsjubileum manifesterades där det 
hela en gång startade, dvs Gräfsnäs i 
Alingsås kommun med Alingsås IHS 
som värdar. Deltagarna fick bl a se ett 
bildspel om WIS historia som Carl-
Erik Johnsson tagit fram och lyssna på 
tre sportjournalister av olika årgång, 

Stig Hagberg, Jan Hansson och Daniel 
Vandor, som gav roliga och tänkvärda in-
blickar i sportjournalistiken förr och nu.

WIS arrangerade också en tvådagars 
bussresa till Helsingborg med Bosse 
Zackrisson som ansvarig. De närmare 
femtio deltagarna såg toppmatchen-
Helsingborg-Elfsborg, besökte det nya, 
imponerande idrottsmuseet i Idrottens 
hus och genomförde även ett arbete kring 
synen på idrotten och hur den förändrats 
och utvecklats.

WIS har som tidigare gett ut 4 num-
mer av WI, Westgötarnas Idrottshis-
toria. Nummer 3 utformades som ett 
jubileumsnummer inför 25-årsfirandet. 
Redaktionskommittén för WI har bestått 
av Tommy Olsson, sammankallande, Bo 
Zackrisson och Sven-Åke Mökander, 
samt ansvarige utgivaren Leif Svensson 
och redaktören Göran Axelsson.

Hemsidorna 
förändrades under året på så sätt att de 
tidigare fördes över till IdrottOnline och 
sedan släcktes ned i sin gamla version.

WIS har under året varit medlem i 
Idrottshistoriska Riksförbundet, IHRF, 
trots en mycket kritisk hållning till verk-
samheten där. Efter IHRF:s välbesökta 
årsmöte i Skövde görs nu något av en 
nystart. WIS har tre ledamöter i den nya 
styrelsen.

Ekonomiskt 
gick verksamheten 2013 med ett under-
skott om 27 990 kr. WIS går därmed in i 
2014 med 94 775 kr i disponibla medel. 
Det stöd som WIS får av Västergötlands 
Idrottsförbund, VIF, är av avgörande 
betydelse för verksamheten liksom ett 
fortsatt gott samarbete över huvud taget 
med VIF/SISU.
            Styrelsen genom Tommy Olsson



9

Årsrapporter 2013
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

I vår klubblokal på Östra Kyrkogatan 
3 i Alingsås finns våra idrottshistoriska 
samlingar med priser, medaljer och 
dylikt som under årens lopp lämnats in 
från idrottare och föreningar. Under 2013 
har vi bland annat fått en del av en av 
Alingsås bästa fotbollsspelare genom 
tiderna, gamle gaisaren Rune Jingårds 
förnämliga prissamling. 

I vår utställningsmonter i Sparbanken har 
vi under året presenterat material som 
rör ishockeysporten och ishockeyklub-
barna i Alingsås samt boxningssporten. 
Dessutom har vi i denna monter haft en 
utställning om Alingsås Handbollklubb, 
som 2013 firade sitt 40-års jubileum. Ett 
stort arbete har lagts ner på att sortera, 
gallra, arkivera och i övrigt göra i ord-
ning sällskapets samlingar.

Årets vårträff hölls den 15 maj i Scout-
stugan, Östbovik, och höstträffen i Änga-
bostugan den 11 september. Program-
met bestod som vanligt bland annat av 
musikunderhållning, tipspromenad och 
kaffeservering.

Vi har haft öppet hus för medlemmar och 
andra intresserade i vår klubblokal sex 
gånger. Vi deltog också i kommunens 
arrangemang Arkivens dag, då besökare 
kom för att se våra samlingar. Nämnas 
bör också att våra medlemmar deltar i det 
idrottskafé som anordnas i Alingsås IF:s 
klubbstuga varje vecka under vår- och 
höstsäsong. 

Styrelsen har representerats vid Westgöta 
Historiska Sällskaps (WIS) årsmöte den 
16 mars. WIS startades 1988 vid ett möte 
i Gräfsnäs slottspark och fyllde alltså 25 

BIS styrelse har under 2013 haft följande 
sammansättning: Tommy Olsson, ordf, 
Björn Bergqvist, v ordf, Lennart Alsin, 
Maritha Hallberg, Arne Kjörnsberg, Kjell 
Sternfeldt och Göran Zettergren, leda-
möter samt ersättarna Bengt Fredenlund, 
Jörgen Lindbratt och Lars Sundin. Berg-
qvist, Kjörnsberg och Sundin var utsedda 
av Borås Stad, övriga av BIS årsmöte.

Eva Wohlin (t o m juni)/Camilla Brodin 
(fr o m juli), stads- och föreningsarkivet 
samt Olof Toftby och Maija Larsson 
har varit adjungerade. Olof Toftby som 
kanslichef och Maija Larsson som kassör 
och styrelsesekreterare. Göran Axels-
son har varit redaktör för Westgötarnas 
Idrottshistoria, WI, och Leif Svensson 
ansvarig utgivare. Steve Gustavsson har 
varit datakonsult. BIS har dessutom haft 
7 anställda med arbetsmarknadsstöd.

Föreningen hade under året 646 medlem-
mar varav 487 var enskilda sådana och 
159 föreningar. Antalet medlemmar var 
därmed 46 färre än under 2012.

Idrottsmuseet var enligt den policy som 
gällt de senaste åren öppet i anslutning 
till olika arrangemang i Boråshallen samt 
för förhandsbokade gruppvisningar som 
t ex friidrottens Stora grabbar i sam-
band med SM i Borås.. Samarbetet med 
framgångsrika Borås Basket har varit 
synnerligen positivt när det gäller besök. 

Antalet besökare uppgick till 952 vilket 
var marginellt lägre än året innan. 

BIS har också fortsatt att ställa ut idrotts- 
och kulturhistoriska bilder i Galleri 
Idun och kaféet i fullmäktigehuset samt 
nya sådana i det s k Brygghuset. I ett 
samarbete med Elfsborg har en korridor 
i Sjuhäradsläktaren utsmyckats med 
tecknade bilder av boråsiska sportprofiler 
från tecknaren Geson.

2014 fyller BIS 25 år. Planeringen inför 
detta startade under 2013 och innefattar 
en skrift om boråsidrottens historia samt 
en idrottshistorisk fest under hösten.

För första gången sedan starten 2007 
valde BIS jury för Boråsidrottens Wall 
of Fame att inte välja in några nya namn 
under året. Boråsmedaljen för 2012 års 
bästa idrottsprestation i Borås tilldelades 
Elfsborgs guldtränare Jörgen Lennartsson 
(som några månader senare fick lämna 
sitt uppdrag….). Utdelningen skedde i 
samband med firandet av Borås födelse-
dag på Stora torget.

BIS fortsatte under året att ge ut West-
götarnas Idrottshistoria i fyra nummer 
på uppdrag av Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, WIS. Nr 3 utformades som ett 
speciellt jubileumsnummer för att mani-
festera WIS 25-årsjubileum.

Den traditionella personal- och stu-
dieresan tillsammans med stads- och 
föreningsarkivet gick till Växjö där Ut-
vandrarnas Hus, Sveriges glasmuseum, 
Kulturcentrum Småland och nya Myresjö 
Arena besöktes. BIS deltog också med 
flera deltagare från personal och styrelse 
vid WIS resa till Helsingborg.

Guidad tur i Utvandrarnas Hus i Växjö

AIHS svarade för arrangemangen i 
samband med WIS 25-årsjubiléum i 
Gräfsnäs

år 2013. 25-årsjubileet firades på samma 
plats och AIHS svarade på uppdrag av 
WIS för arrangemangen i samband med 
jubileet. 

Vid vårt årsmöte den 11 mars deltog ett 
25-tal medlemmar. Sven-Åke Mökander 
var mötesordförande. Årets stipendium 
för unga idrottare delades ut till Vilma 
Karlström och Johan Munter, 
Alingsås IF.

Styrelsen, som under året haft elva sam-
mankomster, har bestått av ordförande 
Gunnar Ryberg, vice ordförande Lennart 
Johansson, sekreterare Lars Larsson, 
kassör Barbro Karlsson samt Ronnie 
Andersson, Henrik Svensson och heders-
ledamoten Alvar Munter.
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Karlsborgs Idrottshistoriska SällskapHerrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Under det gångna verksamhetsåret hade
vi fem st. protokollförda styrelsemöten, 
samt bland annat arbetat med material 
till WIS-tidningen och inte minst till vår 
hemsida.

WIS årsmöte 2013 avhölls på restaurang 
Bredablick på Mösseberg i Falköping, 
lördagen den 16 mars.
Vid mötet representerades HIS av Rolf 
Melin, Sixten Borgvall, Robert Carlsson 
och Harry Nilsson.
Utförligt reportage från mötet finns i 
WIS-tidningen nr 2/13 från maj.

Arbetet med hemsidan har pågått hela 
verksamhetsåret, med Jan-Eric Johans-
son som ansvarig.
Vår förening har kommit långt med detta 
arbete och mycket material om 
Herrljungaidrotten är nu inlagt.
Vi väntar nu på ytterligare material från 
ortens föreningar, för att göra hemsidan 
ännu intressantare.
Jan-Eric har representerat oss vid de mö-
ten WIS har anordnat angående dataarbe-
tet med hemsidan.

Lördagen den 21 september högtidlighöll 
i Gräfsnäs, WIS sin 25-åriga tillvaro, där 
Alingsås Idrottshistoriska Sällskap stod 
för värdskapet.
Mötet blev en trevlig tillställning, med 
musik, god mat och tipspromenad i den 
vackra parken, samt naturligtvis många 
trevliga tal och roliga berättelser från 
olika händelser, under de 25 åren.
Utförligt reportage finns i WIS-tidningen 
decembernumret 4/13.
HIS representerades av Rolf Melin, 
Harry Nilsson, Jan-Eric Johansson och 
Sixten Borgvall.

Sällskapet har under 2013 haft följande 
styrelse: Ordförande Rolf Melin, sekre-
terare Sixten Borgvall, kassör Torsten 
Ranweg, samt Jan-Eric Johansson, 
Robert Carlson, Harry Nilsson och Lars 
Fredriksson. 

Styrelsen för Karlsborgs IHS kan se till-
baka på ett bra och innehållsrikt år 2013. 
Medlemsutvecklingen är positiv.Ekono-
min är stabil och kontrollerad.Samarbetet 
med övriga föreningar och Karlsborgs 
kommun fungerar väl.
Styrelsen har under det gångna verksam-
hetsåret haft följande sammansättning 
och ansvarfördelning: Roland Gustafsson 
ordf., Åke Engvall sekr., Göte Ivarsson 
kassör, Lars-Erik Andersson, Martin 
Grudemo, Christer Carnegren och Håkan 
Larsson ledamöter.
Styrelsen har sammanträtt i regel en gång 
per månad och haft arbetsmöten därutö-
ver var fjortonde dag.

10-årsjubileum.
Karlsborgs IHS kunde under år 2013 
högtidlighålla sin 10-åriga tillvaro.
Höjdpunkten för året blev jubileumsda-
gen den 15 maj,som firades tillsam-
mans med ett femtiotal medlemmar och 
inbjudna gäster.Till denna dag hande sty-
relsen tagit fram en jubileumsskrift över 
de 10 åren. Skriften bygger  till stor del 
på anteckningar gjorda av vår hedersord-
förande Rolf Svensson. Tyvärr fick Rolf 
ej själv uppleva den stora dagen, då han 
avled i början av året.

Dokumentation.
Ett stort arbete har slutförts under året 
med att ordna, dokumentera och redigera 
alla artiklar och notiser om idrotten i 
Karlsborg, som varit införda i tidning-
arna Karlsborgstidningen och SLA åren 
1967 – 2010, som sällskapet erhållit som 
gåva. Resultatet har blivit en samling på 
36 pärmar med en bred och intressant 
dokumentation av idrotten i allmänhet 
och idrottare – kvinnor och män i syn-
nerhet.
Inventering fotbollsplaner.
Inventeringen av gamla och nya fot-
bollsplaner har färdigställts i form av en 
utställningsskärm på vilken alla planer 

finns utmärkta och kompletterade med 
bilder och beskrivande text.

Utställningsmontrar.
I tre delar av vår kommun har sällska-
pet välvilligt fått lov att montera en 
glasmonter och arrangera en idrottslig 
miniutställning, avsedd att väcka intresse 
kring vårt arbete.

Övrigt.
Vårt sällskap deltog vid WIS:S 25-årsju-
bileum, årsmöte och konferenser
ävensom medlemsresan till Helsingborg.
Vi har deltagit i av ”Femklövern” arrang-
erade idrottshistoriska träffar och idrotts-
resor till bl.a Karlstad och Degerfors.
Under hösten anordnade vi ett idrottscafé 
i Undenäs med temat ”Idrott i
Undenäsbygden”
Vi deltager aktivt i Karlsborgs kommuns 
idrottsråd för att tillsammans med övriga 
föreningar på olika sätt utveckla idrotten 
i kommunen.

