
Nr 2  - maj 2014 - Årgång 11

WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA

MEDLEMSTIDNING

 
Dokument, foton,  prissamlingar, välfyllda montrar m.m.

– hittar du i gamla Kylanderskolan  -se sid. 25   

Våra muséer



 I DETTA NUMMER                   sid
 Ordföranden har ordet 2
 Information    3
Tidningens Tillkomst (TT)  4
Det blir ingen tidning... 5
VM i militär flygfemkamp 6-7 
WIS uppvaktar 7
WIS årsmöte 8
Idrottshistoriskt möte i Göteborg 9
Allt var bättre förr ...eller? 10
Svenska mästare hyllades 11
Herrljungagrabbar på hög nivå 12-13
Årsrapporter och möten 14 
Vänklubbsutbyte 15
Hur gick det till förr? 16-17
Ulf Sterner drog fullt hus 18-19
Jordbane-SM 20
Kvarterslag/Segsliten match 21
Axevalla 22-23
Lag-SM 23
Varas första ”proffs” 24
Tema ”Våra muséer” 25
Spontanidrott/Årsmöte TIHF 26
Tibrobor i OS 27
Kanot-OL 28
Sommar-kryss 29
Adresser och telefonnummer 30-31
WIS styrelse 31

NÄSTA NUMMER, sept. 2014
Manus-stopp 18 augusti

2

Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

IDROTTSHISTORISKA 
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

WIS:s årsmöte en fest!
Våren är den många årsmötenas tid. WIS avhöll sitt 
ordinarie årsmöte i mitten av mars i Skara. För mig 
blev det en fest! De många deltagarna fyllde nästan 
hela salen. Alla sällskap var representerade. 
Bra årsmötesförhandlingar. Högtidlig utdelning av 
utmärkelser till förtjänta medlemmar. Intressant och 
roande föredrag. Positiv stämning. Hög gemenskap. 
Vad kan man mer som ordförande önska sig?
Årsmötet är den viktigaste händelsen i en förening 
under året. Alla medlemmars rätt att närvara, 
deltaga och påverka besluten - vara delaktiga. 
Det borde var en händelse att se fram emot – en fest.
Erfarenheten säger mig, att det ofta ser annor-
lunda ut. Få deltager, lågt engagemang, svårt att 
fylla förtroendeposter. Många säger sig vilja hjälpa till, men få vill ta ansvar. Det är 
lättare att övertala en person som har tio uppdrag förut att ta ett styrelseuppdrag till 
än att hitta en ny och få in nytänkande.                                                                                                                
Ideellt arbete totalt kanske inte minskar men det är färre som gör jobbet. Det är min 
övertygelse att det kommer att krävas mer ideella insatser i framtiden.
Det var i genomsnitt tre deltagare från vart ett av de sjutton sällskapen i Västergöt-
land. Det kanske inte är så dåligt för en regional organisation. Det är säkert också  
lättare genom att vi delar ett idrottshistoriskt intresse. Men å andra sidan är vi 
drygt 3600 medlemmar i WIS. Då blir siffran inte lika imponerande.Med statistik 
kan man bevisa allt! Vad jag vill säga är, att årsmöten liksom föreningsliv i stort 
skapar ett socialt mervärde, som jag önskar fler skall ta del av. Kom därför och 
deltag vid våra två stora samlingar under året d.v.s årsmöte och sommarmöte! Kom-
mande sommarmöte är planerat att förläggas till Mark.

Ledarskap.
En organisations eller förenings utveckling, framgång eller nedgång är givetvis 
väldigt intimt kopplat till ledarskapet. Ett mycket använt ord men frågan är hur 
mycket det utövas. Ett ledarskap i en organisation måste styras av en vision, en 
övergripande idé, ett engagemang. Vilka är vi till för? Vad är vårt mål? Faran är att 
vi lätt tappar bort detta när vi organiserar oss, skapar regler och rutiner. Då drabbar 
lättjan oss och vi blir passiva. Vi gör som vi gjort tidigare – det har ju fungerat. 
Problemet är inte att få folk att göra nya saker utan att få dem att sluta göra det 
gamla. Till och med erfarenhet kan bidra till passivitet. En nästan omtumlande tanke 
för en idrottshistoriker, då vi kanske trodde, att det var den stora kompetens vi bi-
drog med. Nu tror jag inte det är så enkelt – det ena utesluter inte det andra. Frågan 
vi dock bör ställa oss är: Hur möter vi framtiden inom föreningslivet i allmänhet och 
inom WIS i synnerhet?

Datasopor!
I vår verksamhetsplan står, att vi skall fortsatt arbeta med att höja vår datakom-
petens, utveckla våra hemsidor och digitalisera våra samlingar. I detta samman-
hang lärde jag mig ånyo ett nytt ord = datasopor. Visste Ni att världens samlade 
mängd digitala data uppgår till 300 miljarder gigabyte? En mängd, en enhet som 
jag inte kan ta till mig. Jag bara förstår att det är mycket. Det är enormt. Det mesta 
är antagligen bara skräp men  är redan ett problem. För mig blir denna nya insikt 
lätt förvirrande. Å ena sidan är data för mig något abstrakt och rent, medan sopor är 
illaluktande. Sopor är väl något industri- och välfärdssamhället skapat – ett välfärds- 
och miljöproblem. Inte trodde jag att min lilla smäckra laptop bidrog så till  
klimatförstöringen. Men sanningen och därmed baksidan är, att dessa väldiga 
datamängder lagras i servrar, hårddiskar och datorer. De blir uttjänta och bildar 
elektroniskt giftigt avfall, som växer till berg. Har Ni tänkt på att många av de 
maskiner och apparater vi använder idag har dubbla funktioner. Den ena är att de 
genererar data. Ta t.ex. vår kära mobil, som väl kanske främst var tänkt att 
kommunicera med också samlar data om oss. Var vi befinner oss, vilka vi ringer till, 
vilka appar vi använder o.s.v. Det mesta är väl antagligen bara skräp, som aldrig 
kommer till användning. Min förhoppning är bara, att inte någon kraftfull storda-
tor börjar hitta mönster i alla dessa data (forskarna kallar det algoritmer) som kan 
användas för eller emot mig. Fantasin sätter inga gränser sägs det, men utvecklingen 
har snart hunnit förbi min fantasi.

Nu tillönskar jag Er alla en skön och behaglig sommar och hoppas, att vi kan ses på 
vårt sommarmöte!
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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 04 53 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

Ingemar Williamsson
Klövergatan 39
531 41 Lidköping
Tel: 070-3282534
E-post:  sasami@telia.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. 
41 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 3/2014 Sept.

Nr 4/2014 Dec.

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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Tidningens Tillkomst (TT)    
Som många av Er känner till bildades 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap i 
september 1988. Redan på hösten året 
efter gav Sällskapet ut sin första skrift. 
Genom åren har det sedan blivit ett flertal 
skrifter.      
                                                                                                                                 
Under Mats Segerbloms ordförandeskap, 
1989-sept 1995, fick medlemmarna i 
WIS en årsskrift. När vi kommer fram 
till 1995 beslöt dåvarande styrelse att 
komplettera med en höstskrift. 
I början av september 1995 träffades 
redaktionskommitte'n (Mats Segerblom, 
Harald Jakobsson och Carl-Erik Johns-
son) för att gå igenom inkommet material 
till höstskriften.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Mats Segerblom

Harald Jakobsson

Carl-Erik Johnsson

 De flesta artiklarna var klara och vi 
konstaterade att det skulle bli en bra 
första utgåva av höstskriften. Mats var 
mycket nöjd och såg fram emot vad 
medlemmarna skulle tycka om det 
nya greppet med ytterligare en skrift.                                                                                                                   
Dagen efter vårt redaktionsmöte drab-
bades WIS av sorg. Vid den årliga 
fotbollsmatchen mellan IF Elfsborg 
och talanger från Sjuhärad brukade det 
spelas en fotbollsmatch med kändisar 
som förmatch. Så även detta år. I denna 
förmatch ändades Mats liv, en tragisk 
händelse. Det blev dock en höstskrift helt 
i Mats anda. 

I nästan ett decennium fortsatte WIS med 
att ge ut en höst- och en årsskrift. Hela 
tiden gäller det dock att förnya sig, så 
även för WIS. 

Vi tittade också på hur andra sällskap/
föreningar runt om i Sverige informerade 
sina medlemmar. WIS fick genom detta 
olika ideer till att utveckla våra egna 
skrifter. Styrelsen tillsammans med den 
dåvarande redaktionskommitte'n 
(Harald J och Carl-Erik J) hade ideer om 
att utöka utgivandet till 4-5 gånger/år. 
Ungefär samtidigt kom det förslag från 
Borås IHS (Olof Toftby och Leif Svens-
son) om att WIS borde ge ut en tidning 4 
gånger/år. 
  
Styrelsen gav Borås i uppdrag att utveck-
la idén samt presentera densamma på en 
kommande idrottshistorisk resa. Resan 
genomfördes hösten 2003 och gick till 
Mora (Vasaloppsmuseet) och Degerfors 
(fotbollsmuseet). Med på denna resa var 
samtliga lokala sällskap i distriktet. På 
hemresan efter avslutat besök i Degerfors 
presenterades den nya idén. 

Detta skedde i bussen på väg mellan 
Degerfors och Mariestad. "Westgötarnas 
Idrottshistoria" skulle namnet bli på den 
nya tidningen. Iden till den nya tidningen 
mottogs positivt av sällskapen och på 
våren 2004 gavs det första numret av den 
nya tidningen ut (upplaga drygt
 2 500 ex.). 

Nu har det gått 10 år och tidningen har 
ett nytt fräscht innehåll i varje nummer 
tack vare bidragen från WIS:s sällskap/
föreningar. Tidningen är ett bra hjälp-
medel vid rekrytering av nya medlem-
mar. Det har tillkommit drygt 1 500 nya 
medlemmar sedan tidningen började 
distribueras våren 2004!
     
Carl-Erik Johnsson
WIS sekr/ordf. 1992-2005 
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Det blir ingen tidning
...utan Er –läsare!
Syftet med tidningen är, att spegla idrottshistorien i 
HELA VÄSTERGÖTLAND. Vi vet om, att det ute 
i landskapet finns mängder av smarta och kreativa
människor, som besitter en ”guldgruva” av idrotts-
historiska händelser. Dela gärna med er av dessa! 
Idrottshistoria, med betoning på historia, bör vara av
relativt allmänt intresse. 
Vi är inget forum för dagsaktualiteter. 
Nya resultatlistor etc. får därför en lägre prioritet.

Vi ser helst att alla 17 sällskapen/föreningarna är representerade. 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.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Så funkar det:
Vi har en redaktionskommitté (namnen ser du på sid. 3 
i tidningen), som mellan varje utgivning sammanträder 
och utvärderar tidningens kvalitét och innehåll, både 
föregående och kommande nummer. Där beslutar vi 
t.ex. om utrymme för redaktionell text, information etc. 
samt idéer och tankar om t.ex. teman eller likn.
(Vi tar gärna emot idéer och synpunkter på 
tidningens innehåll och utformning)!

Redaktören Göran Axelsson och ansvarige utgivaren Leif Svensson 
jobbar med nästa nummer av tidningen                          Foto: Lennart, BIS

Vi på redaktionen arbetar i Mac-
miljö, vilket underlättar i samarbetet 
med den grafiska branschen.
Det krävs en ständig uppdatering 
av datorer, programvaror etc., så att 
vi kan ta emot insänt matrial, 
vilket är av väldigt varierande 
kvalitet och producerade i olika 
program.
Önskemål (ej något krav):
• Blanda ej bild och text i samma 
dokument (ett textdokument inkl. 
bildtexter + ett bilddokument). 
Bör skickas samtidigt.

• Artiklarna skall helst vara signerade. 
Bildernas fotograf eller källa bör också 
uppges.

• Helst inga ”skojiga” typsnitt 
–texten måste ändå redigeras efter 
layouten.

• PDF-filer bör undvikas, eftersom de 
är svåra att öppna och redigera.

• Text i JPEG-format betraktar datorn 
som en bild och är ej redigerbar.

• Bilder blir sällan bättre än originalet.
 (bilderna är ofta för små för tryck)

Detta gäller bara digitalt material.

Sänd in material! Utan Er –läsare, blir det ingen tidning!
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De åtta nationer som deltog och anlände 
till F6 under torsdagen den 16 augusti 
och kom från Belgien, Brasilien, Finland, 
Frankrike, Holland, Norge, Spanien och 
Sverige. Saudi Arabien lämnade återbud 
på grund av krissituationen i Mellanös-
tern medan Irak sände två observatörer. 
De senare blev i det rådande politiska 
klimatet ett intressant objekt för press, 
radio och TV.
Den militära flygfemkampen omfattar de 
fem grenarna duellskjutning med pistol, 
hindersimning, fäktning, basketmoment, 
hinderbana samt orientering. Tävling-
arna inleds traditionellt med ett flygrally 
för de nationer som hade möjlighet att 
flyga till Karlsborg i egna jetplan. Denna 
tävling var fristående och ingick ej i 
flygfemkampen.