Styrelsen har under det gångna verksam-
hetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Ulf Söderhielm, 
v.ordförande: Per-Olof Markrud, 
Sekreterare: Sven-Erik Hellberg, 
Kassör: Gunnar Gladh,
Ledamöter: Kurt Gyllensvaan, Leif Mar-
krud, Nils Qvist
Suppleanter: Jan-Olof Ahlin, Görgen 
Green, Arne Nilsson

Arbetet har fortskridit med skötsel, 
arkivering av nytt inkommit material till 
sällskapet. Vi har arbetat med detta varje 
måndag under året, samt att vi då också 
har haft öppet för besökande, utom under 
juni och juli.
Minnesanteckningar har förts vid dessa 
tillfällen.
Vi har haft 32 st träffar under året och då 
haft besök av skolklasser, organisationer, 
föreningar och privatpersoner.
Vi hade vårt årsmöte den 4 mars i Freja-
hallen och var med och arrangerade WIS 
årsmöte den 16 mars i Falköping.
Vi har deltagit i föreläsningar och 
besökt olika arrangemang, bl.a. en resa 
till Stockholm, där vi besökte Friends 
Arena och på hemvägen en inomhushall 
i Örebro.
Vi har deltagit i en ”Seniormässa” i 
Falköping, samt på Idrottshistoriska 
Riksförbundets årsmöte den 16 novem-
ber i Skövde.
Vi har också under året erhållit penning-
bidrag från donatorer.
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Marks Idrottshistoriska Sällskap

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Dokumentationen av sporter, föreningar 
och Idrottsprofiler har fortsatt i ökad 
omfattning.
Visningsdatorn med pekskärm har 
utvecklats, (målsättningen är att allt som 
är dokumenterat på museet skall finnas i 
datorn).
Årets Tema-utställning har varit Idrotten 
i konsten med Lidköpingskonstnärer.
Öppet hus på Idrottsmuseet har hållits 
under vår och höst. Medlemslotter har 
sålds och gav god ekonomi till kassan. 
En fotbollsresa för medlemmar gick till 
Göteborg med besök på Kamratgården 
samt matchen IFL Göteborg- Mjällby 
AIF.
Klubbcafé har genomförts med Dom-
marklubben och Michal Lerjeus, Skövde, 
som gäst.
Medlemsantalet är 398 inkl. föreningar. 
Årsavgiften 2013 har varit 100 kr för 
enskilda och 200 kr för föreningar.
Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning:
Ordf. Folke Brink
Vice ordf. Bengt-Göran Bäcklund
Sekr. Ingemar Williamsson
V.sekr. Gunnar Olausson
Kassör Göran Karlsson
Ledamöter Harald Falk, Lars Apell
Suppl. Sven Ljungström, Jan Ottosson, 
Kjell-Ove Hultfelt.

Vid vårt första möte 2013 beslöts att vårt 
20-årsjubileum skulle firas på årsmötet. 
En jubileumskommitte utsågs.

Till årsmötet inbjöds Bernt Johansson, 
som gått till olympiahistorien med sitt 
guld och den oförglömliga bild på honom 
när han har hela upploppet för sig själv. 
Detta och mycket annat berättade han om 
den här kvällen.
Förtäring bjöds och diplom och standar 
delades ut till förtjänta. Standar till Viggo 
Svensson och Jan-Eje Klintmyr för deras 
arbete i styrelsen samt  diplom till avgå-
ende sekreteraren Sven Håkansson .

I lokalen har framlidne Lennart Norr-
mans skyttepriser ställts ut. Ett arbete har 
påbörjats för att förändra/förbättra pre-
sentationen av våra samlingar i lokalen.

Förutom våra öppettider en gång per 
månad håller vi öppet på Rydalsdagen, 
Kulturarvsdagen och Julmarknaden. Så 
ock i år då vi hade flest besökare i sam-
band med julmarknaden.

Boxningssnack

Skövde Idrottshistoriska Sällskap

Skövde Idrottshistoriska Sällskap, som 
bildades i sept. 1999 har nu avverkat sitt 
fjortonde verksamhetsår. Styrelsen har 
under året haft följande sammansättning; 
Solveig Sundequist, Inga-Britt Gustafs-
son, Nils Larsson (sekr), Bengt Säll, Per-
Inge Olsson, Jan Sandelius (kassör) och 
Börje Weiler (ordf). Styrelsesuppleanter 
Kjell-Åke Magnusson, Olof Schönborg 
och Roger Mohlén.  Styrelsen har haft 4 
protokollförda sammanträden, samt ett 
antal informella möten i samband med 
tisdags- och söndagsöppet under året och 
dessutom årsmöte på Billingehus den 21 
mars 2013. 
Den 28 maj arrangerades en bussresa till 
Saab-museet i Trollhättan. På återresan 
besöktes Falbygdens ost i Falköping. 
Vidare fortsatte färden till lägerhyd-
dorna i Axvall, där vi fick en guidad 
tur runt ”nya” Garnisonsmuseet som är 
under uppbyggnad efter flytten från P4 i 
Skövde. Ciceron var Björn Lippold.
Under året har museet varit mycket väl-
besökt av föreningar/klubbar och övriga 

Från vårt idrottsmuseum i Billingehus

I november hölls en Temakväll om 
boxning. Inbjudna var Olof Johansson, 
mycket boxningskunnig och en god 
berättare, samt Lennart Hero, som gav 
oss historien om Ingemar Johansson 
och dennes prissamling som han inköpt. 
Mötet var mycket välbesökt.

På WIS jubileum representerades sällska-
pet av Viggo Svensson och Carl-Erik 
Johnson.
Vid IHRFS årsmöte – deltog Britt-Marie 
Knutsson.

Bland de gåvor vi erhållit kan nämnas: 
två skyttetelefoner, två slungbollar och 
en diskus, tennisracket från 1950-talet, 
ett par blå gymnastikskor också från 
1950-talet och en jubileumsbok.

Vi har annonserat lite annorlunda i år, 
varvid besöksfrekvensen vid våra öppet-
tider ökat något.

grupper, vilka har guidats både inom 
hotell Billingehus liksom i vårt idrotts-
museum.
Sveriges Trygghetsråd hade ”kick-off” 
den 5 sept. med c:a 250 deltagare, av 
vilka ett stort antal även besökte idrotts-
museet. SPF-Skövde gjorde ett studie-
besök den 5 sept. i samband med deras 
SM-arrangemang i orientering.
Vi var också representerade på Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte i 
Falköping  samt 25-årsjubileumet som fi-
rades på Gräfsnäs Slott utanför Alingsås.
Den 15 maj deltog vi vid Karlsborgs
IHS 10-årsjubileum.
Vår hemsida ”www.skovdeihs.se” finns 
nu registrerad genom SISU´s idrott on 
line.
I början av November fick vi besök 
av Åke Svensson från Värnamo som 
skänkte alla utkomna exemplar av 
”Allsport från 1945 till sista numret som 
utkom 1967.
Lördagen den 16 november var vi medar-
rangör vid årsmötet för Idrottshistoriska 
Riksförbundet, på Billingehus. Ett 35-tal 
medlemmar hade hörsammat inbjudan. 
I september 2012 startades projektet 
”Billingens fritidsområde” och ” Active 
Sunday”, som är en sammanslutning av 
tio idrottsklubbar, Hotell Billingehus, 
Billingens Stugby och Skövde Kommun 
för att marknadsföra Billingens Fritids-
område. Vi har under året gått in som  
medlemmar, och medverkade även vid 
invigningen av nya ”Vasaloppscentret på 
Billingehus” den 22 december.

Vi har också deltagit vid två möten ar-
rangerade av Skövde Kommun under 
rubriken ”En kulturell kraftsamling i 
Skövde, med workshop för framtiden”. 
Samtliga Skövdes museer var inbjudna.
Medlemsantalet var vid årets slut 165.
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SM i Veterangång på Snickarvallen som 
är Tibro AIK FK:s stora tävling var vi 
som tidigare varvräknare och flaggvakter 
även i år.
Vi har också varit arrangörer av Rankå-
spromenaden vår och höst, som gett oss 
en bra förbättring av ekonomin. Vårpro-
menaden var förlagd till Ånaplan.
Som vanligt har vi deltagit i våra popu-
lära träffar med Femklövern: Vadsbo IHS 
Töreboda, Skogsstjärnans OK
Lidköping IHS, Biblioteket samt Skar-
borgs föreningsarkiv i Lidköping
Tibro IHS hade värdskapet våren 2013. 
Vi spelade pingis med två av våra vetera-
ner, Rolf Tjäder TBTK och Lars Joelsson 
HSK. Vi besökte även Inredia som är 
ett mötescentrum för Tibro, där kultur- 
och fritidschefen Pelle Ekholm guidade 
mycket bra.
WIS årsmöte:  Bredablick 
WIS Sommarmöte:  Gräfsnässällskapets 
25-års jubileum
Vi har även varit med på Vadsbo IHS 
allsångskvällar och ishockeyresor till 
Nobelhallen och Löfbergs Lila Arena. 
Deltagit i WIS fotbollsresa till Helsing-
borg, HIF –Elfsborg, och  med besök i 
Idrottens Hus där Helsingborgs IHS har 
sitt muséum. 
Vi har som vanligt haft fint samarbete 
med Tibro kommun Kultur & Fritid samt 
Skaraborgs Allehandas tibroredaktion.

Vadsbo Idrottshistoriska SällskapTrollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Sällskapet har ännu ett framgångsrikt år 
att redovisa. Sedan starten 2008 har med-
lemsutvecklingen varit över förväntan.
Vi är numera 446 stycken som ivrigt ser 
fram mot kommande träffar och läsning 
av Westgötarnas Idrottshistoria.Vi har 
blivit 55 fler under 2013 och håller tren-
den i sig passerar vi 500-hundrastrecket 
kommande år.
JUDO inledde året med att berätta om 
historik och verksamhet i en förhållan-
devis "ung" sport. De församlade fick 
en god inblick i denna kampsport.Den 
följande träffen hade handboll som tema 
och här fick vi ta del av Karl-Gunnar 
"Dadda" Dahlins karriär som sträckte 
sig från spel i moderklubben KFUM, 
allsvenska AIK, MP (Matteuspojkarna)
och A-landslagsspel. Trollhättans Mo-
torklubb blev en avdelning av SMK.
NIF-gymnasternas grand old ladies, Eva 
Bergström och Daisy Grahn, redovisade 
den omfattande verksamhet som NIF 
bedriver i Trollhättan. 

Ett som vanligt positivt år 2013 för 
Vadsbo IHS med många arrangemang 
och aktiviteter. 
Vi inledde året med ishockey i Karlstad 
och matchen Färjestad-Luleå. Ishockey i 
Karlstad är på väg att bli en tradition.
Ett samarbete med Kristinehamns 
Idrottshistoriska Sällskap inleddes under 
2012. Det har resulterat i en träff med 
dem i Gullspång, och några av våra 
medlemmar har besökt Kristinehamn, där 
gamle degerforstränaren och vadsbobe-
kantingen Börje Andersson föreläste.
 Ett tiotal medlemmar deltog i en 2-da-
garsresa till Helsingborg och matchen 
Helsingborg-Elfsborg. Ett besök på 
Helsingborgs Idrottsmuseum ingick 
också. Resan var i Westgöta Idrottshis-
toriska Sällskaps regi. Vår ”egen” Bosse 
Zackrisson tillsammans med Gullspångs 
Buss arrangerade.
8 medlemmar besökte i september Kam-
ratgården i Göteborg, Björn Berggren 
stod för värdskapet.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Det gångna året har kännetecknats av 
livlig verksamhet med utställningar och 
andra aktiviteter.
Årsmötet hölls i Blåbandslokalen i Tibro 
och bevistades av ett fyrtiotal av sällska-
pets medlemmar. Även detta år lyssnade 
vi på en bandinspelning från Tibro 
Muséum, denna gång  Br. Tidholmens 
Möbelfabriks ägare.
Styrelsen har haft tio protokollförda 
sammanträden och därtill arbetsmöten i 
samband med utställningarna och övriga 
aktiviteter. Samtliga sammanträden har 
rapporterats till SISU.
Styrelsen har bestått av :
Ordf. Ordf Sven Andersson, sekreterare 
Christer Carnegren,  kassör Jan Lindberg
Vice ordf Kenneth Danåker, Kent Lind-
berg, Håkan Larsson, Arne Jörgensen.  
Vidare har Arne Andersson, Jan Johans-
son, Bosse Lundmark och Jan-Olof 
Ahlander  varit med och bidragit med 
vårt arbete.
Medlemsantalet:
Är nu uppe i 159 medlemmar. 
Vår- och Höstträffarna:
Vårträffens gäst Ronny Johansson, lag-
kapten i Tibro IK och tidigare i Marie-
stad BoIS.  Han berättade på ett utomor-
dentligt sätt om sin ishockeykarriär som 
långt ifrån är tillända .
Höstträffens gäst Regina Jensen kåserade 
om Tibro Konståkningsklubb, från Forn-
tid till Nutid till Framtid, på ett inspire-
rande och sakligt sätt.
Båda träffarna drog ett stort antal med-
lemmar. 

Årets  ” Lilla Hörnan”-utställning i 
Sporthallen var Tjugonde temat: ” Från 
Pojkfotboll till Landslagsspel”.  Invigare 
och hedersgäst var Eine Fredriksson, 
Tibro AIK, GAIS, IFK Norrköping, samt 
Svenska landslaget. Eines karriär började 
i Gärts AIK med spel på Gärtsvallen mel-
lan koskit och fågelbo. Det var ett 50-tal 
gäster som hörsammat inbjudan.

Den avslutande träffen handlade om 
Trollhättans Simsällskap som firade 80 
år och här väcktes många minnen från 
"Kallis" som var Trollhättans kallbadhus 
och samlingspunkt för stadens ungdomar.
Sällskapet var representerat vid jubi-
leumsmötet i Gräfsnäs slottspark.För-
utom det utomordentliga arrangemanget 
uppskattades inslaget med de tre sport-
journalisterna som på ett medryckande 
sätt visade att idrottshistoriska anekdoter 
berikar tillvaron.

Hemsidan har blivit en viktig del i vår 
kontakt med medlemmarna men det stora 
generationsspannet i vår medlemskader 
gör det nödvändigt att via lokalpress och 
WIS informera om vår verksamhet.
Skulle vi "slänga en slant" i önskebrun-
nen vore det för att önska en sammanträ-
deslokal som tillgodoser behovet av en 
god akustik.
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Vadsbogänget vid Helsingborgsresan

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Styrelsen har haft följande samman-
sättning under 2013: Roland Svensson 
(ordförande), Kenneth Ohlsson (vice ord-
förande), Irene Lennstrand (kassör), Stig 
Sjögren (sekreterare), Bertil Hedlund, 
Allan Andersson och Donald Jignéus 
(ledamöter) samt Tomas Knutsson 
(styrelsesuppleant).
 Årsmöte hölls den 13 mars 2013 i 
Tennishallen inför 25-talet närvarande 
medlemmar. Efter årsmötet höll Helén 
Henriksson, från Vårgårda CK, en inspi-
rerande föreläsning om klubben och alla 
dess arrangemang, inte minst World Cup 
för damer. Utöver årsmötet har styrelsen, 
under året som gått, haft åtta protokoll-
förda sammanträden. 
 Vid årsskiftet 2013-2014 hade 
Wårgårda IHS 147 medlemmar, 
varav 18 var föreningar / företag. 

Under det gångna året har man arrang-
erat åtta s.k. idrottscaféer med varierande 
teman. Året inleddes den 28 januari med 
en resa till bandy-VM i Vänersborg och 
matchen mellan Sverige och Kazakstan. 
Den 25 mars hade man ett s.k. ”fotbolls-
café” i Tångahallen under temat: ”Fram-
gångsrik lokal fotboll”, där tränarna för 

Vara Idrottshistoriska Sällskap höll ett 
välbesökt årsmöte i Sparbankens hörsal, 
Vara, den 7 mars. Föredragshållare var 
Sture Göransson, Längjum. Sture har 
under många år varit bosatt i Tyskland 
och har nyligen återvänt till Längjum, 
till de ladugårdsväggar som han bom-
barderade med en fotboll i barndomen. 
Sture utbildade sig till civilingenjör på 
Chalmers i Göteborg. Ändå var han mo-
derföreningen Larvs FK trogen. Men när 
Sture fick jobb på Asea i Västerås blev 
det spel för IFK Västerås, som han blev 
kvalhjälte för genom ett avgörande mål 
i kvalet till Div. II. 1978 spelade Sture i 
Div. II för IFK Västerås och gjorde åtta 
mål. Parallellt med fotbollen var Sture 
också aktiv som folkdansare. 1988 flyt-
tade Sture Göransson till Tyskland för att 
jobba inom databranschen, men har nu 
alltså återvänt till hembygden.

Vara IHS firade sitt 10-årsjubileum i 
kombination med föreningen Svensk fot-
bolls historiker och statistikers 30-årsju-
bileum lördagen den 31 augusti i Kålles 
Rekord-Magasin, Tråvad. Dragplåster 
var Ralf Edström, som berättade om sin 
fantastiska fotbollskarriär. 

Kålles Rekord-Magasin har f.ö. varit ett 
välfrekventerat besöksmål för diverse 
grupper – dock inte av något lokalt forts.

Vi hann också med ett besök på Kvibergs 
Idrottsmusem, samt den allsvenska dam-
fotbollsmatchen Kopparberg/Göteborg-
Vittsjö.
Ett antal medlemmar har också närvarit 
vid WIS 25-årsjubileum i Gräfsnäs.
”Idrottshistoriska dagen” på Karlsholme 
blev lyckad, 180 personer lyssnade på 
Ralf Edström som  med stöd av Björn 
Berggren berättade om sitt liv som fot-
bollsspelare och expertkommentator.
I november var 46 medlemmar på 
julbordskryss med Gullspångs Buss till 
Åland.  

Årsmötet i mars var välbesökt, och in-
bjudne gästen, Pernilla Wadebäck, Radio 
Skaraborg, gav oss en intressant inblick 
hur en radioreporter arbetar. 
 
Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-kvällar” 
har varit, Peter Karlsson, speedway, 
Ronny Johansson, ishockey, Niklas 
Klingberg, speedway, Andreas Appel-
gren, ishockeytränare i nya elitserielaget 
Leksand, Börje Andersson, f.d. allsvensk 
tränare i Degerfors IF och i ett flertal 
klubbar i Vadsbo, historikern, Björn 
Tropp och bandyspelaren/tränaren Ola 
Hällsås.

Flera av medlemmarna har också deltagit 
i 5-klöverträffarna under året. Vi stod 
själva för värdskapet i april. Isracingföra-
ren ”Figge” Olsson föreläste, och platsen 
var Mostugan i Töreboda.

Medlemsutvecklingen är glädjande, vid 
årsskiftet hade vi uppnått vår målsätt-
ning, 250 medlemmar,  en ökning med 
nästan 50 personer. 

Vi har även inför 2014 gett ut en al-
manacka.  Den har tryckts upp i 250 
exemplar, och var vid årsskiftet i stort 
sett slutsåld.

2 allsångskvällar på Norrqvarn under 
Karl-Henry Jansson och Kjell Karlsson 

ledning har arrangerats under året. Båda 
har varit välbesökta och fortsättning 
följer.

Tråkigt nog har vi mist några medlem-
mar under året, bl.a. vår förste ordföran-
de Harry Johansson. Han var ordförande 
i vårt sällskap under15 år. Även Lennart 
Eriksson som varit vår revisor sedan 
1991 har avlidit.

Styrelsen har under 2013 bestått av: Ord-
förande, Bo Zackrisson, vice ordförande, 
Håkan Claesson, kassör, Börje Carlsson, 
sekreterare, Per-Göran Persson, övriga 
ledamöter: Stig Brånfeldt, Eiler Jansson, 
Örjan Johansson. Styrelsesuppleanter: 
Olle Malmborg, Björn Jansson och Evert 
Karlsson. Adjungerad styrelsemedlem: 
Christer Carnegren. Hedersstyrelsele-
damot: Sven Hjort. Hedersordförande: 
Harry Johansson.
Styrelsen har under året haft 12 proto-
kollförda sammanträden.

idrottshistoriskt sällskap under året. Dä-
remot kom Halmstads Idrottshistoriska 
Förening på besök. 

Vara IHS har representerat såväl vid 
WIS-årsmötet i Falköping som vid 
25-årsjubileet i Gräfsnäs.

100-gränsen beträffande medlemsantalet 
för Vara IHS är nu passerad!

Under året har följande styrelse fungerat: 
Ordf. Carl-Owe Johansson, 
V. ordf. Jacob Johansson, sekr. Sven-Olof 
Johansson, kassör Per-Gunnar Lindberg. 
Övriga ledamöter: Bruno Arvidsson och 
Sten-Yngve Wernebratt. Ersättare: Jan 
Hermansson och Hans Lundmark.  

Fåglumstatyn på Murartorget i Vårgårda
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Vårgårda IK (Per-Olov Häggström) och 
Säven/Hol (Claes Johansson) delgav 
åhörarna sina erfarenheter från ”tränar-
livet”. Den 27 maj gjordes ett besök 
hos Vårgårda Golfklubb, där det också 
gavs tillfälle att ”slå några slag”. Hösten 
inleddes med ett idrottscafé i Kyrkans 
Hus, dit Björn ”Frasse” Bäck inbjudits 
att berätta om sin framgångsrika, och 
spännande mc-karriär. Den 23 september 
var det dags för ett besök hos Vårgårda 
Boxningsklubb, där Mats Persson tog 
emot och presenterade klubben. Därefter 
fick besökarna ta del av ett timslångt 
träningspass med några av klubbens mest 
lovande boxare. Som avslutning bjöds 
det även på några sparringronder. Den 28 
oktober stod Vårgårda HC  ”på tur” att få 
ett besök av WIHS. Trots varningar inför 
stormen, ”Simone”, blev VHC:s lilla 
klubbrum ”knôkat” av WIHS:are, som 
fick en noggrann redogörelse om bl.a. 
Puahallens tillkomst samt om klubbens 
verksamhet i stort. Den 11 december 
avslutades årets ”caféverksamhet” med 
en resa till Alingsås och dess nya arena, 
Estrad, där man såg elithandbollsmat-
chen mellan Alingsås HK och Eskilstuna 
GUIF. Detta var ett av årets populäraste 
arrangemang, med hela 34 deltagare.  
I samband med cykelloppet ”Velofondo”, 
den 17 augusti, passade Sällskapet på att 
”visa upp sig” och sin verksamhet. Bl.a. 
hade man ordnat med en fotoutställning 
utanför Vårgårda kommunhus.
Som ”brukligt”, har WIHS även medver-
kat vid ”Arkivens Dag”, som genomför-
des i kommunhuset den 9 november.
Då Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
höll årsmöte, i Falköping den 16 mars, 
representerades Wårgårda Idrottshisto-
riska Sällskap av Roland Svensson, Stig 
Sjögren och Kenneth Ohlsson. 
Vid Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skaps 25-årsjubileum, i Gräfsnäs den 21 
september, representerades Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap av Roland 
Svensson, Olle Ekman och Stig Sjögren.
I samband med Vårgårda HC:s 30-års-
jubileum, den 30 november, blev WIHS 
inbjudna att hålla ett föredrag på temat: 
”Ishockeyn i Vårgårda före Vårgårda 
HC”. WIHS representerades då av Ro-
land Svensson, Stig Sjögren och Kenneth 
Ohlsson.
Under året har arbetet med att vidareut-
veckla Sällskapets museum, i kommun-
husets källare, fortsatt. Här har man även 
fått tillgång till ytterligare lokalyta.
Den 21 februari deltog WIHS vid upp-

forts.

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning under 2013:
Dick Hansson, suppleant, Benny Östh, 
ordförande, Gun Olausson, kassör, 
Sven-Olof Gustavsson, vice ordförande, 
Inez Sjöstad, klubbmästare, Roy Johans-
son, suppleant, Lars-Göran Bengtsson, 
sekreterare, Ragnar Lindström, IT- an-
svarig samt infälld Björn Stohlt, ledamot. 
Marie-Louise Sjöö har varit adjungerad 
ledamot i styrelsen. 

Styrelsen har under året haft 9 protokoll-
förda sammanträden samt ett konstitu-
erande möte. Dessutom har styrelsens 
medlemmar under året, med undantag för 
juni-juli, genomfört arbets-
pass, först i museet och sedan på 
Idrottshuset, varje helgfri måndag mellan 
kl.09-12.  

Museet var fram till den 1 juni öppet 
helgfria lördagar mellan 11-15. 
Därefter stängdes museet på grund av 
den förestående rivningen av Huvudnäs-
skolans B-hus där museet var beläget.

Föreningen fick uppgift från kommunen 
att museet skall vara tömt den 31 augusti 
och styrelsen, samt några medlemmar, 
lade ner mycket tid att flytta museet till 
tillfälliga lokaler i servicehuset Lindgår-
dens källare.

Föreningen har också under 2013 haft 
montrar utställda i Arena Vänersborg, på 

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

vaktningen av Vårgårda IK:s störste, och 
äldste, supporter, Torsten ”Snickarn” 
Carlsson, då denne fyllde 100 år. Tyvärr 
blev detta Torstens sista födelsedag. 
Natten till den 10 november avled han 
stilla, efter ett långt och innehållsrikt 
liv. (En artikel inför Torsten förestående 
100-årsdag var f.ö. införd i nr. 4-2012 av 
Westgötarnas Idrottshistoria.) 
WIHS´vice ordförande, Kenneth O, blev 
hälften så gammal den 5 maj. WIHS 
uppvaktade genom att insätta medel på 
de fonder Kenneth skapat hos Vårgårda 
IK – Fotboll och Södra Härene IF.
Några av WIHS´ styrelsemedlemmar har, 
under året, bidragit med flera artiklar, 
bilder etc. i medlemstidningen, Westgö-
tarnas Idrottshistoria. Delar av WIHS´ 
digra bildarkiv har också varit publicerat 
i Alingsås Tidning vid några tillfällen 
under året.

Årsrapporter från

...hoppas vi kunna presentera 
i nästa nummer

Quality Hotel, i Vänersborgs bibliotek, 
samt vid en utställning i Håverud på 
Dalsland.
Genomförda arrangemang under 2013:
Bandynostalgi  29 januari
Årsmöte      5 februari
Fotbollscafé  21 november
Julmarknad  7 december
25-års jubileum/
Invigning av montrar 14 december
Gå 2 betala för en 
på bandy  30 december

Deltagande från VIHF:
WIS Årsmöte  16 mars
VISIT Vänersborg/
Trollhättan  27 april resp  
   19 november
Studieresa till Helsingborg     20-21 maj
Aqua Blå  6-  9 juni
WIS 25-års jubileum 21 september

9 st medlemmar har tillkommit under 
året (55 st under 2012), 5 st medlemmar 
har avlidit och 11 st har strukits. Antalet 
medlemmar var vid årsskiftet 221 (228 st 
under 2012) enskilda medlemmar samt 
20 (17 st under 2012) föreningar.

Styrelsen tackar alla medlemmar, som 
i olika sammanhang visat sin uppskatt-
ning, och vår förhoppning är att fören-
ingen, i samband med att Sportcentrum 
firar sitt 50-års jubileum under V42/2014 
(18-25 oktober), har börjat planera det 
nya Idrottsmuseet i Idrottshuset. 



15

Borås Idrottshistoriska
Sällskap

kallar till Årsmöte

onsdagen den 19 mars kl. 18.00
i BT:s Presscenter, Allégatan 71

PROGRAM
Extra- och ordinarie årsmötesförhandlingar

Jonas Larsson 
berättar om Borås Baskets

framgångar och kommande planer
Fika på BIS kansli

BIS medlemmar, 
samt övriga intresserade Boråsare 

hälsas hjärtligt välkomna!