Pampig inledning
Världsmästerskapet inleddes lördag 
17 augusti som sig bör med en pampig 
invigning innehållande inmarsch av 
de deltagande nationernas deltagare, 
invigningstal av presidenten för Conseil 
International du Sport Militaire (CISM) 
överste Potin från Senegal, musik av 
arméns musikpluton, flagghissning samt 
en flyguppvisning med AJ 37 Viggen. 
Tävlingarna började dagen därpå med 
ett flygrally där enbart Sverige, Finland 
och Spanien deltog. Svenskarna flög 
med SK60 och blev bästa nation med en 
första och tredje plats.

Flygfemkampen börjar
Femkampen började på riktigt under sön-
dagen (19 aug) med duellskjutning pistol 

Världsmästerskap i militär flygfemkamp vid Västgöta flygflottilj (F6) 1990

Invigningen av 1990-års världsmästerskap i militär flygfemkamp övervakades av en 
hel del VIP. Officeren i sandfärgad uniform är CISM president överste Potin från 
Senegal med fru därefter F6 flottiljchef överste Sten Öhlander.

En spansk flygare håller högt tempo vid 
basketmomentet.

Friendship through sport. Den devisen stod som ledstjärna för flygfem-
kampen som Karlsborgs stolta flygflottilj F6 arrangerade och som gick 
av stapeln mellan den 16 och 24 augusti 1990.
Tävlingen genomfördes i sann förbrödring mellan de deltagande natio-
nerna och rönte stor internationell uppmärksamhet inom militäridrotten. 

på Lövsjötorps skyttecentrum i Skövde. 
Svenskarna inledde tävlingen förhopp-
ningsfullt med Peter Carlsson (F20) som 
segrare och med svenskar även på andra 
och sjätteplats. Förhandsfavoriten och 
världsmästaren från 1988 Hans Rosén 
(F6), misslyckades dock och kom först 
på artonde plats.
Rosén tog dock omgående revansch med 
seger i sin favoritgren hindersimning, 
som genomfördes redan under eftermid-
dagen i Karlsborgs Idrottsanläggning 
Moliden.
Även fäktningen andra dagen gick 
Roséns väg som nu fått ordning på 
tävlingsnerverna och segrade. Även de 
andra svenskarna lyckades i fäktningen 
och nu var det svenska laget i ledning. 
Det började redan lukta guld!

Dagen därpå (21 aug) genomfördes bas-
ketmomentet och naturligtvis var det en 
brasse som vann denna sydamerikanska 
bollgren. Basketmomentet är individuellt 
och omfattar ett dribblingsmoment och 
straffkast. Sveriges hopp Rosén visade 
brassetakter och slutade tvåa. Hans Ro-
sén hade nu kopplat greppet och var efter 
tre grenar i ledning.
Sista tävlingsdagen (22 aug) var särskilt 
konditionskrävande med både hinder-
bana och orientering på programmet.
Hinderbanan var speciellt uppbyggd 
enbart för denna tävling och var belägen 
inne på flottiljområdet. En tuff och kon-
ditionskrävande bana som tydligen pas-
sade spanjorer och brasilianare vilka lade 
beslag på fyra av de fem första platserna. 
Segern gick dock till den finske piloten 
Markku Vittala.

Inför eftermiddagens orientering vid 
Mostugan i Töreboda ledde Sverige både 
individuellt genom Hans Rosén och i lag. 
Det skulle till en total kortslutning om 
denna ställning skulle rubbas.
Kortslutningen uteblev men segern gick 
till återigen till Markku Vittala med 
en spanjor som tvåa i denna nordiska 
gren. Fyra och bäste svensk blev Peder 
Söderström (F15) med Rosen först på 
16:e plats.
Men det räckte och därmed blev Hans 
Rosén (F6) världsmästare i flygfemkamp 
för andra gången. På andra plats kom 
Peder Söderström (F15) och trea blev 
Markku Viitala (Finland).
Sverige tog även hand om världsmäs-
terskapet i lag genom Hans Rosén (F6), 
Peder Söderström (F15), Peter Carlsson 
(F20) och Urban Bladh (F6), Finland 
blev tvåa och Brasilien trea.Brasilianska fäktare tackar sina franska 

motståndare för en god fäktningsmatch.
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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. 

Du vet väl att

Världsmästerskap i militär flygfemkamp vid Västgöta flygflottilj (F6) 1990

Stridspilot Hans Rosén (F6) världsmäs-
taren 1990. Därtill världsmästare 1988 
samt flerfaldig europamästare mm. 
Idag överste och flygattaché i USA.

Det pristyngda svenska världsmästarlaget 1990. Från vänster Urban Bladh (F6), 
Hans Rosén (F6) även individuell världsmästare, Peder Söderström (F15) 
och Peter Karlsson (F20) samt coachen Göran Larsson och
lagledare Lennart Carlsson.

Häftig flyguppvisning
Att det fanns bra meterologer på F6 
bevisades av idel blå himmel under hela 
veckan. Så även under avslutningsce-
remonin med prisutdelning och militär-
musik signerat Flygvapnets musikkår.  
CISM representant överste Potin tackade 
F6 men även hela Svenska flygvapnet 
för perfekta och mycket väl genomförda 

arrangemang varpå en grupp (4 flygplan) 
AJ 37 Viggen ur F6 avslutade tävlingarna 
med en häftig flyguppvisning.
Flaggorna halades och tävlingsledarna 
Lars Hildestrand och Lars Brandkvist 
tackade för sig.
                                         Stig-H Brehag
                                         Foto: F6

Fotnoter:
Flygfemkamp: Idrottsdisciplin avsedd för 
flygande militär personal.
CISM: Conseil International du Sport 
Militaire (organisation för den interna-
tionella militäridrotten).
Västgöta flygflottilj (F6) avvecklades 
1994.

WIS uppvaktar.
Smålands Idrottshistoriska Säll-
skap avhöll sitt ordinarie årsmöte 
och 25-årsjubileum den 12 april 
2014 i Jönköping. 
WIS uppvaktade genom sin ordförande 
Roland Gustafsson, som överlämnade 
WIS:s standar och gratulerade till ett 
långt framgångsrikt idrottshistoriskt 
arbete.

Av den verksamhetsberättelse,som 
redovisades vid årsmötet, framgick bl.a. 
att antalet medlemmar är drygt ettusen, 
att de många caféträffarna med in-
bjudna välkända idrottsprofiler runt om i 
Småland utgör en viktig del i sällskapets 
verksamhet liksom medlemsbladet och 
tidskriften ”Smålands-Idrotten”.

Roland Gustafsson, som överlämnade WIS:s standar och gratulerade till ett långt 
framgångsrikt idrottshistoriskt arbete.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds del-
tagarna på en intressant och  tankeväck-
ande föreläsning av Troed Troedsson, 

känd framtidsanalytiker, under rubriken ” 
Framtidens idrott: Ungdomens liv vikti-
gare än resultaten”



8

WIS årsmöte 2014 avhölls på 
Stadshotellet i Skara lörda-
gen 15 mars. Mötet samlade 
trots ett antal sjukåterbud 
hela 65 deltagare från samt-
liga 17 idrottshistoriska 
sällskap.

Efter välkomstkaffet hälsade Olle Mag-
nusson, ordförande i Skara IHS, välkom-
men.
Därefter vidtog årsmötesförhandling-
arna med Benny Östh, Vänersborg, som 
ordförande och Tommy Olsson som 
sekreterare.  Verksamhetsberättelsen 
gicks igenom liksom bokslutet som båda 
godkändes. Revisorerna med Gunnar 
Gladh som föredragande föreslog också 
ansvarsfrihet för styrelsen vilket även 
blev mötets beslut. Roland Gustafsson 
och Sture Pettersson redovisade styrel-
sens förslag till verksamhetsplan och 
budget 2014 som båda godkändes.  När 
det gäller årsavgiften för 2015 beslöt 
mötet om en uppräkning till 30 kr per 
medlem. Bakgrunden är ökade kostnader 
för tidningen.

WIS ÅRSMÖTE 2014

Hela 65 deltagare från samtliga 17 idrottshistoriska sällskap deltog på årsmötet

Olle Magnusson, ordförande i Skara 
IHS, hälsade välkommen.

Roland avtackade den avgående styrelse-
medlemmen Folke Brink

Skaraprofilen Uno Bohman kåserar om 
Skaras och skaraidrottens historia

Därefter var det dags för val till styrel-
sen. Roland omvaldes som ordförande på 
ett år, Karin Monsén-Karlsson, Trollhät-
tan, och Tommy Olsson, Borås, valdes 
om på två år och Bengt-Göran Bäcklund, 
Lidköping, nyvaldes efter avgående 
Folke Brink. Lars Göran Bengtsson, 
Vänersborg, och Lennart Lund, Skara 
omvaldes som suppleanter på ett år.

Revisionen valdes om i sin helhet. Ordi-
narie blev alltså Gunnar Gladh, Falbyg-
den, och Rolf Melin, Herrljunga och 
suppleanter Ingvar Nordin, Mark, och 
Harry Nilsson, Herrljunga. I valbered-
ningen kvarstod endast Börje Karlsson, 
Vadsbo. Mötet omvalde nu Börje och 
nyvalde Lennart Karlsson, Trollhättan, 
och Göran Zettergren, Borås.

I övrigt behandlades en motion av Len-
nart Karlsson för ytterligare satsningar på 
tidningen som emellertid avslogs. Styrel-
sen hade föreslagit vissa justeringar av 
stadgarna, bl a att enbart idrottshistoriska 
sällskap/föreningar ska vara medlem-
mar vilket också blev mötets beslut. 
Redaktionen för WI delade ut ett flygblad 
med synpunkter på vad och hur som ska 
skickas in till tidningen och Carl-Erik 

Johnsson hälsade från Idrottsförbundet 
och bad om hjälp från sällskapen att 
informera om att och hur man kan söka 
VIF:s guldmedalj.

Roland avtackade den avgående Folke 
Brink hans insatser i styrelsen och 
nämnde särskilt hans arbete med utbild-
ning i WIS regi. Roland delade också ut 
standar till Eiler Jansson, Stig Brånfelt 
och Bo Zackrisson, Vadsbo, Eje Holm, 
Tidaholm, Christer Carnegren, Tibro och 
Börje Weiler, Solveig Sundequist och 
Nils Larsson, Skövde. Irene Lengstrand 
och Kenneth Olsson, Vårgårda samt Olle 
Malmborg, Vadsbo, tilldelades diplom.

 

Innan lunchen var det sedan dags för 
skaraprofilen Uno Bohman att kåsera om 
Skaras och skaraidrottens historia och en 
del annat på ett lika roande som upp-
skattat sätt. Historien illustrerades och 
blandades med historier och djärva tan-
kesprång under en mycket trevlig stund. 
Vem hade t ex tidigare sett sambandet 
mellan antalet församlingar i Skara pas-
torat och antalet idrottshistoriska sällskap 
i Västergötland?

Tommy Olsson     Foto: Lennart/Göran, BIS 

Stadshotellet i Skara
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IDROTTSHISTORISKT
MÖTE I GÖTEBORG
29 mars hade Idrottshistoriska 
Riksförbundet, IHRF, kallat till 
konferens på Idrottsmuseet på 
Kviberg i Göteborg. 

Mötet samlade 22 deltagare från Värm-
land, Göteborg, Västergötland, Halland, 
Närke och Skåne, dvs det fick en tydlig 
sydvästsvensk profil.

Programmet inleddes av Gunnar Lars-
son som talade om vikten av att vårda 
vår idrottshistoria och den nytta och 
glädje som är förenat med detta. Gunnar 
nämnde som exempel på glädje bl a hur 
det löste sig med Ingo-samlingen som 
räddades kvar på museet via en privat 
donation och inventeringen av fotbolls-
planer i Göteborg och alla kommentarer 
och samtal kring detta. Han ställde också 
frågan varför de offentliga museerna 
bryr sig så lite om idrotten, vår största 
folkrörelse.

Därefter informerade Paul Epailies 
om Folkrörelsearkiven och idrotten. 
Ursprunget var Arbetarrörelsens arkiv 
1902. Numera finns ca 80 folkrörelse-/
föreningsarkiv där en organisation kan 
bli medlem för en låg avgift och sedan få 
sitt material förvarat på betryggande sätt 
och med bibehållet ägarskap.

Därefter tog Kjell Fredriksson från 
Värmland över och ställde frågan Vem 
bryr sig om svensk idrottshistoria? RF:s 
(uteblivna) roll i sammanhanget, SCIF:s 
och SVIF:s, det 2004 i Karlstad bildade 
IHRF och tankarna bakom detta, Jan 
Lindroths centrala roll, länsmuseerna, 
idrottsmuseerna mm belystes innan Kjell 
ställde den provokativa frågan: Vem bryr 
sig egentligen?