För information ring 033 - 35 39 39

Styrelsen
Borås Idrottshistoriska Sällskap

Westgöta Idrottshistoriska
 Sällskap

  kallar till årsmöte

Dag: Lördagen den 15 mars 2014
Tid: Start kl. 10.00

Plats: Skara Stadshotell, Skara
Värdsällskap: Skara IHS

Årsmöteshandlingar: 
Skriftlig kallelse med program, dagordning 

och övriga årsmöteshandlingar skickas ut till 
varje sällskap/förening 

senast två veckor innan årsmötet.  

Anmälan: 
Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening

 anmäler antalet deltagare till: 
WIS:s ordf. Roland Gustafsson,

 e-mail: roland@arnekarr.se 
alt. tel. 0505-30614, 0706-730614 

senast  8 mars 2014.
Anmälan är bindande.

Avgift: 125 kr/deltagare. (inkl. lunch).
Erlägges vid ankomst.

Välkomna!

Styrelsen WIS

Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

ÅRSMÖTE 2014

 Måndagen 24 mars kl.18.00.

Älvhögsborg, 
stora konferenslokalen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följs av
Esse Österman: ”Vass anfallare och Brandförsvarare”.

ALLA är hjärtligt välkomna!

FIKA!

Styrelsen 

Tibro 
Idrottshistoriska Sällskap

inbjuder till

 Årsmöte
Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 18.00

i BLÅBANDSLOKALEN

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
servering, samt möjlighet att lyssna på 
en bandinspelning från Tibro Muséum

Alla Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen
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Wårgårda 
Idrottshistoriska

Sällskap
KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2014

Onsdagen den 12 mars kl. 19.00
i Kullingshofstugan

Servering

Välkomna!

Styrelsen

Marks 
Idrottshistoriska 

Sällskap
Årsmöte

Idrottsmuseets lokal i  Rydal
Onsdag 19. 3  kl. 18.00

Mycket välkomna!

Styrelsen 
Marks IHS

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap 

kallar till

Å R S M Ö T E
   måndagen den 24 mars 2014 kl.18.00

i Mariestads BK:s klubbstuga på Vänershof

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Dagens gäst: Bernt Johansson

Vi bjuder på fikat! 
 

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Falbygdens 
Idrottshistoriska Sällskap

 Årsmöte
Måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30

i FREJAHALLEN, FALKÖPING

Förtäring

Medlemmar och övriga hälsas
Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

Ni vet väl om,
att ni, Sällskap och Föreningar i WIS 

här kan annonsera ut 
era kommande aktiviteter,

möten etc.

...men i god tid
(minst 3 månaden innan)

red. 

Det blir ingen tidning
...utan Er –läsare!

Vi ser helst att alla 17 sällskapen/fören-
ingarna är representerade och eftersom 
det handlar om historia, är ju artiklarna 
inte ”färskvara”. Det är bättre att ha ett 
lager av artiklar på redaktionen, än att 
behöva ta till utfyllnad, som kanske är 

mindre intressant.
red.
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31

IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

Hur och var förvarar NI arkivhandlingar och dokument, 
som skall finnas kvar till eftervärlden?

Det är hög tid att alla NI som har historiska 
dokument/handlingar tillhörande såväl 

levande,som nedlagda föreningar i ER ÄGO, 
överlämnar dessa till föreningsarkiv eller idrottshistoriska arkiv. 

Lämna in handlingar på närmaste arkiv, för säker förvaring. 
REDAKTIONEN FÖR WI.

BORÅS DÅ 

Söndagen den 12 augusti 
1934 invigdes Viskavallen. 
Kinnas nya idrottsplats. av 
landshövding Axel von Snei-
dern inför 1200 åskådare. 
Dagen till ära flaggades det 
allmänt i Kinna denna reg-
niga och blåsiga söndag. 
 

Invigningsfestligheterna började klockan 
halv fyra med att idrottare, både män och 
kvinnor, defilerade in på den nya idrotts-
platsen, varefter Kinna hembygds kör 
med kantor Strömberg som ledare sjöng 
Sveriges flagga.
 

Direktör Ivar Ludvigson, 
idrottsplatsföreningens ordförande, 
hälsade inbjudna gäster och den stora 
publiken välkommen. Han berättade 
också om idrottsplatsens tillkomsthisto-
ria. Viskavallen hade till dags dato kostat 
65 000 kronor att uppföra. Stat, kom-
mun och enskilda hade hjälpts åt med att 
finansiera byggandet. 18 720 kronor hade 
kommit in genom frivilliga bidrag. 
   Efter direktör Ludvigson var det så 
dags för landshövdingens invigningstal. 
Han talade om vilken glädje och nytta 
idrotten kunde vara för samhället. 

Då Viskavallen invigdes 

Axel von Sneidern, landshövding i 
Älvsborgs län 1922 - 1941, förrättade 
invigningen av Viskavallen.

Det gällde dock att undvika osunda över-
drifter vid dess utövande. 
Han fördömde publikens uppträdande 
vid en del idrottsevenemang, innan han 
förklarade Viskavallen invigd, varpå man 
unisont sjöng Du gamla du fria. 

Eric Frick, representant
för Riksidrottsförbundet, framträdde så 
och hyllade direktörerna Leffler, Ludvig-
son och Sundqvist samt postmästare F. 
Emanuelsson för deras insatser genom att 
tilldela dem diplom. 

Invigningsfesten fortsatte med att kanta-
ten I fädrens spår, författad av postmäs-
tare Emanuelsson och tonsatt av kantor 
Strömberg, framfördes av hembygdskö-
ren som också hann med Västgötasång, 
innan dagens friidrottstävlingar tog vid. 
   Dessa hade samlat en god del av den 
västsvenska eliten, som tävlade i löpning, 
hopp och kast. Resultaten blev inte så bra 
som förväntats. Det myckna regnandet 
hade gjort banorna "lösa och tunga". 
Ändå satte Hugo Tegstedt från Fritsla 
nytt Mark-rekord i höjdhopp med 1,88 
meter, Gunnar Bergh kastade diskusen 
46,57 meter och Ingvar Haglund sprang 
1 500 meter på 4,16 minuter. 

Landshövdingen förrättade 
prisutdelningen efter tävlingarna. 
Många priser hade skänkts och i förväg 
varit utställda till beskådande hos juve-
lerare Victorin. Till sist framträdde åter 
kören och sjöng som avslutning Sverige. 

Den tre timmar långa invigningen av 
Viskavallen var därmed till ända. 
   På kvällen var det anordnat supé på 
Kinna hotell för inbjudna gäster och 
idrottsmän. Andra supéintresserade hade 
i förväg antecknat sig på utlagda listor att 
de önskade deltaga i supén. 

Stämningen var god
Tal hölls, man hurrade. Landshövdingen 
tackade för förplägnaden och sade att 
han alltid brukade framhålla Kinna som 
samhällelig förebild. Därmed var "den 
största dagen hittills för idrotten i Kinna 
och Mark" som Borås Tidning uttryckte 
det, över. 

                                  LARS SUNDIN
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Före detta aktiv inom fotboll 
och bandy. Under många år, 
en populär idrottsledare. 

En av dem som tidigt insåg betydelsen av 
att samhället tog ansvar för barntillsynen 
och som också tillsammans med andra 
förutseende människor arbetade för att 
ordna barnstugor i dåvarande Västra 
Tunhems kommun. Chef för Fyrkan-
ten – den stora anläggningen i centrala 
Vargön som skulle göra samhället känt i 
idrottskretsar landet runt, men som i dag 
är mera känt som ett kulturens ypperliga 
centrum. Arne ”Chippen” eller Mr WSK, 
som han också kallades – är en av de tu-
sentals människor i detta land utan vilkas 
insatser samhället skulle fungerat illa.
 
Här ett porträtt:
I slutet av 1930-talet talade fotbolls-
Sverige ofta och gärna om ett ungt och 
välspelande lag i Lidköping, nämligen 
därvarande Bollklubb. Laget gjorde 
massvis med mål, men släppte knappast 
in några alls i den egna buren. Det sist-
nämnda beroende på målvakten Arne 
Johansson. Denne Arne, en trogen son 
av Lidköping, hade en morbror som var 
chef för Konsum i staden och följd-
aktligen arbetade Arne i en Konsum-
butik, den i Tun.

En dag satt Arne hemma hos sin mamma, 
när morbrodern kom in och förklarade: 
De behöver hjälp i Konsumbutiken i Var-
gön, och den hjälpen är du! Två veckor 
innan andra världskriget bröt ut anlände 
Arne Johansson med fyratågen till Var-
göns station. Femton minuter senare var 
han i fullt arbete och det höll han på med 
till klockan elva på kvällen. 
– När han slutade frågade han var han 
skulle bo och föreståndaren beskrev 
vägen för honom. Han hittade dock inte 
direkt utan fick gå in i ett hus och fråga 

VÄNERSBORG

Arne ”Chippen” Johansson i Vargön!
ytterligare ”Jaså, det är du som 
skall arbeta i Konsum. Ja då skall du bo 
där borta hos Birger Hansson”. Ja, så 
gick det till när Arne ”Chippen” Johans-
son kom till Vargön för att stanna.

Hur blev nu Arne Johansson ”Chippen” 
egentligen och varför kom han att också 
kallas Mr WSK? Arnes egen förklaring 
lydde som så: Det sistnämnda är väl inte 
så konstigt i och för sig. 
Jag spelade målvakt i både bandy och 
fotboll för Wargöns Sportklubb och jag 
har deltagit i styrelsearbetet alltsedan 
1944. Först handlade det om sekreterar-
jobbet, men efter en del år 
blev jag ordförande i klubben.
    
”Chippen”, ja , jag vet inte riktigt hur 
jag fick det namnet. Det gick en film i 
Vargön någon gång under 1940 och den 
hette ”Adjö Mr Chips” och i tidsmässigt 
sammanhang döptes jag om. Jag tror att 
det finns ett samband här. Nåväl, Arne 
”Chippen” Johansson spelade en tid för 
gamla Wikenhof i Vänersborg men blev 
snart bofast i WSK. I fotboll var jag rik-
tigt bra men i bandymålet var jag sämre. 
Emellertid var jag med och blev distrikts-
mästare 1946 och det var ju roligt. Det 
som mest gladde mig som bandymålvakt 
var dock det speciella pris jag fick och 
som heders-mannen Sven Nilsson skänk-
te. Sven skötte mycket åt oss i klubben 
och bl a linjerade han planen. För detta 
fick han 50 kronor om året och för de 
pengarna köpte han ett pris som han 
delade ut till den spelare han tyckte varit 
bäst under säsongen. Det priset fick jag 
1946 och det uppskattar jag mest av allt. 
Uppriktigt sagt det fanns bättre spelare 

både då och senare! Med saken var det 
så, vilket Arne ”Chippen” inte vill fram 
med, att Sven Nilsson lade ihop pre-
stationerna på planen med andra plus-
faktorer, nämligen hur spelarna skötte 
sig i övrigt och just denna gång var det 
”Chippens ” tur.

År 1953 hann inte bli gammalt förrän 
Arne ”Chippen” beslutade sig för att 
lägga av med målvaktsspelet. I stället 
koncentrerade han sig på ledarskapet 
inom föreningen. Kanske trodde han att 
det skulle bli tid över för familjelivet 
men så blev inte fallet. ”I dag förstår jag 
inte hur min hustru Kerstin, som inte ens 
är idrottsintresserad men dock deltar i 
kvinnoklubbens intensiva arbete, har stått 
ut. Det är en självklarhet att utan henne 
hade jag inte klarat mina många 
uppgifter”! Det blev nämligen också 
allmänna förtroendeuppdrag for Arne 
”Chippen”. 
Han valdes in i fullmäktige, blev supp-
leant i kommunalnämnden, ordinarie i 
fritidsnämnden och senare i samman-
läggningsdelegerade inför kommunsam-
manslagningen. I fritidsnämnden var vi 
tre man i arbetsutskottet där han skulle ta 
hand om barnomsorgen!!!

Det var unikt att en sådan här nämnd 
skulle syssla med barnstugor men så blev 
det. Den första inrättade vi i Salem. Den 
flyttades senare till Kapellet och sedan 
åter till då ombyggda Salem. 
Kommunen köpte Konsumbutiken i 
Gunnarstorp och byggde om den till 
barnstuga. 
Det var en intressant men jobbig tid. Be-
svikna mödrar ringde och klagade över 
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att deras barn inte kommit in och det 
kunde vara lite besvärligt ibland. 
I Vargön följde man inte standard-
mönstren. Man gick sina egna vägar i 
stället. Det visar följande exempel:
”Vi fick en gång 6 000 kronor av full-
mäktige för att förbättra Betongvallen 
och under över alla under. Vi klarade 
det!  Dock – vi svarade själva för stora 
arbetsinsatser. Jag glömmer aldrig hur vi 
kom på att vi skulle sladda löparbanorna. 
Vi kopplade helt enkelt maskinen efter en 
bil, satte oss på den och så bar det iväg 
runt banorna. Herre du min skapare så vi 
såg ut efteråt! 
Kolstybben stod ju som täta moln…”
    
År 1961 invigdes Hallevi där det tidigare 
varit rena tassemarkerna. Torsten Tegnér 
sade en gång att bandygrytan vid Hunne-
berg var den vackrast belägna anläggning 
han dittills sett. 
Sedan fick han se Hallevi och då för-
klarade den gamle kämpen: ”Detta är 
närmast otroligt! 
Att det finns två sådana idrottsplatser i 
samma kommun – det är inte sant”. Alla 
skall ha klart för sig att Chippen kämpat 
hårt för det vi har i Vargön av idrotts-, 
fritidsanläggningar och barnstugor. 
”Vi har inte fått detta gratis säger Arne 
”Chippen””. Ta Kartens fritidsgård som 
exempel. Några ungdomar sökte upp 
honom och några andra och förklarade 
att de hört att Kartens gamla skola skulle 
läggas ned. De bad att få ta över den. 
Ärendet togs upp i nämnden som gick till 
fullmäktige och fick ett positivt beslut. 
Som de arbetade sedan! De gjorde allting 
själva tillsammans med ungdomarna – 
allt utom rena yrkesarbeten som de inte 
hade en möjlighet att klara av.