Efter lunch informerade Olof Toftby och 
Tommy Olsson om hur man kan använda 
bild, filmer, bildspel och stillbilder, i sitt 
arbete. Olof visade exempel ur Borås 
stora samlingar av sådant både från SVT 
och SF och andra källor plus egna bear-
betningar och gjorde också rekommenda-
tioner när det gäller lämplig utrustning.

Efter lunch kåserade Roger Gottfridsson 
om sina 15 olympiader som sportjour-
nalist på Arbetet, en svit som bröts när 
tidningen lades ned. 
Historierna var många, både om det 
idrottsliga och hur det fungerade prak-
tiskt och organisatoriskt runt om.

Sedan  - och då var tidsprogrammet re-
dan överskridet med råge – berättade Bo  
Astvald från Örebro och Tommy Olsson 
från Borås hur verksamheten fungerar i 
Närke resp Västergötland, två exempel 
som skiljer sig radikalt till upplägg och 
inriktning. 

Vid den korta sammanfattningen efteråt 
framhöll Kjell F vikten av att sällskapen 
möts och utbyter erfarenheter och syn-
punkter på det här viset. Roland 
Gustafsson instämde och konstaterade att 
det hade kunnat vara fler deltagare men 
att vi som var där hade haft en bra dag 
som förhoppningsvis innebar en start-
punkt på något nytt för IHRF.
                                       Tommy Olsson 

på studieresa till Stockholm 
Stadion, Riksidrottsmuseet och 
Olympiamuseet i Helsingfors den 
2-4 september.
Vi åker med helturistbuss tisdagen 
den 2 september från Göteborg kl. 
07.00, från Borås kl. 08.00. Påstig-
ning i Ulricehamn, Jönköping-
Huskvarna samt efter E4 upp till 
Stockholm.
På resan till Stockholm gör vi 
uppehåll för kaffe och smörgås. 
På eftermiddagen får vi en guidad 
vandring på Stockholms Olym-
piska Stadion innan vi åker till 
Stadsgårdskajen för att gå ombord 
på Viking line till Helsinfors. Vi äter 
stor buffé inkl. dricka (öl och vin). 
Därefter finns det möjlighet att ta 
del av båtens hela nöjesprogram. 
Vi kommer att bo i tvåbäddshytter. 

Åk med IDROTTSHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET
Mot tillägg kan man boka enkelhytt 
för 75: - kr.
Innan ankomsten till Helsingfors äter 
vi frukost. På förmiddagen gör vi en 
rundtur med en lokal guide. Därefter 
åker vi till Olympiamuseet och Hel-
singfors Olympiastadion.
Bussen går tillbaka till Helsingfors 
centrala del. Eftermiddagen är fri för 
egna upptäckter. Efter avgången från 
Helsingfors kan vi välja någon av 
båtens restauranger.
När vi ankommer Stockholm den 
tredje dagen äter vi frukost ombord 
innan vår buss tar oss till idrottsmu-
seet på Djurgården.
Därefter går resan tillbaka till 
hemorten med avstigning på lämpliga 
platser.
I priset, 1.675: - kr (vid minimum 30 
personer) ingår resa med helturist-

buss, kaffe och smörgås på upp-
resan. Tvåbäddshytt samt en stor 
buffémiddag samt två frukostar.
Guidad tur på Stadion i Stockholm 
samt bussrundtur i Helsingfors 
samt entréer  på Riksidrottsmuséet 
och Olympiamuséet i Helsingfors.
Anmälan görs till Jörns Resor, 
telefon 0770-787000 eller Epost: 
info@jorns.se.
Alla inbetalningar sker till Jörns 
Resor AB, som har ställt lag-
stadgad resegaranti till kommers-
kollegiet.
Först betalas en anmälningsavgift 
på 400: - kr/pers. och slutlikviden
senast 3 veckor före avresan.

Varmt välkommen till 
en resa med IHRF

Gunnar Larsson

Kjell Fredriksson

Roger Gottfridsson
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ÅRSMÖTE
Marks idrottshistoriska sällskap har haft 
årsmöte.
Detta samlade 20-talet deltagare i idrotts-
museet Rydal. 
Vi gästades av Jan Hansson, sportkröni-
kör på BT. 
Under temat -Alla mina OS- fick vi veta 
vilka vedermödor som upplevs av dem 
som är satta att bevaka och rapportera 
hem från OS. 
En förändring över tid mellan 1976 
och 2012 är, att kraven var mindre på 
reportrarna förr, liksom skötsamheten. 
Så kunde det förekomma både amorösa 
äventyrligheter och rejält festande.
Transporterna mellan arenorna var 
ett eget kapitel. I Lake Placid bodde 
reportrarna 3-4 mil utanför arenorna, 
och transporter dit fick de ordna själva. Jan Hansson                       Foto: BIS

En gång fick de lift med en gristransport 
och hälsades med ett ”nöff, nöff” när de 
släpptes av.
I Söoul blev man varse att arbetstiden 
följer händelseutvecklingen. Efter en 
trevlig och mycket sen  kväll, möttes 
Jan och hans sällskap av en hel hord av 

Idrottskafé
Det var någon gång vid 
millennieskiftet som jag 
uppmärksammade en an-
nons på sportsidan i Borås 
Tidning om Idrottsveteraner-
nas Idrottskafé. Det verkade 
intressant, särskilt som det 
tydligen kom gäster som var 
både spännande och värda 
att lyssna på. 

Alltså tog jag en tisdagsmorgon mig in 
till Borås och Idrottshallen de tre milen 
från Örby för att i Rotundan vid de duka-
de borden vänta in att programmet skulle 
börja.  Ja, det vill säga, programmet med 
en gäst som kommer och berättar något 
om sin verksamhet eller sina upplevelser 
är viktigt men inte allt på dessa samman-
komster. 

När man hör alla gäster sitta och tala med 
varandra (de flesta kommer i god tid), 
förstår man att detta är en socialt viktig 
företeelse, att komma tillsammans med 
människor med samma intresse är säkert 
en stimulans för många. 

MARK

ALLT, PRECIS ALLT, 
VAR BÄTTRE FÖRR!

Något som jag tycker är värt att påpeka 
är att det inte finns en formell förening 
som håller i denna verksamhet. I en 
tid, då allt tydligen måste administreras 
och styras är det speciellt med något 
som fungerar utan styrelser, möten och 
protokoll. 

Det är ett brett galleri med besökare 
som gästat oss under åren. Vi har haft 
förre statsministern Ingvar Carlsson där, 
annars är det nog inte många politiker 
som gästat oss. De flesta har naturligtvis 
någon anknytning till idrott, exempelvis 
Riksidrottsförbundets ordförande, Ärke-
ängeln själv, Torbjörn Nilsson och andra, 
men om man tänker tillbaka på de sjutton 
år som det hela pågått är det verkligen ett 
brett utbud av många intressanta männis-
kor som på olika sätt underhållit oss en 
dryg timma. 

Det är alltså sjutton sedan den första 
träffen, några herrar med anknytning till 
Elfsborg hade hört talas om något lik-
nande i Göteborg och beslöt att prova om 
detta kunde vara något för Borås. 
Det var Stig Hagberg, journalist på Borås 
Tidning och Expressen, Olle Blom, 
mångårig ledare i fotbollssammanhang i 
Elfsborg och några andra idrottsprofiler 
som startade det hela. Det kom inte så 
många första gången, numera är vi ofta 
över hundra. 

Alla som hjälper till syns inte så mycket, 
men jag tänker ofta på att kaffet och 
smörgåsen som serveras till självkost-
nads pris inte kommer på bordet utan 
arbete. 

Stig Hagberg och Olle Blom är ju annars 
de som syns mest. Det är Stig som hälsar 
välkomna, presenterar dagens gäst och 
alltid säger något om vad som hänt i 
idrottssammanhang i bygden. Han har 
ofta sagt att sorlet man möts av när man 
kommer in i lokalen är en värdemätare 
på att våra sammankomster fyller en 
funktion.

Något jag är imponerad av hos Stig är 
hans förmåga att uttrycka sig när man 
fått veta att någon av idrottskamraterna 
inte kommer mera. Han lägger sig, enligt 
min uppfattning, på en nivå som många 
andra talare skulle ha något att lära av. 

När Stig undrar om någon har kommit 
för första gången, pekar han på väggen 
vid ingången, där det står: ALLT, PRE-
CIS ALLT,VAR BÄTTRE FÖRR! 
Något som får tas för vad det är. 

Sant är däremot att dessa sammankoms-
ter, av en rent spontan organisation, 
haft sitt etthundrasjuttionde möte våren 
2014. Första tisdagen i varje månad, 10 
gånger om året. De som startade, de som 
organiserar det hela, alla våra gäster, alla 
skall de ha ett tack för något som säkert 
betyder mycket för många. 

Idrottskafeet är något jag inte gärna står 
över, något jag inte är ensam om.
 
                 Viggo Svenson, Marks IHS

       
reportrar som strömmade ut ur Pressbyn, 
där de bodde. Det som hänt var att Ben 
Johnson, 100-meterslöparen, hade befun-
nits dopad. Det var bara att hänga på och 
jobba mitt i natten.
De svenska framgångarna noterades och 
jämfördes. 
De två medaljerna 1976 i Innsbruck 
vinter-OS och längdskidåkning, mot de 
stora framgångarna i samma disciplin i 
det senaste OS.
Aten 2004 då Sverige tog tre olympiska 
guldmedaljer, 
Torino 2006 med sju guld.
Datorernas intåg har förändrat och för-
bättrat rapporteringen. 
Många deltagare bevistade föreläsningen 
och vid frågestunden kom många fråge-
ställningar och reflektioner.

                   B-M Knutsson Marks IHS

...eller?
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Söndagen den 22 
september 1929 med 
början klockan halv 
ett arrangerade IFK 
Borås internationella 
idrottstävlingar på 
Idrottsplatsen. "vårt 
vackra stadion" som 
Borås Tidning kallade 
anläggningen. 

BORÅS DÅ 

På programmet stod löpningar, spjutkast-
ning och en fotbollsmatch mellan IFK 
Trollhättan och IFK Borås, som gästerna 
vann med 4-2. Matchen ingick i den 
västsvenska serien. Det som gjorde täv-
lingarna internationella var, att fyra fin-
ländska friidrotts män deltog i dem. För 
att hedra dem spelade Borås folkskolors 
gossmusikkår Björneborgarnas marsch 
före tävlingarnas början. Den följdes av 
Du gamla, du fria. 

Svenska mästarna från Borås hyllades

Överste A.E. Uggla hyllar de tio svenska mästarna från Borås.                                                                                 Bild: Borås IHS

Många av de 2338 betalande åskå-
darna, då publikrekord för allmän idrott 
i Borås, hade mött upp på Idrottsplatsen 
denna mulna och kalla septembersöndag 
främst för att hylla de tio idrottsmän från 
staden som under året blivit svenska 
mästare. Borås var genom dessas insatser 
inte bara en av Sveriges mest dynamiska 
industristäder utan också en av landets 
främsta idrottsstäder, framhölls det i 
Borås Tidning. 
Hyllningen och avtackningen av de tio 
ägde rum i pausen under fotbollsmat-
chen. De tio defilerade tävlingsklädda 
runt fotbollsplanen, medan gossmusik-
kåren spelade en marsch och publiken 
taktfast klappade händerna. I täten fördes 
Svenska mästerskapsstandaret, det så 
kallade skynket, som IFK Borås vunnit 
tidigare under året som landets främsta 
friidrottsförening i skarp konkurrens med 
Göta från Stockholm.

Sedan de tio radat upp sig på pla-
nen framför huvudläktaren tog överste 
A.E. Uggla, "Boråsidrottens grand old 
man" enligt Borås Tidning, till orda. Han 
talade om idrottens fostrande betydelse 
och om att de tio genom deras prestatio-
ner bidragit till att göra Borås namn aktat 
och ärat över hela Sveriges land.

 Man hurrade för de tio, fanfarer blåstes, 
varpå följde applåder "lika innerliga 
som kraftiga". Det hela blev "en ståtlig 
och värdig avslutning på ett idrotts år av 
stora mått", summerade Borås Nyheter 
tillställningen på Idrottsplatsen.

De tio var: 
Lars Axelsson (Borås atletklubb), 
tyngdlyftning, 
Thure Ahlqvist (Ymer), 
boxning, 
Folke Hernström (Borås atletklubb), 
brottning, 
Torsten Bergström (Borås atletklubb), 
brottning, 
Josef Svensson (Elfsborg),
trestegshopp, 
Jean-Gunnar Lindgren (IFK), 
löpning 5 000 och 10 000 meter, ter-
ränglöpning (individuellt och i lag) och 
stafett 4 x 1 500 meter, 
Bror Öhrn (IFK), 
löpning 1 500 meter, terränglöpning (lag) 
och stafett 4 x 1 500 meter, 
Bror Larsson (IFK), 
terränglöpning (lag) och stafett 4 x 1 500 
meter, 
Torsten Blüme (IFK),
stafett 4 x 1 500 meter. 

                                            Lars Sundin 
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HERRLJUNGA

Herrljunga SK har genom åren 
fostrat många duktiga fotbolls-
spelare, vi vill presentera dem lite 
mer utförligt för alla våra läsare i 
denna utmärkta tidning. 
Några utav dessa duktiga fotbollsspelare 
har verkligen tagit steget in i fotbollens 
finrum, en del i dåvarande Allsvenskan 
eller division 1. 
Det finns hur mycket som helst att skriva 
om dessa härliga fotbollsspelare som 
har fått sin uppfostran genom HSKs fina 
ungdomsverksamhet, och som sedan. har 
prövat sina vingar genom att ta steget 
upp i seriesystemet. 
Väl uppe i Allsvenskan eller div 1 har de 
haft blandade framgångar, men de flesta 
har lyckat oerhört bra i sina respektive 
lag, och det är ju mycket glädjande för 
en liten förening, när man märker, att 
föreningen gör ett bra jobb med sina 
ungdomar, och att det leder till större 
framgångar på fotbollsplanerna i vårt 
avlånga land.

Bengt-Göran Johansson 

Bengt-Göran visade mycket lovande tak-
ter på fotbollsplanen i slutet av 40-talet 
vilket gav honom en A-lagsplats i HSK 
tidigt, men redan på hösten 1953 lockade 
Örgryte IS honom till Göteborg, 
Bengt-Göran skördade stora framgångar 
i ÖlS under många år, han lyckades 
ta en ordinarie plats under många år i 
konkurens med b1.a. sådana spelare 
som Gunnar Gren Agne Simonsson och 
Rune Börjesson, tillsammans med dessa 
namnkunniga spelarna blev Bengt-Göran 
svensk mästare i fotboll 1959. 
Bengt-Göran gjorde även en ungdoms 
landskamp mot Norge, ett av Sveriges 
mål kom från Bengt-Görans fötter, Sve-
rige vann med 3-1. 
Bengt-Göran blev sedan uttagen även 
till nästa match för U-landslaget, men 
då släppte ÖlS inte sin guldklimp, för de 
ansåg att de hade en mycket viktig match 
framför sig. 

Vigar Bartholdsson 

Redan som 15-åring debuterade 
Vigar i Herrljunga SK:s A-lag. Två år 
efter A-lagsdebuten gick flyttlasset till 
Borås och IF Elfsborg. Vigar hade en 
fantastisk framgångskarriär hos de gul 
svarta under hela 12 år, 
Höjdpunkten var väl när Elfsborg 
kvalade upp till Allsvenskan 1960 med 
bortamatch mot Luleå. Snön vräkte ner 
på natten till matchdagen, men planen 
blev spelduglig och Vigar avgjorde den 
matchen, liksom många andra matcher 
för Elfsborg. Vigar var en stark bidragan-
de orsak till att Elfsborg, som första lag 
i Sverige gå direkt från div I och knipa 
guldet i Allsvenskan året efter. 
Vigar spelade centerforward nästan hela 
sin aktiva karriär, utom de sista åren när 
Ove Grahn värvades till klubben, då fick 
Vigar avsluta karriären som ytterhalv, 
och det gjorde han med stor bravur. 
I den Allsvenska skyttetoppen var Vi-
gar under flera år med och slogs med 
de stora gossarna om att göra mest mål 
under åren. 
En match som verkligen sitter kvar i 
minnet från Elfsborgs guldår 1961 var 
drabbningen på Nya Ullevi när Elfsborg 
mötte Blåvitt, slutresultatet blev 5-5. 
Vigar gjorde ca 375 matcher i Elfsborgs 
tröja. Hans 146 matcher i svit stod sig 

Herrljungagrabbar som spelat på högsta nivån 
1962 lämnade han ÖlS för spel och trä-
naruppdrag i Lane BK i div IV fram till 
och med året 1965. 1966 var året då han 
återvände till moderklubben Herrljunga 
SK, där för övrigt en hans yngre broder 
Per-Arne tränade laget. Det blev bara ett 
år i Herrljunga, året därpå var Bengt-
Göran tillbaka i Lane BK. Han avslutade 
sin karriär där 1974. Bengt-Göran hade 
då passerat 40-årsstrecket. 

länge som ett rekord i maratontabellen. 
Vigar fick även det stora nöjet att dra 
på sig den Svenska landslagströjan vid 
flera tillfållen, 15 U-landskamper, tre 
B-landskamper och vid två tillfållen på 
reservbänken för A-landslaget. 

Per-Arne Johansson 

Per-Arne "Pajen" Johansson är en yngre 
broder till Bengt-Göran som finns med 
även han på dessa sidorna om ungdo-
marna från Herrljunga som har tagit 
steget uppåt i seriesystemet. Per-Arne var 
en mycket stark drivkraft till att få fart på 
ungdomsfotbollen i HSK, 
I slutet av 40-talet var han med och 
startade upp pojklagsverksamheten i 
klubben. 
"Pajen" var endast 13 år när han gjorde 
sin första match i juniorlaget i HSK, då 
är vi framme vid året 1950 och två år 
senare kom debuten i A-laget. 
"Pajen" spåddes en lysande framtid med 
sin speluppfattning och tekniska talanger, 
därför var det flera klubbar som tidigt 
ville få ta del av hans kunnande. 
Redan 1955 skrev "Pajen" på för 
IF Elfsborg, men han blev aldrig spelklar. 
Han ångrade sig, eller var det storebror 
Bengt-Göran som lockade honom redan 
då till ÖlS, därför fortsatte han i HSK 
även det året ut. 
Året därpå när Örgryte lockade till sig 
"Pajen", kunde han inte stå emot denna 
utmaning. Tyvärr så blev det bara två år i 
ÖlS, med blandade framgångar. Det blev 
inte riktigt som han tänkt sig, konku-
ransen var stenhård och efter två år var 
"Pajen" tillbaka i HSK igen. 
Väl tillbaka i HSK 1958 där han bl.a. 
tränade HSK under några år, samtidigt 
som han givetvis var en av de mest ton-
givande spelarna under många år. 
Året 1966 anses ju vara ett av de bästa 
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Det kom  önskemål om något 
idrottsminne. Jag har många, 
då min far Evert Borgvall från 
Herrljunga var minst sagt 
idrottsintresserad.
Vår mamma dog när min bror och 
jag var 4 o. 6 år.
Pappa dömde fotbollsmatcher runt 
om och i Herrljunga för att  för-
bättra ekonomin. Det var andra 
tider då.

HERRLJUNGA

Caspar Pauckstadt

Som 7 åring sprang det liten kille på 
Skoghälla med en boll framför fötterna. 
Denna lille grabb visade sig ha en otrolig 
förmåga att snabbt och lätt hitta var må-
let på en fotbollsplan var beläget. Hans 
målsinne var lite unikt, tyckte många 
redan då.
Med nummer 9 på ryggen öste han in 
mål för HSK, men tyvärr för HSK, så 
flyttade han redan som 12 åring ner till 
Landskrona.
Caspar spelade för Landskrona BOIS och 
sedan Limhamns IF innan han hamnade i 
Malmö FF.

fotbollsåret, och det bästa laget som 
någonsin HSK har fått fram. Laget 
tränades det åter av "Pajen" och brodern 
Bengt-Göran fanns ju också med ·i denna 
framgångrika elva. 
Mellan åren 1970 till 1975 gästspelade 
"Pajen" i IK Elmer som spelande tränare, 
men åren där efter var han tillbaka i 
fadershuset igen. 
Sin sista A-lagsmatch för HSK gjorde 
"Pajen" som 43-åring, då är året 1979. 
En lång och aktiv karriär som spelare tog 
slut där. Därefter var Per-Arne styrelse-
ledamot i klubben under närmare 15 
år och idag är han en av HSK största 
supporter som sällan missar en match, 
antingen det är på Skoghälla eller på 
bortaplan.

1982 debuteradeCaspar för MFF i 
Allsvenskan och redan samma år blev 
det JSM- guld med skåningarna. Caspar 
spelade i MFF fram till och med året 
1986. Han var mer eller mindre ordinarie 
i MFF startelva under denna perioden.
SM-guld och Cupseger med MFF fick 
han också uppleva under sin framgångs-
rika karriär i MalmöFF.
Han fick uppleva en tid i klubben med 
bl.a. tränarna Tord Grip och Roy Hodg-
son. Därefter blev det ett år som proffs på 
Cypern och därefter några år i Schweiz.
På Caspars meritlista kan vi räkna in 
bl.a. landslagsuppdrag  på pojk-, junior 
och U21-nivå, samt spel i Mästar-cupen,  
Cupvinnarcupen och UEFA-cupen. Ingen 
dålig meritlista av Caspar Pauckstadt.
1990 satte en besvärlig knäskada stopp 
för Caspars vidare fotbollsspeL

Stefan Strind

 
Stefan är den senaste i raden av spelare 
som Herrljunga SK har levererat genom 
åren till de högre divisionerna.
Stefan är fortfarande mycket aktiv, men 
nu som fotbollstränare  på lite olika ni-
våer. Jag återkommer med lite mer fakta 
om detta lite senare i denna artikel.
1994 lämnade Stefan HSK för att pröva 
lyckan i Skövde AIK och div 2. Stefan 
tog genast en ordinarie plats i startelvan, 

En söndag hade han fått låna en 
gammal bil och min bror och jag fick 
följa med.
Bilen parkerades så vi kunde se och 
ses. Året var 1938 tror jag. Det var i 
Larv nära Vedum.
Det regnade, ja fullkomligt öste ner.
Min bror Sixten gillade inte detta.
Rätt som det var öppnade han dörren 
och skrek  “Farsan, Farsan blås å 
den där jävla skiten och kom och sätt 
dig hos oss”.

Lika omtänksam som nu.
Stort jubel hos publik och spelare 
som kanske höll med lite. Vi växte 
upp och blev påminda om detta 
många år efteråt när vi var i Larv 
eller Vedum.
Intresset  för idrott går tydligen i arv, 
för varken Sixten eller jag lät oss 
avskräckas.

Med idrottshälsningar
Gun-Britt Borgvall
Bollebygd. 

men då som omskolad ytterback, men i 
slutet av serien fick han nöta reservbän-
ken emellanåt. I de två sista slutspels-
matcherna fick Stefan hoppa in och
till sin stora glädje, så var det Stefan som 
avgjorde båda dessa matcherna till Sköv-
des fördel, vilket innebar uppflyttning 
till div l. Med andra ord, en okänd talang 
från Herrljunga och div V hade sparkat 
upp Skövde till näst högsta divisionen.
Efter tre mycket lyckosamma år i Skövde 
AIK så vände Stefan åter skutan hemåt  
till sin kära moderklubb Herrljunga SK. 
Han spelade i HSK fram till år 2002, där-
efter sökte Stefan lyckan som spelande 
tränare i Floby IF i div V, efter endast 
ett år i Floby så blev det sedan studier i 
Växjö.
Samtidigt med studierna var det Sands-
bro AIK som fick ta del av Stefans tjäns-
ter. Han ledde laget som spelande tränare 
och till en serieseger i div IV elit och tog 
laget upp till div III. Detta var mellan 
åren 2003-2005. 
Stefans framgångar som fotbollstränare  
började nu ge ekon runt om bland lagen 
på olika nivåer i seriesystemet och detta 
var givetvis i en positiv anda för Stefans 
fortsatta karriär.
2006 var Stefan tränare för Östers IF 
damlag i div I södra. 2007-2008 blev 
det tränaruppdrag för Gerdskens BK i 
Alingsås, då hade Stefan flyttat hem till 
Herrljunga igen, jobbet som idrottslärare 
ville ju Stefan inte släppa.
2007-2010 tränade Stefan Annelunds IF 
med blandade framgångar, för att sedan 
träna IK Gautiod under två år. Första året 
vann de div II, vilket innebar spel i ettan 
året därpå. Samtidigt som Stefan är assis-
terande tränare i Skövde AIK, så går Ste-
fan nu sista steget i tränarutbildningen, 
vilket innebär att när den är klar efter två 
år, så kan Stefan vara aktuell som tränare 
för vilket elitlag som helst på toppnivå. 
Jag önskar Stefan lycka till i hans strävan 
att få agera ute på stora fotbollsarenorna  
runt om i fotbollsvärden. 
                                  Harry Nilsson 
                                  Herrljunga
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Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapporter 2013 från

Årsmötet hölls, med ett gott deltagande, 
den 20 mars, på biograf Stjärnan. 
Vi såg filmen ”The Damned United”
– om Brian Cloughs tränarkarriär.