Nu för tiden är det svårt, för att inte säga 
omöjligt, att arbeta så som de då gjorde i 
Vargön. 
När kommunsammanslagningen när-
made sig så svängde också människors 
inställning. Det blev så stort allting. Det 
kom så mycket nytt folk. Det blev snabbt 
vanligt att begära betalt för insatser som 
tidigare varit helt oavlönade. År 1969 
beslutade Västra Tunhems kommun att 
bygga en idrottshall med biutrymmen, 
cafeteria, bibliotekslokaler osv mitt i 
Vargön. 1970 sattes arbetena igång och 1 
maj 1971 var det invigning. Vaktmästare 
och chef för anläggningen blev Arne 
”Chippen” Johansson, som sedan några 
år också döpts till Mr WSK. Visst är Fyr-
kanten känt för idrottsfolk runt om i lan-
det men allra mest känd är anläggningen 
som kulturhus. I och med att det fanns 
en så berömd musikskola med symfoni-
orkester osv så var det följdriktigt att 
konserterna förlades till Fyrkanten. 

Arne Johansson, ”Chippen” kallad och 
Mr WSK – hur många timmar har han 
egentligen gett idrotten som aktiv? Hur 
många timmar har han egentligen gett 
vuxna, barn och ungdomar som ledare 
och förtroendevald? Ingen vet svaret men 
en sak är säker: Utan sådana människor 
som ”Chippen” i Vargön skulle det här 
samhället ha sett ganska så annorlunda 
ut. Och sannerligen inte bättre! Många 
bevis på uppskattning har Arne Johans-
son fått, det senaste och kanske mest 
uppmärksammade är Tor Wibom-stipen-
diet 1981 för gott ledarskap för ungdo-
men i Vargön.

MR WSK – ARNE ”CHIPPEN” 
JOHANSSON AVLED DEN 22 
NOVEMBER 2013.

DENNA ARTIKEL ÄR LÅNAD UR 
”VÄNERSBORGAREN” NR 3/1982.
FÖRFATTARE ÄR EJ ANGIVEN.

ARNE ”CHIPPEN” JOHANSSON 
VAR UNDER ETT STORT ANTAL 
ÅR MEDLEM I VÄNERSBORGS 
IDROTTSHISTORISKA FÖRENINGS 
STYRELSE. HAN HAR UNDER 
ÅRENS LOPP VARIT DEN SOM BI-
DRAGIT TILL EKONOMIN GENOM 
ATT VID VÅRA MÖTEN SÄLJA LOT-
TER SOM INGEN ANNAN KUNDE 
OCH DE POKALER HAN PUTSAT 
OCH DAMMAT GÅR INTE ATT 
RÄKNA. 

Genom Lars-Göran Bengtsson, VIHF

Vänersborgs Idrotshistoriska Förening 
firade nyligen sitt 25-års jubileum på 
Idrottshuset. Samtidigt passade man på 
att återinviga utställningen ”Framgångs-
rika Vänersborgare”. Detta består av en 
montervägg med minnen Bror Fock, 
Tor Wibom och Arne Anderssons kar-
riärer.
VIHF:s ordförande, Benny Östh, blicka-
de tillbaka på de 25 åren som har förflutit
sedan föreningen bildades, den 28 
december 1988 på Folkets Hus i Väners-
borg.
Två medlemmar i den första styrelsen, 
Olle Strand och Bosse Tallbo, fanns på
plats.
Invigningen av utställningen förrättades 
av Kulturnämndens ordförande Lars 
Blomgren, som i sitt tal påvisade vikten 

VHIF:s ordförande Benny Östh tar emot 
en blomma från Kulturnämndens 
ordförande Lars Blomgren.

VIHF FIRADE SITT 25-ÅRS JUBILEUM
av att minnas historien bakom oss för att 
gå vidare. Han berömde också VIHF för 
det arbeta man lag ner att flytta museet 
till tillfälliga lokaler tills det att man 
förhoppningsvis kan återöppna igen 
på Idrottshuset under hösten 2014, vid 
samma tidpunkt som Vänersborgs 
Idrottscentrum fyller 50 år.

På plats fanns Arne Andersson dotter, 
Inga Bäckström, som överlämnade en 
gåva i form av ett standar från Örgryte 
IS, som pappan en gång tävlade för. 

Uppvaktade gjorde även Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap genom dess 
ordförande Hasse Rosendahl. 

               Lars-Göran Bengtsson, VIHF



Wårgårda IHS har i höst 
fortsatt att göra nedslag hos 
aktiva föreningar och där 
avhållit sina månatliga 
idrottscaféer. I september 
besökte man Vårgårda 
Boxningsklubb under ett liv-
aktigt träningspass (mycket 
uppskattat från båda parter!) 
och i oktober var café-turen 
kommen till 30-årsjubileran-
de Vårgårda HC.

Det känns nästan som igår (eller kan-
ske förrgår?!) för en idrottsintresserad 
Vårgårda-bo med ishockeyrink utomhus 
på Tånga. Definitivt känns det bara som 
igår i alla fall vad det gäller att ”snöra 
på sig grillorna” och ta fram klubban för 
träning eller match på Vårgårda HC:s 
anläggning Kesbergsrinken, om där nu 
fanns is fast att det var slutet av oktober?
Men idag är förutsättningarna annor-
lunda. Vårgårda HC har ett damlag, som 
för andra året i rad tar sig an hela södra 
Sveriges dito i division ett (näst högsta 
serien i riket) och VHC är en synnerligen 
livaktig ungdomsförening med sitt näste i 
sin nuvarande borg, Puahallen.
- Kul att ha er som kan byns hockeyhis-
toria, välkomnade nytillträdde VHC-
ordföranden Hans Bohdén 28/10 sina 
cafégäster. Berätta gärna för oss så ska vi 
tala om varför ni ska komma tillbaka till 
ishallen, som vi är så stolta för, så snart 
som möjligt!
WIHS eldsjäl nummer 1, Stig Sjögren, 
gav då en tillbakablick och berättade 
bland annat om hur ishockeyn från att ha 
varit livaktig med herrlag i Vårgårda IK:s 
regi i division 4 i många år fick ”stryka 
på foten” när VIK beslöt att anlägga sin 

Minnen från månskensrinkar på café med jubilerande Vårgårda HC

Nöjda cafégäster

nya fotbollsplan på Tånga Hed för lite 
drygt trettio år sedan. Ishockeysektionen 
lades ned, men 1983 bildades Vårgårda 
HC och rinken flyttades till Kesbergs-
området som granne till den nybyggda 
sporthallen.

Långa resor både förr och nu
- På 60-talet handlade det ju om kvarter-
slag som möttes på mindre isytor alterna-
tivt månskensrinkar och sedan på 70-talet 
fick vi ju vi VIK-are åka till ishallen i 
Fotskäl och träna på jättesena tider för att 
kunna matcha de bästa lagen i vår serie, 
mindes Per-Ola Johnsson och hans gamle 
lagkamrat Allan Larsson berättade om 
hur man försörjde föreningen genom att 
samla tidningspapper från byns hushåll, 
förvara materialet i hans ladugård innan 
det sedan såldes till hugade uppköpare.
- Det låter ju nästan som för oss, fast på 
sätt och vis inte, inledde sedan damla-
gets spelande tränare Sanna Ågestedt 
sitt intressanta anförande om årets div 
1-verksamhet. Vi har långa resor till 
matcherna som till exempel Karlskrona 

och Norrköping, men vi kan träna på 
optimala tider och få ihop ett gott gäng 
där ingen hamnar utanför. Det gäller hela 
klubben just nu, vi är ett riktigt ”gött 
gäng” och det kommer snart ge resultat 
även i damettan fast att vi inlett med ett 
par förluster, försäkrade en härligt opti-
mistisk fröken Ågestedt.
- Jag håller helt och hållet med Sanna, 
fyllde ungdomsansvariga Cecilia Moesby 
i, allt från killarna och tjejerna i yngsta 
skridsko- och hockeyskolan upp till dam- 
och herrspelare (klubben har ett herrlag 
i division 4) stortrivs i Vårgårda HC just 
nu. Enda kruxet är egentligen att vi är 
trångbodda med våra omklädningsrum, 
som inte räcker till för att kunna bedriva 
verksamhet i den utsträckning vi gör just 
nu och definitivt inte för att arrangera 
inkomstbringande cuper, sade Cecilia. 
Hoppas innerligt att kommunen lyss-
nar på oss, här är ju både dagisgrupper, 
skolan och konståkningsaktivitet förutom 
vår egen hockey och ger barnen bästa 
möjliga balansträning september-mars, 
avslutade hon optimistiskt.
                        KENNETH OHLSSON

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 

Materialdress för tidningsmaterial:
Westgötarnas Idrottshistoria, Box 554, 501 13 Borås

E-post: bis@bihs.se      (eller E-postadresser enl. sidan 3)
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du, av någon anledning skulle 
ha missat att betala in 

medlemsavgiften till Ditt 
Sällskap/Förening, så går det 
utmärkt att göra det nu, så att 
du inte missar nästa nummer 

av tidningen

Om

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31
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Stig-Olof ”Stickan” Berg 
blev legendarisk för sin 
straffspark som förde 
Örgryte IS upp i Allsvens-
kan 1980. När sonen 
Joakim ”Jocke” Berg 
slår in två straffar mot 
Brämhult och förflyttar 
Vårgårda IK från fyran 
till trean 2013 så kan far 
och son stoltsera med 
likartade bedrifter även 
om det handlar om olika 
nivåer. 
Vi sitter i det trivsamma hemmet i Kvin-
nestad i Vårgårda kommun och talar fot-
bollsminnen. Stickan har laddat upp med 
foton, böcker och urklipp för det finns 
mycket att hämta från hans händelserika 
karriär som fotbollsspelare. 

På frågan om hur intresset för fotboll 
föddes så säger Stickan att det till stor del 
är den entusiastiske idrottsläraren Evert 
Strandbergs förtjänst. 
Evert upptäckte att ett helt gäng killar på 
60-talet hade talang för idrott och de fick 
möjlighet att prova på det mesta av det 
som erbjöds. 
Detta var när det var fullt möjligt att 
spela fotboll på sommaren medan vintern 
ägnades åt handboll och ishockey. 
Handboll kunde mycket väl blivit 
Stickans sport när han som 16-åring 
spelade med i Alingsås Handbolls junior-
lag, men det blev fotbollen som allt mer 
tog över hans intresse och som 19-åring 
ville han testa hur långt han kunde 
komma som fotbollsspelare. 
Beskedet kom snabbt. Redan samma år 
fick han vara med och flytta upp Vår-
gårda IK från fyran till trean. 
Alltså har far och son även varit med och 
fört upp VIK till div. 3 vid olika tidsepo-
ker. Stickan vill dock gärna påpeka att 
det var en större bedrift 1976 eftersom 
division 3 då bara hade två nivåer ovan-
för, dvs div. 2 och allsvenskan. 
Nu är det fyra nivåer ovanför trean (div. 
2, div.1, superettan och allsvenskan).

Från början spelade Stickan högerback 
men 1979 fick han spela i ”kedjan”. 

Stickan skickade ÖIS till Allsvenskan!

Ett lyckat drag som bekräftades av att 
han första säsongen som forward gjorde 
19 mål och därmed vann skytteligan.
Framgångarna noterades vida omkring 
och både Elfsborg och Örgryte IS hörde 
av sig. 
Stickan antog utmaningen att provspela 
en träningsmatch för ÖIS och med sina 
fyra mål övertygade han ÖIS-ledningen 
att han var mannen de sökte. 
Framgångarna fortsatte och efter Stick-
ans första år (1980) var ÖIS klara för 
seriefinal mot Grimsås IF. Om ÖIS vann 
skulle de gå upp i allsvenskan. 
Det stod 2-2 när ÖIS tilldömdes en 
straffspark och Stig-Olof Berg från 
Vårgårda fick förtroendet att slå den. Han 
skickade säkert bollen i mål och succén 
var ett faktum. 
Det blev sedan tre säsonger i allsvens-
kan. Jag undrar vad som gjorde att han 
så snabbt avslutade sin framgångsrika 
karriär i ÖIS och 1984 återvände till 
Vårgårda IK. 
Utan beklagan berättar Stickan då att han 
kände ansvar för sina sjuka föräldrar och 
att han behövdes i deras närhet. 
Pendlingen till Göteborg och alla 
matcher med resor över halva Sverige 
tog mycket tid och besöken hos föräld-
rarna i Vårgårda blev lidande. 
Jag kände att jag ville ge dem något 
tillbaka efter allt de gjort för mig, säger 
Stickan och fortsätter: Mamma tog 
körkort som 37-åring med egentligen 
ett enda syfte, nämligen att kunna åka 
till alla bortamatcher och se mig spela. 
Farsan hade inget intresse av att köra bil 
men med morsan som chaufför var han 
också alltid med, säger Stickan. 10 kr för 

varje mål var hans bonus från föräldrarna 
och huruvida det påverkade skytteliga-
vinsterna kan diskuteras.