Styrelsen:
Ordförande: Kent Larsson
Kassör: Uno Löfman
Sekreterare: Sören Aghamn
Ledamöter: Kenneth Ivehag och
Anders Assmundsgård

Vi har haft 5 protokollförda styrelse-
möten under året.

Medlemsavgiften för året har varit 80:-
och vi har 120 medlemmar.

Aktiviteter:
Den 15 april gick en full buss till Borås 
Arena för match mellan IF Elfsborg och 
IFK Göteborg.

Kent Larsson och Uno Löfman deltog 
WIS årsmöte i Falköping.

Styrelsen represtenerade vid WIS 25-års-
jubileum i Gräfsnäs.

Styrelsen för verksamhetsåret 2013 har 
haft följande sammansättning:
Ordf. Olle Magnusson, v.ordf. Leif 
Nordh, sekr. Gösta Karlsson, kassör Lars 
Ahlmark, Rolf Herrlin, Lennart Lundh 
och Sten Eliasson som tyvärr avled 4 
september. Suppleant Sten-Olof Ohlson.
revisor Alf Andersson med Lars Lund-
berg som suppleant.

Utöver årsmötet har 5 protokollförda 
sammanträden avhållits.
Under året har medlemsantalet ökat med 
16 personer. Vid årsskiftet var vi 116 
medlemmar.
Samarbetet med Skara IF fortsätter på 
ett bra sätt och vi har därmed tillgång 
till och utnyttjar deras klubblokal på 
Skaraborgsgatan 29 för våra och gemen-
samma arrangemang. Detta har också 
möjliggjorts för oss att flytta över alla 

Den 29 september – full buss till Borås 
och match mellan IF Elfsborg och 
Helsingborgs IF.

Den 1 december var det 34 medlemmar, 
som besökte Estrad Arena och såg hand-
bollsmatchen Alingsås - Drott.

våra samlingar från Vilanförrådet till 
dessa lokaler och där målsättningen är att 
kunna visa upp delar av detta.
Under året har vi fortsatt med s.k. arbets-
träffar i kubblokalen på tisdagseftermid-
dagar då vi forskar i Skaras idrottshisto-
ria.
Monterutställningen i Idrottshallens foajé 
finns kvar med Skara HK som visar upp 
lite av sin historia.
Ungdomsstipendiat för 2013 har utsetts. 
Årets mottagare blev Jesper Lövdahl, 
ung och lovande fotbollsspelare i Skara 
FC.
Cafékvällar har under året arrangerats 
tillsammans med SI. Varje träff har 
samlat 35-60 besökare. De gäster som 
besökt oss under året är Kent Hultqvist 
(bandy), Håkan ”Lillis” Olsson (trav), 
Leif Randers (fotbollsdomare), systrarna 
Skogsberg (handboll), Erik Fredriks-
son (fotbollsdomare), Rune Persson (fri 
idrott), samt Nils ”Tidan” Johansson 
(fotboll).
Utbytet inom Femklövern fortsätter, nu 
med 2 träffar per år.
Vi har nu eget snyggt klubbstandar i och 
med att vi accepterat och förverkligat 
Uno Bohmans förslag till utseende.
3 hedersmedlemmar har under året 
utsetts, nämligen Uno Bohman, Björn 
Berggren och Christer Carnegren.

Årsmöte med 
Vadsbo IHS
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 
lockade drygt 50 medlemmar.

Westgöta IHS ordförande, Roland Gus-
tavsson, gjorde oss den äran, och delade 
ut diplom och standar för hedervärda 
insatser till, fr.v: Olle Malmborg, Stig 
Brånfeldt och Bo Zackrisson.
                                                   Pelle P 

VADSBO/ALINGSÅS

Årsmöte i 
Alingsås
Alingsås IHS har haft årsmöte

För underhållnningen på mötet svarade 
musikduon Dag och Ulf. 

Sällskapet har instiftat ett stipendium 
för unga idrottare. Till årets stipendiater 
hade utsetts friidrottarna Joanna Nyberg 
och Ludvig Lindqvist Alingsås IF. 

                                          Lars Larsson
Stipendiaterna Joanna Nyberg och Ludvig Lundqvist flankerar f.d. ordföranden
Gunnar Ryberg.                                                                         Foto: Alingsås Tidning
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Friidrottare på vän-
klubbsutbyte
Den tyska klubben, SC Ura-
nia, från Hamburg, hade 
1967 varit på besök hos sin 
vänortsklubb, Herrljunga SK. 

I samband med besöket i Herrljunga blev 
det även ett besök i grannkommunen, 
Vårgårda, och en klubbmatch mot där-
varande Vårgårda IK. (se nr. 3-2013 av 
”Westgötarnas Idrottshistoria”.)

1969 var det dags för Herrljunga SK att 
återgälda det tyska  besöket och då gavs 
även möjlighet för några friidrottare från 
Vårgårda att följa med på resan. På detta 
erbjudande ”nappade” : Kjell Andersson, 
Gusten Anderzén, Håkan Håkansson, 
Gunno Oscarsson och Stig Sjögren. 

Sedan bussen från Herrljunga plockat 
upp kvintetten från Vårgårda, gick resan 
till Göteborg och färjan till Kiel, där 

Vårgårda IK:s ”friidrotts-allt-i-allo”, 
Gösta Johansson, ger VIK-truppen 
några förmanande ord inför Hamburg-
resan. Från vänster: Gunno Oscarsson, 
Gusten Anderzén, Gösta Johansson (ej 
med på resan), Stig Sjögren och Håkan 
Håkansson. Med på resan var även Kjell 
Andersson, som vid tillfället stod bakom 
kameran.

Stephan Igelström möttes av ”snabb-
springande” Sonya Seyer i Kiel. (Sonya 
blev sedermera fru Igelström.)
Foto: Kjell Andersson

Från 1500 m i klubbmatchen. Som nr. två från vänster ser vi loppets segrare, Karl-
Heinz Meyer. Från höger: Gunnar Thams, Arne Andersson och Håkan Håkansson.
Foto via Håkan Håkansson

Herrljunga SK:s legendariske friidrotts-
ledare, Ragnar Nilsson, med minnes-
gåvan från SC Urania.
Foto: Kjell Andersson

en välkomstkommitté från SC Urania 
väntade. Väl framkomna i Hamburg blev 
vi inkvarterade hos klubbmedlemmarna 
i SC Urania. För många blev detta en 
ny erfarenhet, inte minst beträffande 
matvanor etc.

Våra värdar hade ordnat ett digert 
program för sina svenska gäster, och det 
var ”full fart” dagarna i ända. Bland alla 
studiebesök och sightseeingturer var nog 
besöket på Holstein-bryggeriet ett av de 
populäraste!

Trots alla tröttande rundturer och besök 
på olika platser i den stora staden Ham-
burg var det ett heltänt gäng HSK:are 
(”förstärkta” med VIK-kvintetten), som 
tog sig an de idrottsliga uppgifterna när 
det var dags för klubbmatchen mot värd-
klubben. Efter en spännande kamp fick 
hemmaklubben se sig besegrade med de 
knappa siffrorna 60 poäng för HSK-kom-
binationen mot 57 poäng för SC Urania.

På kvällen efter klubbmatchen var det 
stor ”förbrödring” i SC Uranias förnäma 
klubblokal till långt in på ”småtim-
marna”. 

Start 400 m i klubbmatchen. Närmast, Stig Sjögren. Längst till höger, Anders Kjellson.  
Andre man från höger, loppets segrare, Gusten Anderzén.
Foto: Kjell Andersson

Dagen efter var det dags för hemresa, 
men det var nog många som hade önskat 
att det varit sovmorgon. Alla var dock 
överens att det varit en ”toppenresa” där 
samtliga hade nya erfarenheter med sig i 
bagaget hem till Kullings härad.

                                   STIG SJÖGREN
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Hur gick det till i Nordiska 
spelen – föregångaren till 
våra vinterolympiska spel? 
Nordiska spelen - föregånga-
ren till vinter-OS
De olympiska vinterspelen i Sotji är över. 
För Sveriges del kunde det väl ha gått 
både bättre och sämre, men vi får väl 
ändå vara nöjda. Intressanta tävlingar har 
det i alla händelser varit. Intressanta täv-
lingar var det även förr i tiden, speciellt i 
Nordiska spelen – föregångaren till våra 
moderna vinterolympiader.

Mellan år 1901 och 1926 genomförs sju 
Nordiska spel. De kännetecknas av en or-
gie i idrottsgrenar och olika fester. I spe-
len som mestadels avgörs i Stockholm, 
tävlar man i nästan allting som går att 
tävla i. Förutom de traditionella vinter-
grenarna är det exempelvis även tävling-
ar i sparkstötting, jakt, ballongflygning 
och skidkörning efter ren(!) Dessutom är 
det fackeltåg på skidor med slädparti och 
utfärder, skridskokostymfest och olika 
konserter och skådespel. Kort sagt är de 
Nordiska spelen en idrotts- och kulturfest 
som världen aldrig tidigare skådat. 
Vinterseglingar - med livet som 
insats.
Vid spelen 1909 strömmar publiken i tu-
sental till huvudstaden och Baggens-fjär-
den. Nu gäller det dramatiska tävlingar i 
isjakt och skridskosegling. I isjakten sit-
ter seglaren i en farkost, som är försedd 
med medar. Banan är 10 kilometer lång 
och den stora åskådarmassan är förvän-
tansfull. Vinden är bitande och styrkan 
i vinden gör att hastigheten uppgår till 
över hundra kilometer i timmen. Ja, för 
de ekipage som kommer iväg vill säga. 
Några av jakterna lyfter nämligen redan 
vid starten och kantrar i den frusna snön. 
Starten går och sedan går det undan - 
med livet som insats. 

En efter en av isjakterna slås ut och snart 
kryllar isen av skadade deltagare och 
sönderslagna båtar.

I mål kommer endast en deltagare, A. 
Tiedeman. Denne förstår på ett tidigt 
stadium att han inte kommer att klara 
den orkanliknande vinden. Någon tid 
till att minska segelytan finns inte heller. 
Men bättre brödlös än rådlös. Tänker 
Tiedeman. I sista stund övertalar han en 
överrumplad åskådare att följa med som 
barlast – och drygt 29 minuter senare 
seglar de i mål som segrare. Den mänsk-
liga barlastens ögonpar är vid målgång 
stora som tekoppar, tänderna smattrar 
som kastanjetter - och den likbleka an-
siktsfärgen försvinner först flera veckor 
efteråt. Sägs det.

I skridskoseglingen har man plogat upp 
en 1200 meter lång och 30 meter bred 
bana, som skall åkas fram och tillbaka. 
Ett femtiotal skridskoseglare ställer 
upp i den hårda blåsten. Fyra i bredd. 
Redan vid starten blir det dock problem. 
Någon bryter masten, andra får sönder-
trasade  segel och flera seglare skadar sig 
allvarligt vid fall mot den obarmhärtiga 
isen. Ambulansen åker i skytteltrafik till 
lasarettet.

De som ändå kommer iväg flyger fram i 
hysteriska hastigheter. Vid banans slut är 
det dags att vända. Det är också precis i 
det ögonblicket det händer. Vinden eska-
lerar ytterligare i styrka. 

Suger tag i seglen och fullkomligt skjuter 
iväg seglarna utåt fjärden. Vid en liten ö 
- flera mil bort - får de slutligen stopp på 
sina farkoster. Skakade och omtumlade 
går de iland. Att återvända till tävlingen 
är ingen av dem det minsta intresserade 
av.
På ön blir de mottagna som hjältar. Man 
serveras god mat, rejält med stark dricka 
och på kvällen blir det improviserad 
dans med tjusiga damer. Vad mer kan 
man önska sig? Seglarna bestämmer sig 
för att övernatta. Tävlingskommittén är 
dock inte lika begeistrad, när de efter två 
dagars intensivt sökande, tillsammans 
med polis och räddningspatrull, hittar de 
saknade seglarna. Den irritationen kan 
åtminstone en av skridskoseglarna ta lätt 
på. Det storslagna bröllopet två månader 
senare uppväger allt.

Kronprinsessan – och det exo-
tiska spelet bandy.
I början av 1900-talet är det bandy som 
gäller i Sverige. Åtminstone för överklas-
sen. Själva bandykunnandet är dock inte 
alltid det viktigaste. Ibland verkar det till 
och med vara viktigare att vara rätt klädd 
än att ens kunna åka skridskor. Här spelar 
herrlagen från Stockholm och Uppsala 
mot varandra. Uppsalalaget uppträder i 
helvita sweaters, medan stockholmarna 
har vita tröjor med rött skärp och röda 
mössor. Att båda munderingarna går i 
vitt är lite märkligt - men skall det vara 
aristokratiskt så skall det.

Ishockey är det inte många som bryr sig 
om vid denna tid. I ”Idrottsbladet” avfär-
dar Ceve Lindhe sporten som ren cirkus. 
Under rubriken ”Ishockey ingenting för 
oss” skriver han: ”Dessa brädväggar som 
omger ovalen, detta kolossala hönsnät 
och alla dessa elektriska lampor. Nej fy, 
för oss nordbor är bandy både billigare 
och bättre”

VÄNERSBORG
Hur gick det till förr 
i tiden?

Vindstyrkan är enorm. Några av skridskoseglarna spräcker seglen redan vid starten, 
medan andra bara sveper iväg utefter banan. Först flera dagar senare hittas de på en 
ö - berusade av både starka drycker och undersköna damer.

Kronprinsen - senare Gustaf VI Adolf - 
och kronprinsessan Margaretha förgyl-
ler Nordiska spelen. De tävlingar som 
är föregångare, och föredöme, till våra 
dagars vinterolympiska spel.

Vid startplatsen i isjakten. Det ser lugnt 
ut, men skenet bedrar. Istället kommer 
tävlingen i efterhand att betecknas som 
en av de mest dramatiska seglingarna i 
spelens historia.
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Clarence von Rosen inför bandyn i 
Sverige – och enligt vissa historiker även 
nazismen, 1939 deltar han i en svensk 
delegation, som i Berlin gratulerar Hitler 
på dennes 50-årsdag, Renrasigt skall det 
även vara i de Nordiska spelen. Därför 
förbjuds också samer att delta. För att de 
”inte kan svenska” och för att de är …
just det, samer. Yttrandet säger också en 
hel del om de Nordiska spelen. Spelen 
där det är viktigare att kunna föra sig i 
de fina salongerna än att vara en duktig 
idrottsman.

Vid spelen 1913 spelas det också dam-
bandy på Stockholms stadion. Kronprin-
sessan Margaretha är initiativtagare och 
har även bildat ett eget dambandylag. 
En klubb bestående av enbart societets-
damer. Motståndarlaget, fru von Platens 
lag, innehåller även det uteslutande 
kvinnor från högadeln.  Kung Oscar II 
är på plats, liksom kronprinsen (senare 
Gustaf  VI Adolf) – som tjänstgör som 
måldomare. Fru von Platens lag tar 
ledningen genom ett mycket märkligt 
mål. Det andra lagets målvakt råkar vid 
ett utkast föra handen så långt bakåt att 
den passerar mållinjen. 1-0. Därefter gör 
man dessutom ett mål så att säga på egen 
hand. 2-0. Applåder och hurrarop.

Pressen efteråt är dock inte speciellt 
entusiastisk: ”Damer skall inte fara fram 
som tosingar på plan. Och slå varandra 
på benen. Och vanställa sin vackra byst. 
Och skaffa sig karlben. Och stora breda 
fötter. Så de måste gå med minst 42 i 
skonummer.” Jojo….

Sparkstötting, storslagna fester 
- och skidåkning efter ren.
I de Nordiska spelen är det som sagt 
högadeln som sätter agendan. Både för 
tävlingsgrenarna och för alla festligheter. 

VÄNERSBORG

Den snobbigaste sporten av dem alla är 
utan tvekan curlingen, där det kryllar 
av officerare och feta direktörer.  Även 
kronprins Gustaf – som senare blir 
kung Gustav V – deltar aktivt. Det får 
Idrottsbladet att ställa en retorisk fråga: 
”Behövs det verkligen en idrottsmans 
kondition för att kasta strykjärn?”

I tävlingen skidkörning efter ren är 
publiken verkligen med på noterna. Eller 
rättare sagt, de skriker som sårade prä-
rievargar. Undra sedan på att renarna 
skenar iväg. En ylande varg i bakha-
sorna kan sätta fart på de flesta.

Dambandy eller symöte? Societetsdamernas bandykunnande kanske inte är det allra 
bästa, men spela bandy måste man ju. I alla fall om man vill tillhöra societeten i 
början av 1900-talet.

Syftet med spelen är nämligen också att 
marknadsföra Stockholm och Sverige 
i ett internationellt perspektiv. Det sker 
genom lyx och överdåd. 
Vid det stora slädpartiet till Ulriksdal 
ger sig inte mindre än 228 slädar iväg. I 
fyrdubbla led. I täten finns det kungliga 
ekipaget med kronprinsparet, hertigparet 
av Södermanland, prinsessan Ingeborg 
och prins Eugen. Följet är flera kilometer 
långt och innehåller över 300 ryttare och 
ryttarinnor.
 
Tävlingsgrenarna domineras av de tradi-
tionella vinteridrotterna, men militärens 
påverkan på spelen är ändå uppenbar. 
Oftast är då hästar inblandade. Det kan 
vara en 78 km lång distansritt mellan 
Enköping och Stockholm. Det kan vara 
tolkning efter häst eller kapplöpningar på 
sparkstötting - efter häst. Militären tävlar 
till och med i jakt. På hästryggen och 
med jagande hundar. I grenen ”släpjakt” 
följer exempelvis jaktsällskapet ett konst-
gjort spår med vittring av utlagd rävurin.
 
I de Nordiska Spelen finns ändå utrymme 
för s.k. vanligt folk. Den tuffaste grenen 
här är troligtvis budkavlen. 

Skidorientering i skog och mark på en 
sträcka av närmare sju mil – fågelvägen. 
Ett år är det töväder. Då får man spänna 
av sig skidorna.  Några uppkörda spår 
finns nämligen inte. På isarna har det 
samlats så mycket vatten att man får 
vada fram. Då och då åker någon genom 
isen, men att ge upp är inget alternativ. 
En skidorienterare fullföljer sina åtagan-
den. Punkt slut!

År 1905 är det premiär för ett annat 
kraftprov. 40 kilometer sparkstötting.  
En tävling med många problem. Vid 
framkomsten har nämligen solen hunnit 
smälta bort de sista resterna av snö och 
is, som fläckvis legat på marken. 40 
kilometer sparkstötting utan snö! Hur kul 
låter det?

Man startar två och två, med tre minuters 
mellanrum. Stämningen utefter banan är 
euforisk. Åskådarmassorna runt färdvä-
gen jublar för varje deltagare som pas-
serar. I skenet av de brinnande tjärtunnor 
som lyser upp banan. Den uppskatt-
ningen kan deltagarna behöva, för de 
har det inte lätt i gruset. Stilarna varierar 
och utan vinterunderlag krävs det stor 
uppfinningsrikedom för att ta sig de fyra 
milen från Märsta till Stockholm.  Mest 
uppfinningsrik av dem alla är en viss 
herr Lundberg. Han kör sparken upp och 
ned – på egenmonterade hjul. En lysande 
uppfinning som räcker till en tredje plats. 
Kollegorna är dock inte lika impone-
rade. De lämnar in en protest, som slutar 
med diskvalifikation. Varför då kan man 
undra? Borde han inte istället ha belö-
nats? Med en plats i Vetenskapsakademin 
- som den framstående innovatör han ju 
faktiskt är? Otack är världens lön!

                 J-O Gustafson, Vänersborg
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ULF STERNER DROG 
FULLT HUS
Det blev lapp på luckan när 
Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening och Vänersborgs HC 
arrangerade ett ”Hockeycafé”. 
Mötet samlade både hockeyfan-
taster och allmänt idrottsintresse-
rade vänersborgare och blev inget 
mindre än en succé. Vänersborgs 
HC:s eget Café Gilbert i Ishallen 
var den givna platsen för mötet 
och stämningen var på topp. 

Huvudpersonen och kvällens dragplåster 
Ulf Sterner var på strålande humör och 
bjöd på sig själv till stor uppskattning 
för de församlade. Han berättade på ett 
mycket personligt sätt om sitt liv och 
sin karriär som är en av de bästa inom 
svensk ishockey. De som är tillräckligt 
gamla för att minnas Uffes stjärnstatus 
placerar honom utan problem bland mer 
moderna legendarer som Mats Sundin, 
Peter Forsberg och Nicklas Lidström. 
Bland hans samtida lagkamrater är det 
bara Sven Tumba och den tio år yngre 
Börje Salming som kan mätas med 
samma måttstock som honom. 

STORHETSTID PÅ 
1960-TALET 
Ulf Sterner, som för övrigt har släkt på 
relativt nära håll i Vänersborg, föddes 
1941 och växte upp i brukssamhället 
Deje några mil norr om Karlstad. Redan 
när hans tre år äldre bror Ove var i 6-7 
årsåldern brukade deras pappa spola is 
till sina grabbar på gården hemma i Deje. 
Slangen drogs från köket med öppet 
fönster så hela huset blev utkylt, men 
inget skulle ju hindra grabbarna att få 
spelbar is vid hemmet. Det var idrotten 
som gällde för bröderna Sterner från 
början och pappa Eric drillade sina söner 
i skridskoåkning och senare i organiserad 
bandy och ishockey. Självklart spelades 
det även mycket fotboll, en sport som 
pappan var mer van med. Redan vid 
14 års ålder debuterade Ulf i Deje IK:s 
division 2-lag och redan efter några år 
värvades han tillsammans med brodern 
till grannklubben Forshaga IF, som 
spelade i landets högsta serie som då var 
division 1. 

I Forshaga inleddes den elitkarriär som 
skulle sträcka sig över 15 år. Vid 20 års 
ålder, 1961, följde han storebror Ove i 
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Ulf Sterner, Benny Östh och VHC:s ordförande Bosse Tallbo. Ulf får med sig en 
matchtröja från säsongen 1977-78 hem till Värmland. Foto: Ragnar Lindström

spåren och lät sig lockas av Bengt "Bit-
tan" Johanssons till Västra Frölunda IF. 
I landslaget Tre Kronor debuterade han 
redan som 18-åring mot Tjeckoslovakien 
i Stockholm, när han fortfarande spelade 
i Forshaga. Uffes storhetstid inföll under 
1960-talet då han var den stora stjärnan i 
Tre Kronor. Hans stjärnstatus var enorm 
och hans namn var ständigt på kvälls-
tidningarnas löpsedlar. Det mest klas-
siska minnet för många äldre svenskar 
kommer från VM 1963 som spelades på 
Johanneshov i Stockholm. Efter en klar 
seger mot Kanada med 4-1 sprang stjär-
norna Sven Tumba och Ulf Sterner upp 
på hedersläktaren och gratulerades av 
den folkkäre kungen, Gustav VI Adolf. 

Det är ingen överdrift att påstå att Uffe 
var många svenska pojkars största idol, 
och inte blev han mindre populär när han 
blev den förste svensken i NHL. Sä-
songen 1964-65 fick han chansen i New 
York Rangers och detta var något enormt 
stort eftersom ligan då bestod av enbart 
sex lag, Boston Bruins, Chicago Black-
hawks, Detroit Red Wings, Montreal Ca-
nadiens, Toronto Maple Leafs samt redan 
nämnda Rangers från The Big Apple.  

MÅNGA KLUBBAR
Ulf Sterner har representerat ett stort 
antal klubbar men förknippas mest med 
Frölunda och Färjestad. Han spelade 
omväxlande i båda klubbarna och var 
en stor anledning till att först  Frölunda 
och senare Färjestad kunde etablera 
sig som toppklubbar inom den svenska 

ishockeyn. När han återvände hem från 
Nordamerika 1965 blev han värvad till 
skånska Rögle BK från Ängelholm. Åren 
1965-67 var han lagets stora stjärna och 
bidrog till att "sälja" sporten ishockey i 
Skåne.  I mitten på 1970-talet avslutade 
han sin elitkarriär i den näst högsta serien 
i Bäcken från Göteborg och bodde då i 
Älvängen där han han hade en hästgård. 
Året var 1977 och Ulf hade hunnit bli 36 
år och började trappa ner.

SPELANDE TRÄNARE 
I VÄNERSBORG
I maj 1977 bildades Vänersborgs HC 
efter en separation av hockeyn från IFK 
Vänersborg. Klubben letade på somma-
ren efter en ny tränare som kunde ge den 
en bra start. Då det framkom i pressen att 
ett stort antal klubbar på division 2-nivå 
hade erbjudit Ulf Sterner jobb som 
spelande tränare tog den nya klubbled-
ningen i VHC mod till sig och kontak-
tade honom. Överraskande nog visade 
han stort intresse från början och den 31 
augusti 1977 slog bomben ner. Nyhe-
ten att den nybildade Vänersborgs HC 
hade kontrakterat legenden Ulf Sterner 
spreds inte bara i lokal media utan även i 
Sportradion, på TV och i rikstidningarna. 
Plötsligt var VHC och Ulf Sterner på alla 
sportintresserades läppar. Klubben fick 
precis den start som den behövde. Sista 
säsongen i IFK Vänersborg fanns det 
cirka 60 ungdomar som spelade hockey 
i Vänersborg. Två år efter bildandet av 
VHC var antalet uppe i 250!!
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VÄNERSBORG
PIGG PENSIONÄR SOM 
FÖLJER FÄRJESTAD 

Idag är Ulf Sterner 73 år men en mycket 
pigg pensionär. Han bor tillsammans 
med den 13 år yngre frun Pia på en 
hästgård strax norr om Karlstad. Medan 
Pia fortfarande yrkesarbetar har Ulf fullt 
upp med hästarna och med tillsynen av 
sin svärmor. Han följer sporten i allmän-
het och självklart då ishockey i synner-
het. Med närheten till Löfbergs Arena 
blir det många besök där och han missar 
inte många matcher med Färjestad under 
en säsong. Som vanligt har han många 
obekväma åsikter om hur svensk hockey 
sköts så i det fallet är han sig lik från 
storhetstiden då han var alla rubriksät-
tares älskling. Ulf har aldrig strukit 
någon medhårs och har aldrig tvekat att 
uttrycka sina åsikter. Fjäsk för överheten 
har aldrig varit hans signum.