När vi ändå är inne på pengar så frågar 
jag om övergången till ÖIS innebar några 
ekonomiska fördelar. 
Stickan redogör för systemet och jag 
får veta att han fick 5 000 kr om året + 
bonus för vinster och gjorda mål. 
Resorna mellan till Göteborg stod också 
ÖIS för. 
Med andra ord så gick det naturligtvis 
inte att leva på fotbollen utan det var 
jobb som gällde och förstående arbetsgi-
vare som lät honom få ledigt för träning 
och matcher och ett och annat tränings-
läger.

Avslutningsvis vill jag att han plockar 
fram någon specifik händelse från fot-
bollsåren. 
Efter lite funderingar så bestämmer sig 
Stickan för att en sådan situation är när 
de 1975 spelade 3-3 i en match mot 
Norrby och Vårgårda IK gjorde alla må-
len! Dvs tre egna och tre självmål. 
Det lär vara svårslaget.
Efter den aktiva fotbollsepoken, som 
avslutades 1992, så gick Stickan tränar-
utbildningar och tränade därefter främst 
ungdomslag men även VIK:s A-lag ett 
par år. 

Numera begränsas motionerandet till 
jakt och skogsarbete på gården i Kvin-
nestad. Kanske det ändå är den nyvunna 
fascinationen för dans som håller honom 
i trim idag. Främst är det bugg som gäller 
tillsammans med särbon Pia Mayer, dot-
ter till den legendariske fotbollsdomaren 
Josef Mayer från Lidköping.  
Stickan säger att han dock aldrig blivit 
bedömd av Josef på fotbollsplanen. Men 
hur det är i övrigt låter vi vara osagt. 

Jag tackar Pia och Stickan för äppelka-
kan och har med mig mycket mer från 
vårt samtal än vad som ryms i en kort 
artikel. 
En tanke jag bär med mig är att vi aldrig 
fick veta hur långt Stickan kunde gått i 
sin fotbollskarriär eftersom han avbröt 
den på elitnivå. 
På 80-talet var det flera spelare i ÖIS 
som var med i landslaget och mycket ta-
lar för att Stickan kunde varit en av dem..

Bertil Hedlund, Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap. 

Stig-Olof ”Stickan” Berg
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Så löd motiveringen, när Olof 
Groth, Svenska Dagbladets 
sportchef, meddelade att brottaren 
Bertil Antonsson från Trollhät-
tan erhållit Bragdguld nummer 
32, 1953. När Johan Olsson fick 
bragdmedaljen 2013, var det såle-
des 60 år sedan Bertil fick sin.

VM i grekisk-romersk brottning 1953 
avgjordes i Neapel. På vägen mot finalen 
hade Bertil Antonsson gått fram som en 
”slåttermaskin”. Men finalen i Gymna-
sium Palestra den 19 april skulle bli ett 
verkligt kraftprov. Där väntade nämligen 
den ryske bjässen Johannes Kotkas, 
ursprungligen från Estland.
Kotkas var olympisk guldmedaljör och 
hade inte besegrats på 16 år. Han var så-
ledes något av den tidens Karelin. Bertil 
hade mött Kotkas en gång vid EM i Prag 
1947 och var då den ende som stod tiden 
ut.

Viktskillnaden var stor. Kotkas vägde 
125 kg, medan vågen stannade på 96 kg 

Bertil Antonsson

Bertil Antonsson mottar Svenska Dagbladets bragdmedalj 1953 ur prins Bertils hand.

Bertil ”plågar” Johannes Kotkas i VM-finalen 1953.

”För VM-guldet och segern över Johannes Kotkas.”

för Bertil. Stämningen i hallen måste 
också betecknas som ”pro-rysk”. Ett 
stort antal ryska sjömän fanns nämligen 
på läktaren. Vidare hade det korats fem 
ryska mästare tidigare under kvällen.
Oddsen för svensk seger var således inte 
höga.

Robert Oksa, som var landslagstränare 
hade instruerat Bertil att inte lämna rys-
sen någon ro.
- Du skall plåga honom i ett, inte låta 
honom få hämta andan. Du har yngre 
hjärta än han. Du har bättre kondition. 
Om du bara går på, så vinner du den här 
matchen. Sätt igång bara, peppade Oksa.
I första stående perioden, på den tiden 
sex minuter, parerade Bertil ryssens 
försök att kasta. I parterröverläget, tre 
minuter, bearbetade Bertil honom med 
halv nelson och backhammer och lycka-
des få ett poängövertag.
I sista stående, tre minuter, var ryssen 
helt slut och mer eller mindre vacklade 
omkring. I ett sista desperat försök knuf-
fade Kotkas svensken av mattan, så att 
domarbordet ”rök all världens väg”.

När domslutet avkunnades, Bertil vann 
med domarrösterna 3-0, sjönk ryssen 
ihop, medan Bertil slog en halvvolt.

-  Det var en ytterligt spännande kamp 
i Neapel mellan de två giganterna, en 
av de hårdaste och mest sensationella 
enviger jag någonsin bevittnat i samband 
med idrott, menade Olof Groth.

Bland Bertils främsta konkurrenter till 
Bragdguldet fanns landslagsmålvakten 
Kalle Svensson för hans match i Bilbao 
mot Spanien, Tre Kronors kapten Åke 
Andersson för världsmästerskapet i is-
hockey i Schweiz och brottaren Olle An-
derberg, som också vann VM i Neapel. 
Pressen ansåg dock att Bertil Antonsson 
var en värdig vinnare av Bragdguldet.

-  Bertil Antonsson har gjort Trollhättan 
lika känt som vattenfallen gjort. (Rollo i 
GP).
-  Anton vann i en match där han gav allt. 
Det var en bragd. (Keos i DN).
-  Roligt att en sådan man uppmuntras 
och Bertil Antonsson kan låta prins Bertil 
fästa medaljen på det breda västgötabrös-
tet i förvissning om att medaljen hänger 
på rätt man. (Sven Rydell i GT).
-  Bragdguldet blev Bertil Antonssons 
– tacka för det. Svenska Dagbladets gyl-
lene utmärkelse blev därmed belöningen 
för en av de mest genuina och renodlade 
bragder som en svensk idrottskämpe 
utfört. (Knut Grahnqvist i Expressen).

Bertil själv var dock mer blygsam. När 
han, efter medaljutdelningen, togs emot 
på järnvägsstationen i Trollhättan av 
brottningsklubbens styrelse och en stor 
skara idrottsintresserade sa han:
-  Visst är jag nöjd, men jag hade nog 
trott att Olle Anderberg skulle få den.

                                 Lennart Karlsson
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När Jens Söderberg flyttade till Trollhät-
tan (1950) från Sundsvall och började 
på  Skoftebyskolan visste ingen vad 
livet skulle bära i sitt sköte. Det vet vi 
idag och vad gäller den idrottsliga kar-
riären summerar vi och kan konstatera 
att Jens efter spel i moderklubben IFK 
Trollhättan tidigt kom till Borås och 
Elfsborg (guld 1961), för att sedan avluta 
elitspelet i ÖIS. Han uttogs bl.a. till B-
landslaget. Därefter blev det spel på lägre 
nivå bl a i Skärhamn. Under alla dessa år 
har kontakten med lag- och skolkamrater 
från trollhättetiden upprätthållits och när 
Jens firade sin 75-årsdag (22 Oktober), 
blev det tillfälle att göra come-back på 

75-åring gjorde come-back på hemmaplan.
hemmaplan. Det blev en nostalgitripp 
till Österlånggatan, Edsborg, Stallbacka 
indistriområde, Slättbergshallen, Arena 
Älvhögsborg och Nohabområdet (Inno-
vatum).

Jens bor sedan många år i Spanien och 
för att ytterligare anknyta till Trollhät-
tan fick Jens två böcker skrivna av Allan 
Johansson, trollhättebo och IFK-are och 
som i sina handlingar utgår från Trollhät-
tan. En mycket tacksam 75-åring tackade 
sina "kamrater" som vid detta tillfälle 
var Bengt Rosendahl, Ingvar Jogenius 
(Johansson), Bosse Johansson-Björk och 
Hasse Rosendahl

Lagmansereds IF spelade sin 
sista seriematch i VFF:s regi 
6 oktober 1991.
 
1938 beslöt några grabbar i Kobergs-
trakten att man skulle bilda Lagmanse-
reds IF. 
Föreningen låg mer eller mindre nere 
under krigsåren. 

14 maj 1945 skedde en omstart med 
träningsmatcher. 

1950 kom första seriesegern då man vann 
en lokal serie kallad Flundre-Väneserien.

Lagmansereds IF vann 1974 division 6 Göta Älvdalsgruppen. 
Stående från vänster Lars Andersson, Rolf Karlsson, Alf Johansson, Bo Harling, Len-
nart Andersson, Christer Blom, Hasse Lillberg, tränare.
Knästående fr. vänster: Lars Olofsson, Hans-Åke Rydberg, Jan Nordberg, Kjell 
Bragh, Håkan Wadenbo, Bengt Lindholm, Göran Olofsson. Saknas på bilden gör 
skadade Ingemar Lövgren och Jonny Heed.

FOTBOLLSFÖRENING SOM FÖRSVANN
Sina hemmamatcher spelades på 
Kobergsvallen. 
Släkten Silverskiöld släppte till mark 
och skog, så att föreningen kunde bygga 
plan, omklädningsrum och målstolpar. 
LIF hade under åren A-och B-lag, tyvärr 
saknades ungdoms- och damfotboll på 
programmet.

Under 50-talet kom man på en lysande 
idé. Man skulle starta upp Kobergsfesten 
och anlita dåtidens artister för fram-
trädande. Vissa av dessa artister drog 
uppåt 5000 åskådare, vilket blev en god 
inkomstkälla för LIF. 
Artister som kan nämnas var Alice Babs, 

Margareta Kjellberg, Owe Törnqvist, 
Thore Skogman, Snoddas Nordgren, Eva 
Rydberg m.fl. 1973 lades Kobergsfesten 
ned.

Fotbollsmässigt har Lagmansered som 
högst spelat i division 5. Detta gjorde 
man under åren 1975-1976 samt 1981-
1983. 
Mesta tiden under de 38 år som man var 
med i VFF:s seriesystem var det division 
6 som gällde för Lagmansereds IF. 

Under sjuttio och åttiotalet bestod LIF 
av många spelare från olika Trollhät-
teklubbar, som hade hört talas om den 
fina ”Lammerseandan” som rådde, vilket 
dessa killar verkligen fick erfara  och 
stortrivdes i föreningen.

Många trogna ledare såsom Karl-Erik 
Johansson, Evert Johansson och Stig 
Olausson bidrog till trivseln i föreningen. 
Mångåriga tränare i klubben var Kurt 
Byberg, Hasse Lillberg, Bo Harling, 
Roger Jonsson.

Lagmansereds IF hamnade, trots att man 
inte tillhörde storklubbarna i Sverige, 
på Aftonbladets sportsida. Vid en match 
i division 6 mot Stora Mellby borta, 
så kom en ko inrusande på planen mot 
LIF:s mål och spred panik bland spe-
larna. Kon, Rosa, gjorde rent på plan 
och när detta var gjort sprang hon ut 
bland åskådarna och skrämde även bort 
publiken.
 
Domaren Sven-Erik Lundgren, Vara 
tvingades förstås blåsa av matchen.

Stinsen Andersson, sekr. Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

Jens Söderberg –vår sydligaste 
”tidningsabonnent”
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Rundresa på 
idrottsplatser
Nio medlemmar från 
Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap gjorde en idrotts-
platsresa. I en minibuss med 
nio platser gick denna resa 
från början kallad hemlig 
resa.
Kl. 9.00 tisdagen den 7 maj, i ett un-
derbart sommarväder startade resan vid 
Kamratgården, Trollhättan. 

Att resan utgick från Kamratgården var 
en anledning – alla deltagarna hade spe-
lat i IFK Trollhättan.

Redan vid start var det högt i tak, främst 
var frågor av typ ”Vart är vi på väg”. 

Sten Lindstrand från TSS berättade 
hos Idrottshistoriska om utvecklingen 
inom simsporten. Det var TIF som på 
1920-talet hade en simsektion, men 1933 
togs initiativ till TSS. Betecknande för 
verksamheten var att den var mycket vä-
derberoende och att arrangemangen var 
ytterst primitiva. Exempelvis saknades 
banmarkeringar och startbryggan var 
oftast för liten. Kanalsimningen var ett 
populärt inslag. Uddevalla och Väners-
borg stod för motståndet men inte sällan 
var det ström- och trafikförhållanden 
som var de största motståndarna. Höga 
hopp var populärt och här hade Troll-
hättan Margareta Björnberg, som blev 
DM-mästare 3 gånger. Välkände Toivo 

Öhman var vid ett tillfälle  domare och 
han lär enligt uppgift ha kört vespa från 
Stockholm för att fullfölja sitt domar-
uppdrag. Det stora uppsvinget kom då 
Älvhögsborg färdigställdes 1968. Massor 
av ungdomar kunde nu ges tillfälle till 
regelbunden träning och  i de nationella 
tävlingarnas resultatlistor syntes TSS allt 
som oftast. SUM-simtävlingar har ar-
rangerats med stor framgång och många 
löften har skolats i Trollhättan för att 
sedan gå vidare till storklubbarna. Från 
att har varit knappt 50 medlemmar på 
1930-talet fram till cirka 800 i dagens 
läge har vägen varit lång ( 80 år) men in-
tresset för simsporten är stort inte minst 
bland de allra yngsta.
                                  Hasse Rosendahl

Gissningarna gick på Dalsland och 
Bohuslän. Men efter en kvart förstod 
man, att det var ett annat håll som gällde, 
vilket man blev varse vid första anhalten, 
som var Åsevi i Åsaka. Undertecknad 
hade här en redogörelse över Åsaka SK:s 
historia. Därefter var det åter igen otaliga 
gissningar, allt utom dit vi skulle.