YNGVE WENNBERG SHOW
Under den intressanta kvällen ägnades 
också tid åt hockeyns historia i Väners-
borg. Det var ju IFK Vänersborg som 
var först med ishockey på programmet 
redan 1946 och sedan tog arvfienden 
Vänersborgs IF över och konkurre-
rade ut IFK. 1961 vann VIF division 3 
efter att ha vunnit seriefinalen mot IFK 
Trollhättan och detta gjorde att klubben 

avancerade till näst högsta serien som 
var division 2, och där väntade bl a de 
blivande storklubbarna Färjestad BK och 
Västra Frölunda IF. Yngve Wennberg var 
lagledare för VIF och berättade på mötet 
ingående om VIF:s enda säsong på den 
nivån. Han presenterade hela laguppställ-
ningen, spelare för spelare, på ett mycket 
intressant sätt. 

Yngve framträdande blev mycket upp-
skattat och då inte minst återblicken på 
VIF:s bortamatch mot Västra Frölunda 
på Nya Ullevis uterink. VIF fick äran 
att spela den första matchen där mot 
Västra Frölunda som hade ett lag med 
idel stjärnor, bl a Lasse Lundvall, Ronald 
"Sura-Pelle" Pettersson och Gert Blomé. 
Samtliga tre givna i Tre Kronor. 

Inte konstigt att VIF inte hängde kvar 
som nykomling i den serien med sådana 
motståndare. 

SPELARE OCH LEDARE PÅ 
PLATS
Glädjande var att så många tidigare 
spelare och ledare i VHC var på plats när 
Idrottshistoriska Föreningen och VHC 
bjöd in till idrottscafé. Sex av spelarna 
från åren i mitten av 1970-talet var 
närvarande samt inte minst ordföranden 
i IFK:s ishockeysektion Erik Landström, 

som även blev VHC:s förste ordförande. 
Lagkapten under den första säsongen 
med VHC var Håkan Zingmark och han 
bidrog med ett antal roliga personliga 
minnesbilder från säsongen 1977-78 när 
Ulf Sterner var spelande tränare i klub-
ben.

NÖJDA REPRESENTANTER 
FÖR IDROTTSHISTORISKA 
FÖRENINGEN
När mötet var slut efter två timmar 
tog det en extra halvtimme att tömma 
Café Gilbert i Ishallen. Det var ingen 
som hade någon brådska och många 
ville prata gamla minnen med kväl-
lens huvudperson. Representanterna för 
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening, 
framför allt ordföranden Benny Östh och 
sekreteraren Lars-Göran Bengtsson var 
mycket nöjda med kvällen och lovade att 
återkomma med fler liknande 
succékvällar. 

                                         Bosse Tallbo

STENÅKE O. WALLTIN HAR 
AVLIDIT.
En av bandyns stora profiler, Stenåke 
O. Walltin, avled den 8 mars efter 
en kort tids sjukdom. Han blev 76 år 
gammal. Stenåke, född och uppvuxen 
i Arvika, visade tidigt idrottsliga 
talanger. I första hand som bandyspe-
lare, men även som allsvensk ishock-
eyspelare i 50-talets värmländska stor-
klubb, Forshaga IF, där han ingick i 
samma kedja som två andra värmländ-
ska legendarer, Nisse Nilsson och Ulf 
Sterner. Förutom bandy och ishockey 
tävlade han i basket och friidrott, med 
det alltjämt gångbara personrekordet 
11,1 på 100 meter.
I bandy värvades Stenåke först från 
Arvika BF till AIK 1959. I AIK blev 
han lagkamrat med landslagsman-
nen, både i fotboll och bandy, Lennart 
Backman. Efter premiärsäsongen i 
AIK värvades Stenåke till Sirius i 
Uppsala där han spelade två SM-
finaler, 1-3 mot Västerås 1960 och 3-1 
mot Edsbyn 1961. Han blev då stor 
finalhjälte inför 21 000 åskådare på 
Stockholms Stadion. Stenåke spe-

lade allsvensk bandy för fyra klubbar, 
förutom AIK och Sirius, även Katri-
neholms SK och Hammarby IF. Även 
som sportjournalist blev han på sitt sätt 
värvad, nämligen av självaste Torsten 
Tegner (T.T.), som bandykrönikör i den-
nes klassiska tidning Idrottsbladet. Själv 
gjorde Stenåke fem B-landskamper och 
tre pressmatcher och spelade 1961 inför 
100 miljoner TV-åskådare och 27 000 
åskådare in natura i 36-gradig kyla i 
Arkangelsk vid Norra Ishavet.
Han började som sportjournalist på 
Arvika Nyheter och genom värvningarna 
var han anställd dels på Uppsala Nya och 
dels på Katrineholms-Kuriren innan han 
1966 värvades till BK Lira i Vänersborg 
och hans nya mediaadress blev Elfs-
borgs Läns Allehanda (ELA). Efter fem 
säsonger med BK Lira i division 2 förde 
Stenåke, som lagledare, upp fusionen 
IFK Vänersborg i Allsvenskan. Han blev 
dessutom Europamästare i fotboll för 
sportjournalister 1959 i Arnhem i Hol-
land och 1960 i Prag i Tjeckoslovakien.
Under många år var Stenåke speaker på 
Vänersborgs IF hemmamatcher i fotboll 
och så sent som den gångna vintern var 

han detsamma på Blåsut BK Väners-
borgs hemmamatcher i bandy. Skrev 
gjorde han fortfarande, med råge, se-
dan 20 år tillbaka var han fotbollskrö-
nikör i tidskriften Svensk Damfotboll.
                     Lars-Göran Bengtsson



20

”Det var en smula råkallt, men 
man sökte efter bästa förmåga 
hålla värmen och ångan uppe med 
konstlade medel och sådana fanns 
det en hel del att välja på. Där 
fanns ”Korv-Oskars” varma korv, 
rykande kaffe och där fanns med-
havda värmebefordrande medel 
av skilda slag. Allt tycktes utnytt-
jas i tur och ordning och stundom 
även i ett sammanhang för att få 
en mera effektiv och omedelbar 
verkan”. Detta kunde man läsa i 
Trollhättans Tidning.

Jubileumstävling.
SMK Trollhättan firade sitt 10-års 
jubileum med att arrangera SM i jord-
banetävling, nutidens speedway, den 3 
oktober 1937. Beteckningen jordbana 
byttes till speedway efter kriget 1946.
Efter en vädjan till Svenska Motorfede-
rationen fick klubben utöka startfältet till 
18 förare mot planerade 15, då intresset 
bland åkarna var stort.
Mästerskapet arrangerades på klubbens 
bana på Skrälleberg, som invigts 1931. 
Man körde i två klasser; expertklassen 
över 350 kbcm och expertklassen t.o.m. 
350 kbcm. Banan mätte 400 meter och 
kördes fyra varv. Året innan, när första 
SM gick i Sävedalen, kördes varje heat 
fyra varv plus nio meter, för att distansen 
skulle bli en engelsk mil.
Varje förare körde två heat, med final, 
och bästa tiden räknades. Hur många 
förare det var i varje heat, berodde på 
banorna. Många gånger körde man på 
idrottsplatsernas löparbanor, där det var 
trångt.
Då var det bara två man i varje heat och 
förarna startade på var sin långsida.

För att locka publik lovade arrangören 
att lämna rapporter från fotbollslands-
kampen mellan Sverige och Danmark, 
som samma dag spelades på nybyggda 
Råsunda Stadion. Vidare skulle Metalls 
Musikkår spela. Trots att vädret inte var 
det bästa, kom det runt 3000 åskådare.

Torsten Sjöberg.
1936 vann Torsten Sjöberg på en Suecia 
från Hälsingborg den tunga klassen och 
var stor favorit. Han vann också klart, 
med tiden 1,22 min. Men finalloppet blev 
dramatiskt. Ragnar Sunnqvist, Jönkö-
ping, ledde fram till sista kurvan, då 
han blev påkörd av Sjöberg, när denne 
försökte köra om.
Sjöberg vann tre SM i rad, det sista i 
Gävle, innan bensinransoneringen, som 

Hans Engborg efter segern i Jordbane-
SM. Lägg märke till den vita skjortan 
och slipsen.

Jordbane-SM

startade hösten 1939, i stort sett stop-
pade all tävlingsverksamhet. Han omkom 
1944 efter en olycka i en militär motor-
cykeltävling i Varberg.
Tvåa blev den populäre Evert ”Kumla-
Frasse” Fransson från Kumla. Fransson 
hade debuterat redan 1926. Om honom 
myntades uttrycket ”att han aldrig fick 
kolstybbssprut i ansiktet, för han låg 
alltid först”. Bästa lokala förare blev 
Hjalmar Sohlberg, Munkedal på en sjätte 
plats.

Hans Engborg.
I lilla klassen kunde inte fjolårsvinnaren 
Hans Larsson från Göteborg starta. Seg-
rare blev nu Hans Engborg från Målilla 
på en Husqvarna, med tiden 1,29,4. Han 
var helt överlägsen, nära fjorton sekunder 
före Arthur Karlsson, Göteborg.

-  Det var mitt livs största seger, när 
jag tillsammans med Torsten Sjöberg 
fick åka ärevarv med lagerkransen om 
axlarna, sade Hans i en intervju.
På frågan om hur han kunde vinna så 
stort, svarade han:
-  På våren hade jag byggt om min ma-
skin, vilket sänkte vikten från 120 till 90 
kg. Före SM-starten kasserade de andra 
förarna min cykel, som de tyckte var då-
lig. Men jag höll på att den dugde åt mig 
och samtidigt svor jag mellan tänderna, 
att jag skulle visa dem på åkning.
Jag körde så fort som maskinen för-
mådde och när jag gick i mål efter första 
heatet, varvade jag en av medtävlarna. 
Samtidigt satte jag nytt rekord med tiden 
1.29.4, en sänkning med nästan fem 
sekunder.
I andra heatet blev det bara två varv. 
Sedan skar motorn. Men tiden från första 
heatet räckte och jag var svensk mästare.

Fartfyllda tävlingar.
Tävlingarna blev ganska spektakulära 
med många dramatiska kullkörningar, 
vilket säkert tillfredsställde en del 
i publiken. Den var, enl. tidningen, 
”landsortsbetonad i hög grad. Att denna 
kategori tycker om att få sin lugna och 
sävliga vardag utbytt mot en fartdag, 
uppfylld av halsbrytande sensationsnum-
mer, förefaller ju helt naturligt”.

Arrangören fick mycket beröm och 
rubriken ”Ypperligt SM-arrangemang i 
Trollhättan” toppade referatet i TT.
Tävlingarna filmades med smalfilms-
kameror, i första hand för föreningens 
arkiv, men ev. skulle de också komma att 
visas offentligt.

Lennart Karlsson
Källa: Trollhättans Tidning, 
Oskarshamns Nyheterna, m.fl.

TROLLHÄTTAN
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TROLLHÄTTAN
Kvarterslag från 
Trollhättan
På 40-talet fanns det fler stads-
delslag i Trollhättan.