Nästa anhalt var Gerdskenvallen i 
Alingsås där Kent Wilsson, Gerdskens 
BK tog emot med kaffe och dopp, samt 
berättade om 80-åriga Gerdsken och 
Gerdskensvallens uppkomst, dessutom 
fick i vi träffa  Benny Söder, Holmalund,  
som på 1970-talet spelade med IFK 
Trollhättan. Kent Wilson som är medlem 
i Alingsås Idrottshistoriska var högst 
delaktig i två andra besök Mjörnval-
len och nya handbollshallen i Alingsås, 
Estrad. Här fick vi en guidad tur av AHK 
medlemmen Magnus Bergander, från 
byggfirman Tommy Byggare. 

Efter avnjutande av lunch ställdes färden 

mot Alafors och Sjövallen. Ahlafors IF 
firar i år 100 år som förening. Vi fick en 
alldeles utmärkt jubileumsföreläsning av 
Jonas Andersson, tidigare tränare i Lilla 
Edets IF. Kul för deltagarna var att hans 
far Eiron och farbrodern Lars-Inge fanns 
närvarande. Den sistnämnde var 1967 
med i IFK Trollhättans division 3-lag.

De flesta av deltagarna hade inte tidigare 
besökt Sjövallen, men samtliga var eniga 
om, att detta var en fantastisk fin anlägg-
ning, som liksom Gerdsken- och Mjörn-
vallen låg vid sjöar.

Gerhard Sager VFF ordförande och ord-
föranden i Svenska Fotbollsförbundets 
tävlingskommitté var brevledes behjälp-
lig undertecknad med uppgifter om nästa 
anhalt, som var Forsvallen I Skepplanda. 
Här fick deltagarna ta del av Skepplanda 
BTK,s historia och Forsvallens upp-
komst, samt uppgifter om landslagsspe-
lare från SBTK, publikrekord, klubbens 
olika sektioner, serieplaceringar för 
fotbollen m.m.

Sista anhalten på denna uppskattade 
resa var Ekaråsen, där vi tog en läktare 
i besittning i solgasset.  Undertecknad 
berättade historien om Ekaråsen och de 
två klubbarna Lilla Edets IF och Inlands 
IF, som 2011 bestämde sig för att bli en 
förening – Edet FK. Här vidtogs pris-
utdelning på den frågesporttävling som 
startade med första delen på Gerdskens-
vallen och avslutades på Sjövallen. Seg-
rade gjorde Lars Wennberg, som hade tio 
av tretton möjliga rätt.

Exakt klockan 17.00 var vi åter på 
Kamratgården i Trollhättan med förhopp-
ningsvis nöjda resenärer.

Reseledare Stinsen Andersson 
sekreterare i Trollhättans 
Idrottshistoria SällskapNöjda resenärer

TROLLHÄTTAN

Idrottshistoriska träffade TSS 80 år

Sten Lindstrand
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Westgötarnas Idrottshistoria trycks i över 4.000 ex. 
och du, som skickar insändare, reportage etc.  
når en väldigt stor läsekrets, som t.ex.

• Samtliga medlemmar i Sällskapen i Västergötland
• Samtliga IHS i hela Sverige
• Regionkontor i Västra Götaland
• Samtliga kommuner (bibliotek) i Västergötland
• Samtliga SISU-konsulenter
• Styrelsen i Västergötlands Idrottsförbund
• Samtliga Föreningsarkiv i Västergötland
• Ledamöter i RF
• De flesta tidningar i Västergötland

Har du något idrottsminne, 
som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, 
utan skicka in det till red.

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

År 1906 på en liten gård 
strax utanför Lidköping, 
enligt dåtidens stadsgräns, 
föddes en liten flicka som 
fick namnet Elsa. 

Gården var belägen vid Nickeviken i 
Vänern, vilket gav Elsa smeknamnet 
”Elsa-Necke”. När Elsa kommit en bit 
upp i tonåren, fick hon ett stort intresse 
för idrott. Hemma på gården tränade hon 
flitigt olika friidrottsgrenar.

Snart var det dags att bli medlem i den då 
så framgångsrika Lidköpings Idrotts Säll-
skap, LIS, där hon kom att skörda många 
framgångar. 1926 tillskrev LIS Sveriges 
Kvinnliga Idrottsförbund om att Svenska 
Mästerskap i friidrott för damer borde 
anordnas. Detta bifölls av förbundet, och 
LIS fick i uppdrag att 1927 på Framnäs 
IP i Lidköping anordna det första Dam-
SM i friidrott.

Sju svenska rekord slogs och LIS blev 
bästa klubben. Elsa ställde upp i fem 
grenar och placerade sig i samtliga. 
Bäst gick det i kula där hon vann guld. 
Samma år satte Elsa världsrekord i kula 
med 10,95. Vid SM tävlingarna 1928 
vann Elsa kula, diskus och spjut. 
Samma år blev Elsa uttagen att repre-
sentera Sverige vid OS i Amsterdam. 
Svenska Idrottsförbundet sände ett brev 
till LIS styrelse, där man meddelade att 
Elsa var uttagen och att man skulle ge 
henne bästa möjliga förutsättningar för 
träning.

 LIS ordförande Nils W Hallgren ansåg 
inte att ”Elsa-Necke” var värdig denna 
plats, så han berättade inte om brevet för 
styrelsen och inte heller för Elsa. Så det 
blev inget OS för ”Elsa-Necke”.

En tid senare vid tävlingar i Stockholm 
fick hon vetskap om brevet. Elsa blev så 
arg att hon började tävla för Stockholms 
Göta. Hon bodde dock kvar i Lidköping.
Som alla elitidrottare behövde hon all 
träning som gick att få, bl.a berättar box-
aren Stig Johansson att Elsa tränade med 
boxningsklubben KK All-Round. Efter 
träningen blev det stor förvirring bland 
grabbarna när det bara fanns en plats att 
tvätta av sig svetten efter träningen. För 
Elsa var det dock inget problem, ogene-
rat tog hon av sig träningskläderna och 
som brukligt var slängde hon vattnet i 
handfatet över sig.

Elsa fortsatte också träna tillsammans 
med sina gamla lagkamrater på Framnäs 
IP och framgångarna fortsatte med inte 
mindre en 12 SM-tecken. 

1932 skulle Elsa representera Sverige 
vid OS i Los Angeles. Då fick Svenska 
Idrottsförbundet ett brev från LIS ord-
förande, där han begärde att Elsa skulle 
diskas på grund av en skuld hon hade till 
LIS. Denna begäran avslogs.
Ordförande Nils W Hallgren hade fräck-
heten att skicka en räkning på 46 kr för 
vatten och redskap, som hon använt på 
Framnäs IP. 

Elsa kom heller inte till OS i Los Ang-
eles, detta berodde dock inte på brevet 
från Nils W Hallgren, utan förbundet 

tvingades minska truppen på grund av 
ekonomiska skäl.

Om man betänker att ”Elsa-Necke” vann 
12 SM i diskus, spjut och kula där hon 
även innehade världsrekordet och att hon 
också var duktig i löpning med bl.a vinst 
på 800 m vid Tävlingar i Prag. 1948 till-
delades hon som Sveriges första kvinna 
Stora Grabbars Märke. 
Jag undrar vad som skulle hända om 
vi haft en motsvarande idrottskvinna i 
dag och behandlat henne på samma sätt 
som Nils W Hallgren gjorde med Elsa 
”Necke” Svensson- Sanfridsson.
”Elsa-Necke” avled i sin hemstad 
Lidköping 1992. 
Nej allt var inte bättre förr.

            Bengt-Göran Bäcklund LIHS

Allt var inte bättre förr!

Elsa ”Necke” Svensson-Sanfridsson

LIDKÖPING
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- Jag hade bestämt mig för att köra 
backtävlingen i Tysslandabacken, 
berättar Leif Leverin, känd motor-
profil i Trollhättan, idag 83 år. Jag 
hade tränat flitigt och experimente-
rat mycket med min motorcykel, en 
Matchles, AJS, för att få så bra driv 
som möjligt. 
- Men tävlingen blev ett präktigt 
Västgötaklimax. Efter halva backen 
”lämnade” växellådan in och det 
var bara att vända cykeln och rulla 
tillbaks till startplatsen, minns Leif.

SMK Trollhättan
Den 6 september 1923 bildades i 
Trollhättan en motorklubb med namnet 
Trollhättans Motorklubb. Efter en schism 
i klubben 1925 bröt sig en del medlem-
mar ut och startade TAMCK, Trollhät-
tans Automobil- och Motorcykelklubb. 
TMK- medlemmarna beslöt då att söka 
samarbete med SMK och den 28 mars 
1927 bildades SMK Trollhättan.

Tysslandabacken
Båda föreningarna var aktiva som ar-
rangörer. TAMCK hade upptäckt en 
backe, Tysslandabacken, belägen tre 
kilometer norr om Lilla Edet. Backtäv-
lingar var populära och klubben beslöt 
arrangera en tävling 29 augusti 1926. 
Backen var 361 meter lång, med en 
stigning på 39 meter och innehöll fyra 
kurvor, bl.a. en chikan alldeles efter start. 
Underlaget bestod av grus.

Backtävlingar, Jordbanetävlingar och Scramble i Tysslandabacken

 ”De största stenarna hade visserligen 
arrangörerna lyckats spränga bort, men 
här och var låg ännu ganska mycket lös 
sten kvar, som kom en del maskiner att 
sladda ganska kraftigt”, skrev Trollhät-
tans Tidning.

Av inbjudan framgick att ”tävlingen var 
öppen för alla, oavsett om de tillhöra 
motorsammanslutning eller ej”.  I täv-
lingsreglerna kunde man läsa: ”Ring-
punktering, kedjebrott samt hinder på 
banan berättigar till omstart endast efter 
tävlingsledningens prövande”.

”Det grannaste sommarväder gyn-
nade tävlingen, solskenet flödade över 
landskapet och björkarna lyste som 
gull.”, kunde man läsa i TT. Publiken, 
som uppgick till omkring 3000 personer, 
”uppförde sig i stort sett mönstergillt och 
tog ad notam de anvisningar som givits.”
Vid några tillfällen kom dock åskådare in 
på banan. ”Kunde backen till kommande 
tävling inhägnas, skulle detta vara syn-
nerligen lämpligt”, påpekades i tidning-
ens referat. ”Publiken var även i ett annat 
avseende mönstergill – den betalade 
entrén utan att knota”.

I tävlingen deltog i första hand motor-
cyklar, men även sidvagnar och automo-
biler. I startlistan fanns från Trollhättan 
tre bröder Nyström*; Per, Sven och 
Magnus, som körde på märket Norton. 
Den fjärde brodern, Algot, var förhin-
drad av värnplikten. Per lyckades bäst 
och uppnådde bästa tid i såväl solo- som 
sidvagnsklassen, 25 resp. 27,5 sekunder.
Snabbast i bilklassen blev James Dickson 
från Göteborg i en Austro Daimler med 
31,3 sekunder.
Även SMK Trollhättan anordnade 
tävlingar i Tysslanda. 1927 körde man 
en tävling med 52 startande. Tidningen 
Svensk Motorsport skrev; ”Den stora 
backtävlingen i Tysslanda kommer att 
upprepas varje år och med stor sannolik-
het kan väntas bli en av landets stora 
traditionella racerlopp”.

För åskådarna ordnades, vid flera tillfäl-
len, extratåg bl.a. från Göteborg till Lilla 
Edet och extrabussar från Trollhättan. 
Det gick t.o.m. att ta sig till Tysslan-
dabacken med båt, som avgick från 
Åkersvass i Trollhättan. Den lade till i 
Munkeviken vid Göta Älv stranden och 
sedan blev det en promenad.
 - Jag hade en kompis, vars far ägde en 
lastbil, minns Knut Höglund, välkänd i 
motorkretsar. Vi var ett 30-tal ungar, som 
fick åka på flaket till en av tävlingarna i 
början på 50-talet.

Sista backtävlingen kördes 1954. I dag 
är backen rätad och nedre delen, där 
starten var belägen, är begravd under den 
nya motorvägen mellan Trollhättan och 
Göteborg.

Jordbanetävling
I SMK Trollhättan fanns tanken på att 
arrangera en jordbanetävling, förkrigs-
tidens speedway, på Grunnebo Hed. 
Heden hade använts av regementet I 6, 
Västgöta regemente, som var förlagt 
till Vänersborg mellan 1916 och 1927, 
som exercisfält. Klubben nekades dock 
tillträde.
I stället hyrde man idrottsplatsen av 
Vänersborgs Idrottsplatsförening. Den 28 
september 1930 genomfördes tävlingen, 
som blev en stor succé, med ca 6000 
åskådare.

Vi ser här den framgångsrike Pelle Ny-
ström från Trollhättan på sin Norton med 
reg.nr. P435

Här har en bil startat. På reg.skylten står 
det O3372.

Uppehåll i backtävlingarna i Tysslan-
dabacken. På Valter Ivarssons gård, sit-
tande från höger Arne Westerlind, Gösta 
Westerlind, Erik Ekberg (Smörkullen), 
Evald Karlsson (Tysslanda).

Från depån ser vi Torsten Andersson på 
sin Norton.

En bra bild som visar vilket intresse det 
var med dessa backtävlingari Tysslanda-
backen. Det var en folkfest som drog pu-
blik från när och fjärran. Det gick extra 
tåg från göteborg till Lilla Edet. Båtar 
lade till vid Munkeviken och många hade 
egna bilar och motorcycklar.
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Full fart i premiärloppet på Grunnebo hed. Nr 35 är Helge Brinkeback, Vargarna.

Förarna tävlade dels med katalogma-
skiner (standardmotorcyklar), dels med 
racermaskiner. Man möttes två och två 
och ett heat omfattade fem varv på den 
380 meter långa kolstybbsbanan.
I klassen för katalogmaskiner var A. 
Linder från Karlstad på en Rex en tiondel 
snabbare än Eric Pihlqvist, Göteborg på 
en Rex Acme.
I racerklassen kördes ett lopp som rönte 
stort intresse. Trollhättebon Gösta An-
dersson, som satt på en Norton, ställdes 
mot Birger Berggren från Vara på en Rex 
Acme. Förväntningarna på Gösta var 
stora.
I TT kunde man läsa: ”Båda startade 
utmärkt och publiken satt andlös under 
första varvet, som gick i ett våldsamt 
tempo. I nästa kurva sladdade maski-
nen med Gösta och denne gjorde ett 
par våldsamma kullerbyttor. Dagen var 
förstörd, även om Gösta snabbt var uppe 
på cykeln igen och fullföljde heatet”.
Berggren vann racerklassen före Gunnar 
Carlsson, Halmstad på Rex.

Scramble
Under kriget var tävlingsverksamheten 
låg. Efter kriget gick backtävlingarna 
mindre bra. Däremot hade scramble-
tävlingar, föregångare till moto-cross, 
blivit populära. Tanken på Grunnebo Hed 
aktualiserades och tack vare bl.a. Tage 
Dahl och Evald Carlsten fick man nu 

Varg-Olle Nygren på Grunnebo Hed på 
en Triumph.

Här startar sidovagnsklassen med durk-
slav som sig bör. Vem föraren var vet vi 
inte men reg nr. var P305.

tillstånd att använda heden.
Banan var helt olika dagen moto-cross 
banor. Den var helt platt, förutom ett 
mindre gupp som man byggt upp av 
jordmassor.
Den 5 oktober 1947 var det premiär för 
Scramble på Grunnebo hed. Vädret var 
underbart med strålande sol och värme. 
Publiken strömmade till i massor.
-  Det fanns 10 000 biljetter. De tog slut, 
men arrangören fortsatte att släppa in 
folk, så egentligen vet ingen hur många 
åskådare som var där, berättar Åke 
Ljung, tongivande ledare idag. Men det 
var säkert runt 12 000 runt banan.
Leif Leverin, som deltog i tävlingen, 
berättar att de extrainsatta bussarna från 
Trollhättan fick vända i Båberg p.gr.a. 
trafikkaos. Därifrån fick passagerarna gå 
till fots flera kilometer.
-  Det gick också extratåg från Strömstad 
och Herrljunga, minns han. Jag tror att 
det fanns ett stort sug efter tävlingar efter 
kriget.

Det stora dragplåstret var Olle Nygren, 
då 17 år, senare känd som ”Varg-Olle”. 
Han vann klass 2 i en jämn final före Ivar 
Thornblad, Höganäs.
Mest jubel väckte dock ”hemmasonen” 
Karl-Olof Hermansson, allmänt kallad 
”Kalle Norton”. Han vann klass 1 före 
Arvid Niklasson från Upphärad.
-  Kul bana och finfina arrangemang, 
sa Olle efter tävlingen. Det skulle varit 
roligt att möta Hermansson. 

Hans önskan gick snabbt i uppfyllelse. 
Arrangörerna ordnade i all hast en täv-
ling mellan de båda, som Nygren vann 
klart.
Värt att notera är att Erik Carlsson, sena-
re känd som ”På taket”, deltog i loppet.

-  Jag var, tillsammans med flera andra 
ungdomar, engagerad av ”Glass-Oskar”, 
ägare av Trollhätte-Glass, för att sälja 
glasspinnar, minns Knut Höglund. Vi 
hade en låda på magen. Åtgången var 
strykande i det fina vädret och jag hann 
inte många meter, innan gick måste 
hämta påfyllning. Jag sålde flera tusen 
glassar och räknade med en ordentlig 
förtjänst.
Men när jag skulle hämta pengarna hos 
”Glass-Oskar” fick jag bara 20 kronor.
-  Du ska inte ha mer, sa han.
-  Men jag hade en kusin, som var kom-
pis med hans son. Denne talade med sin 
far, det redde upp sig och jag fick mina 
pengar.

*  Bröderna Nyströms pappa hette 
Arthur. 1911 byggde han garage, 
verkstad och tapp i korsningen 
Drottninggatan – Torggatan. Han 
drev även en motorfirma, som var 
generalagent för Norton. Tappen var 
en Nafta-mack.
1955 byggde Per en större fastighet 
i korsningen, med bl.a. en bensin-
station. I folkmun fick korsningen 
namnet ”Nyströms hörna”. Tappen 
sålde Koppartrans och hade 13 gula 
pumpar. Erik Carlsson anställdes 
som stationsföreståndare. Bensinsta-
tionen avvecklades i samband med 
högertrafikomläggningen 1967.
Trots att huset numera har annan 
ägare, lever namnet kvar.
Nämnas kan att Elisabeth, under 
många år kartläsare åt Pat Moss, är 
dotter till Per.

                                  Lennart Karlsson

En mc med sidovagn på väg uppför 
backen. På bilden ser man hur mycket 
publik som kantade backen.
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BORÅS

Borås Idrottshistoriska Sällskap, fick inför den 
allsvenska fotbollspremiären 2013 på Borås 
Arena, ett ovanligt uppdrag.

Vi skulle dekorera korridoren vid sponsors-
logerna och konferensavdelningen på arenan. 
Vi kollade möjligheterna, att göra något bra.
Efter moget övervägande, bestämde vi oss för 
att göra en ”utställning” med bilder av karikatyr-
tecknaren ”Geson”.

Teckningarna finns i vårt arkiv och resultatet 
blev 32 st ”installationer”, som visade sig ha
blivit väldigt uppskattat.

Kul tycker vi!

Göran Axelsson, red.
(montage och foto)
 

Konstnären Matz 
Gustafsson, även 
kallad ”Geson” 
hade som stor hobby -träskulptur och teckning.

Han gjorde under många 
år aktuella situations 
-och sportkarikatyrer för 
Borås Tidning och 
Västgöta-Demokraten.

Vi har valt 
att här visa 
en del 
av dem.

Förtroendeuppdrag!

Maija och Lennart från BIS
”hänger utställningen”.

Trots en skev tumstock 
blev resultatet av de 32 
upphängda ”tavlorna” 
fantastiskt bra
...och vågrätt!

Borås Arena                                                                                           Bild: BT          
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VÅRKRYSS

VÅRKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ett ord som är gemensamt för alla våra sällskap.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till:
”VÅRKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Glöm inte ange namn och adress!
Senast den 10 april vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”VINTERKRYSS” skulle vara ”VINTERMÖRKER”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Jan Ottosson, Olofsbergsgatan 52, 531 42 Lidköping.
2.a pris 2 Sverigelotter: Sven-Olof Andersson, Sandklintsvägen 8, 511 72 Fritsla.
3:e pris 1 Sverigelott:    Lars Gripler, Levins Gränd 2, 644 32 Torshälla.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Gunnar Ryberg
 Prästeskärsvägen 11
 441 35 Alingsås
Tel:       0322-120 88
Epost:     g-cryberg@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Gunnar Ryberg, 0322-120 88
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG. 645 95 45-7
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

Adress: Box 554
 501 13 Borås
Kansli: Allégatan 71
Tel:     033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost:  bis@bihs.se
Hems.   www.bihs.se 
Museum: Borås Idrottsmuseum
 Bockasjögatan 2
Ordf. Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.  Maija Larsson
Epost: maija@bihs.se
Bankg. 5513-8168

Adress: c/o Kent Larsson                
 Axgatan 9
 465 30 Nossebro
Tel:  0512-508 40
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Sören Aghamn
 0512-463 15
Bankg. 5251-1904

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

Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0731-42 22 51
Hems. www.karlsborgsihs.se
Ordf.     Roland Gustafsson, 
 0505-306 14
Sekr. Åke Engvall,
 0505-446 87
Epost: roland@arnekarr.se
PlusG. 106 15 75-5

Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost:     lihs@telia.com
Hems. www.lidkopingsihs.se
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
 Esplanaden 1 
Ordf.       Folke Brink, 0510-249 19
Bankg. 144-4595

Adress:    c/o Britt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost: bmk1948@live.se
Kontakt: Viggo Svensson
 0320-480 14
Hems. www.marksihs.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237, Rydal
Ordf.      Britt-Marie Knutsson, 
 0320-313 83
PlusG. 82 06 15-3 

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

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Sixten Borgvall
 Grengatan 5
 524 32 Herrljunga
Bes.adr.  Tennishallen, Herrljunga
Tel:         0513-104 93, 0761-48 58 68
Epost.     sixten.borgvall@telia.com
Hems. www.herrljungaihs.se
Ordf.      Rolf Melin, 0513-108 42
Bankg. 435-1953

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Adress: Olle Magnusson
 Källiden 8
 532 31 Skara
Tel:   0511-139 52
Hems. www.skaraihf.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Epost:  skaraihs@hotmail.se
Sekr. Gösta Karlsson, 0511-128 91
Bankg. 393-5038
Kontakt: Olle Magnusson

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Adress: Stallängsvägen 4,
 522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
 @gmail.com
Hems. www.tidaholmsihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
 Stallängsvägen 4
Ordf.       Gösta Cronholm
Bankg. 5839-3471

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Adress: c/o Christer Carnegren
 Brittgården 48
 543 37 Tibro
Tel: 0504-107 13
Hems.  www.tibroihs.se
Ordf.       Sven Andersson
Tel: 0504-220 00
 Pg. 294 79-3

Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Börje Weiler
           Poppelvägen 6 A
           541 48 Skövde
Tel:  0500-430 622
Museum: Skövde Idrottshistoriska 
 Museum
 First Hotel Billingehus
Ordf: Börje Weiler, 0500-430 622
Epost:. b.weiler@swipnet.se
Sekr: Nils Larsson, 0500-437 130
Epost:  la.nils@telia.com
PlusG: 14 47 72-1
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Sture Pettersson, kassör
Repslagargatan 37
521 42 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

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

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

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

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

Sven-Åke Mökander
Markgatan 39
441 51 Alingsås
0322-67 23 10
070-672 31 56
svenake.mokander@gmail.com

Adress:      c/o Benny Östh
 Hästskovägen 47
 462 54 Vänersborg
Tel:            0521-187 85
Epost:        052118785@telia.com
Museum:   Stängt från 1/6 2013 
Hems. www.vanersborgsihf.se
Ordf.          Benny Östh
Sekr. Lars-Göran Bengtsson
Epost: lgb.vanersborg@gmail.com
Bankg. 5859-9200 

Adress:  Kommunhuset
                 447 80 Vårgårda 
Tel: 0322-60 06 34
Hems. www.wargardaihs.se
Museum: Idrottshist. samlingar
 Kommunhuset Vårgårda
Ordf.  Roland Svensson
 0322-62 70 19
Sekr.  Stig Sjögren, 0322-62 36 51
Bankg. 299-6585  

Adress:   Marieholmsvägen 2                  
               542 43 Mariestad 
Ordf. Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel: 0551-203 22
Epost: bo.zacke@gmail.com
Hems. www.vadsboihs.se
Sekr.    Per-Göran Persson 
Tel:   0501-50138
Bankg. 402-6712
Kontakt: Per-Göran Persson, 
 0501-501 38
Epost: pellep@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  Roland Gustafsson
 Ekenäsvägen 11
 546 72 Mölltorp
Tel: 0505-306 14
 0706-73 06 14
Epost: roland@arnekarr.se
Ordf. Roland Gustavsson
Bankg.      5423-6880

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

Adress:  c/o Carl-Owe Johansson
 Kållegården 1
 534 92 Tråvad
Tel:  0512-140 12
Epost: kallesr-m@swipnet.se
Hems. www.varaihs.se
Museum: Kålles Rekordmagasin
 Kållegården, Tråvad
Ordf. C-O Johansson, 
 0512-140 12
Bankg. 5400-2829

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Hasse Rosendahl 
 Österlånggatan 80A              
 461 35 Trollhättan
Tel: 0520-334 43, 0708-61 22 10
Hems. www.trollhattansihs.se
Ordf. Hasse Rosendahl
Epost: hasse.rosendahl@comhem.se
Bankg. 230-0119
Kontakt: Hasse Rosendahl,
 S-E Andersson   

Lars Göran Bengtsson
Ranvägen 2
462 54 Vänersborg
0521-158 12, 073-639 71 88
lgb.vanersborg@gmail.com

Lennart Lundh
Carlmarksgatan 18
532 32 Skara
0709-17 20 02
lennart.lundh@telia.com

Carl-Erik Johnsson
Kelvingatan 33
507 43 Borås
033-10 30 30
0708-16 15 51
carl-erik.johnsson@vgregion.se



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 1 2014
...och mycket, 
mycket mera!

Förtroendeuppdrag - sid. 28

Fotbollsförening som försvann - sid. 23

Elsa ”Necke” - sid. 25

Flasksamling i Tibro -sid. 4

Rivas eller byggnadsminnesförklaras? - sid. 6

Arne ”Chippen”  - sid. 18

Konstnären Matz 
Gustafsson, även 
kallad ”Geson” 
hade som stor hobby -träskulptur och teckning.

Han gjorde under många 
år aktuella situations 
-och sportkarikatyrer för 
Borås Tidning och 
Västgöta-Demokraten.

Vi har valt 
att här visa 
en del 
av dem.

VM-guldet och segern över Johannes Kotkas - sid. 22

Pelle Nyström på sin Norton - sid. 26