Ett var Stavreds BK frånområdet Danne-
backen och Stavrelund.
Stavreds BK sysslade enbart med 
pojklagsfotboll under åren 1946-1949. 
Flera av spelarna på kortet fortsatte efter 
pojklagsåldern till de två stora föreningar 
i Trollhättan på den tiden, IFK Trollhät-
tan och Trollhättans IF, kanske främst i 
klubbarnas juniorlag. Några av spelarna 
blev seniorspelare såsom Ove Hellmér 
och Bernt ”Bötta” Andersson i TIF. A-
lagsspel i IFK Trollhättan blev det för 
Leif ”Timpa” Hammar och Curt Larsson, 
som  senare tog namnet Ehner.
A-lagsspel blev det för flera av Stavreds 
BK:s spelare, men då i lägre spelande 
serier. Bland annat spelade Lasse Nils-
son, Bertil Ryberg, Stig Boström samt 
målvakten Folke ”Lövås” Karlsson för 
Trollhättans AIK i division 5.
Två av Stavreds BK:s spelare blev all-
svenska spelare. Leif ”Timpa” Hammar 
spelade några matcher för GAIS säsong-
en 56/57. 1960 blev det divsion 
2-spel för Leif i Trollhättans IF. Den an-
dre allsvenske spelaren var Ove Hellmér, 

Stavreds BK: Från vänster ledaren Roger ”Masken” Karlsson, Bernt ”Bötta” 
Andersson, Lasse Nilsson, Bertil Ryberg, Leif ”Timpa” Hammar, Ove Hellmér, Curt 
Larsson. 
Sittande från vänster: Bengt Trolläng, Per-Olof ”Velanda” Karlsson, Folke ”Lövås” 
Karlsson, Stig Boström, Lars ”Larsing” Eriksson.

som efter en säsongs division 2-spel för 
Trollhättans IF värvades till IFK Göte-
borg, där spelade Ove sju matcher för 
IFK Göteborg 1960. Efter denna säsong 
blev det division 2 spel i IK Oddevold.
Bilden är tagen på en äng utanför 
centrala Trollhättan, kallad Frambo-

vallen, eftersom ägaren till ängen, 
Helmer”Frambo” Johansson hade sina 
hästar betande på denna äng. För övrigt 
var Helmer Johansson pappa till 16-fal-
dige landslagsmannen i handboll, Bengt 
”Kompis” Johansson.
                                 Stinsen Andersson

Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap
Inbjuder till höstens idrottscaféer.
OBS! Ändring av sammanträdes-

dagar och lokal.
I fortsättningen har vi caféerna på 
mån-  eller tisdagar och lokal blir

Folkets Hus, Cliosalen.

Tisdagen den 16/9 kl.18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Måndagen den 3/11 kl.18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Måndagen den 1/12 kl.18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Alla hjärtligt välkomna!

Under rubriken ”En segsliten ban-
dymatch” kunde man i Trollhättans 
Tidning i februari 1924 läsa att ”en 
match av sensationell beskaffen-
het spelades i Vänersborg mellan 
Trollhättans IF och Vänersborgs IF”. 
Trots sju halvlekar, ”där lagen an-
strängde sig av alla krafter”, kunde 
matchen inte avgöras. Matchen 
spelades i kampen om distriktsmäs-
terskapet.
”Matchen måste avbrytas i strid 
med de bestämmelser, vilka säga, att 
match skall förlängas tills avgörande 
kommer till stånd”.
”I första halvlek fick TIF ett mål, i 
andra utjämnade VIF till 2-2 och 
tredje slutade 3-3”. 
Därefter följde fyra mållösa halvle-
kar innan matchen bröts. Av referatet 
framgår inte hur långa förlängnings-
halvlekarna var.

Omspel.
Omspelsmatchen gick i Trollhättan och 
TIF lyckades vinna med 3-2. Den refere-
rades ganska utförligt i TT. Noterbart är 

Segsliten att inte någon spelare nämns vid namn. 
Bl.a. kunde man läsa:
”Efter en minut lyckades högerytter 
passa med påföljd att högerinner nätade”. 
Avgörandet kom då ”högeryttern sköt ef-
ter ett ovanligt snabbt upplopp ur mycket 
svår position det avgörande målet”.
Vänersborgs målvakt marginaliserades 
till ”mannen i VIF-målet” som bedömdes 
att ”understundom haft ganska underbar 
tur”. TIF:s målvakt ”klarade dock alla 
skott med orubblig säkerhet”.
Bäste man på plan var ”TIF:s högerinner 
jämte centerhalvbacken, som spelade i en 
så originell huvudbonad som hatt”.
Som slutkläm noterades att ”målmannen 
förtjänar goda vitsord”. Troligen avsåg 
omdömet matchens domare.

Semifinal.
I nästa match fick TIF möta IFK Väners-
borg och förlorade med 3-2. Trollhätte-
laget ansågs ”ha förlorat matchen på sitt 
rätt svaga försvar”. ”I allmänhet brukar 
det vara värre att få tillsammans en god 
forwardskedja än att få ett stabilt försvar, 
men här synes det vara tvärtom”, menade 
referenten.
Matchen blev jämn och hård. ”Det var 
just inget vackert spel, klubbor röko och 
det gick ibland onödigt hårt till”.

Bästa vitsorden i TIF fick de båda 
målskyttarna Filip Johansson och Filip 
Sigurd. Segern var rättvis menade repor-
tern.  ”Vänersborg var ett sympatiskt och 
trevligt lag och förtjänade nog vinna med 
ett udda mål, men heller knappast mera”.

Final.
Vänersborgskamraterna fick sedan möta 
IF Älvsborg i finalen i Borås. Boråsarna 
blev för svåra och bärgade distriktsmäs-
terskapet med 3-1.
                   Lennart Karlsson
                   Källa: Trollhättans Tidning
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5 maj 1958 tränade några 
ynglingar fotboll framför den 
pampiga läktaren på Axevalla 
idrottsplats. Plötsligt upptäckte 
de att det rök från läktaren och 
förstod att det brann. En av 
dem sprang mot samhället för 
att larma brandkår, medan de 
andra räddade sina kläder.

Lantbruksmöte.
1935 skulle 1:a allmänna svenska di-
striktslantbruksmötet hållas på Axevalla 
Hed*, NV om samhället. Vid planlägg-
ning av den s.k. visningsringen, som 
skulle användas i samband med den 
utställning, som skulle hållas i anslutning 
till mötet, slog det plötsligt utställningens 
arkitekt Gotthard Ålander:
-  Jag ritar ju en idrottsplats.
Ålander presenterade sina tankar för 
utställningskommissarien Lars Ekberg, 
som gillade tanken. De båda tog kontakt 
med Tage Ericson**, ordförande i Väs-
tergötlands Idrottsförbund och Eric Frick 
i Svenska idrottsförbundet.

Byggnation.
Efter överläggningar med Axvall IF:s*** 
ordförande Robert Wilson, tecknades ett 
avtal med klubben om att en idrottsplats 
skulle anläggas där visningsringen plane-
rades och att föreningen skulle köpa den 
s.k. kungliga läktare, som byggdes för 
utställningen. Den var planerad att bara 
vara provisorisk, men gjordes därmed 
permanent och kostade klubben 7000 
kronor. Idrottsplatsen byggdes bl.a. med 
hjälp av statliga AK-arbeten.
På läktaren fanns plats för 750 personer 
och man beräknade att 10 000 åskådare 
skulle kunna rymmas på idrottsplatsen, 
om det någon gång skulle behövas.
Fotbollsplanen höll internationella mått, 
105 x 60 meter, och besåddes med en 
extra förnämlig gräsfröblandning. 
I en artikel i Skara Tidning stod att läsa:
-   När mattan någon gång behöver tuk-
tas, så låter man bara Skärvaborna släppa 
sina får där. Denna avbetningsmetod 
användes för de bästa engelska fotbolls-
planerna och den har visat sig ge bättre 
resultat än maskinklippning.
Löparbanorna var belagda med röd kol-
stybb. ”Ingen mindre än Berlins Olym-
piastadion har fått tjäna som modell”, 
kunde man läsa i tidningen.

Axevalla

Invigning.
Invigningen skedde 4 juli 1937. I annons 
i pressen framgick att den skulle starta 
”kl. 1.30 em”.
100 friidrottare skulle inviga banorna och 
för musiken stod Skaraborgarna. För att 
locka publik ordnades billighetståg till 
Axvall, där enkel biljett gällde som tur 
och retur.
Invigningen blev, enligt Skara Tidning, 
en folkfest i den 35-gradiga värmen. Den 
imponerande läktaren var fullsatt och 
totalt fanns drygt 2500 åskådare på plats.
Skaraborgarna spelade upp och idrotts-
männen och funktionärerna tågade in, 
”där var och en höll sin egen takt”, enligt 
tidningen och stannade framför läktaren. 
Axvall IF:s ordförande Robert Wilson 
höll invigningstalet. Bl.a. berättade han 
att ”inte mindre än 26 myndigheter haft 
med saken att skaffa”.
Landstingsordföranden, kammarherren 
von Hofsten, förklarade Axevalla invigt. 
Tage Ericson avslutade invigningen med 
orden:
-  Må denna idrottsanläggning väl fylla 
sin uppgift i idrottens tjänst och må kam-
ratskapets anda alltid råda inom denna 
förening.

Skara Tidnings reporter var imponerad 
av vad han såg:
-   Axevalla var verkligen värd all upp-
märksamheten. Den är utan gensägelse 
en av landskapets vackraste idrottsplatser 
och såsom den låg där i söndags var det 
en fröjd att skåda. Mattan lyste så friskt 
grön som på en tavla av Hatikainen och 
löparbanorna hade den där aningen av 
rött över sig som tyder på att mönstret 
hämtats direkt från Berlins Olympiasta-
dion.

Tävlingarna hade ”bra bredd, men inga 
toppar” enligt tidningen. Bästa resultat 
stod Gunnar ”Kinna-Bergh” för. Han 

vann både kula och diskus med resultaten 
14,69 m resp. 46,78 m. Populärast vin-
nare blev dock Thore Enochsson, Ymer, 
som vann 5000 meter på 15.20,5.
-  Jag trivdes alldeles utmärkt i värmen 
och banorna tyckte jag var fina, sa han 
efter loppet.

Idrottsledarkurs.
Lämpligt nog arrangerade Västergötlands 
Idrottsförbund en idrottsledarkurs veckan 
före invigningen, med förläggning på 
Axevalla Folkhögskola och ledd av Tage 
Ericson. Examensprovet för deltagarna 
blev att vara funktionärer vid invig-
ningstävlingarna. Ericson var nöjd med 
kursdeltagarna:
-  Tävlingarna för dagen gingo efter en 
på förhand uppgjord plan, som för alla 
grenar kunde följas på minuten. Det är 
faktiskt rekord att en tävling med över 
hundratalet deltagare kunnat genomföras 
på så kort tid.

Invigningen av fotbollsplanen skedde 
14 dagar senare. Premiärmotståndare för 
Axvalls IF var IF Heimer från Lidkö-
ping, som vann med 4-2.

Läktaren i lågor.
När brandkåren från Skara kom fram 
stod läktaren i lågor och man kunde 
snabbt konstatera att den inte gick att 
rädda.
I stället fick brandkåren inrikta sig på att 
rädda FO-stabens förrådsbyggnader, som 
ligger alldeles bakom idrottsplatsen och 
innehöll material för miljonvärden.
Någon orsak till branden gick aldrig att 
fastställa. ”Man kan inte helt utesluta att 
orsaken skulle vara luntning”, konstate-
rades i Skara Tidning.
Grässvedning hade nämligen genomförts 
i anslutning till idrottsplatsen tidigare 
under dagen.
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På en fråga från tidningen uppgav 
Idrottsplatskommitténs ordförande Ing-
var Sjölin att försäkringarna inte täcker 
det brunna värdet och att man inte räknar 
med att återuppbygga läktaren till som-
maren.

Något nybygge blev heller aldrig av, utan 
den pampiga läktarens saga var all.

Axevalla Hed.
*  Axevalla Hed är ett stort delta, som 
bildades under istiden, när isälvarna for-
slade dit stora mängder sand och grus.
Heden användes som övningsplats och 
förläggningsort för Skaraborgs och Väst-
göta regementen mellan åren 1698-1916.
1978 var heden förläggningsplats för 
15 000 orienterare, då 5-dagars arrang-
erades i Skaraborgs län.
Heden hålls idag öppen genom bete, som 
sköts av en mulbetesförening. Eskil Tidén och Tage Ericson 1938

Tage Ericson.
**   Tage Ericson föddes i Mariestad 
1898. Han utbildade sig till ingenjör på 
KTH. Han var ordförande i Västergöt-
lands Idrottsförbund 1927-43 och sedan 
ordförande i Svenska Idrottsförbundet. 
Mest känd blev han som chef för Stock-
holms Stadion, där han bl.a. var med 
om att modernisera arenan inför EM i 
friidrott 1958.

Axvalls IF.
*** -   En solig första maj dag 1923 var 
vi ett gäng axvallsgrabbar samlade som 
vanligt på heden för att spela fotboll. Vi 
hade bara en läderboll att spela med. Den 
hade jag, som var nyutbildad skomakare, 
fått laga många gånger, berättade Åke 
Johansson.
Efter avslutat spel beslutade grabbarna 
att bilda en idrottsförening, som fick 
namnet Axvalls IF.
       Jan-Åke Ek        Lennart Karlsson

-  Är det inte underligt att man 
blir svensk mästare först vid 51 
års ålder, var Kalle Halls glada 
kommentar, efter att Trollhättans 
AK vunnit lag-SM i fristilsbrott-
ning 1964.
Under flera år tävlade man om lag-SM 
i fristilsbrottning. Titeln var dock bara 
inofficiell. Trollhättans AK hade vunnit 
1957 i Arboga samt 1959 i Stockholm 
mot Djurgården.
1964 var det dags att göra mästerskapet 
officiellt. Efter att TAK vunnit sin div. 1 
serie, fick laget möta Värnamo BK i en 
semifinal. Matchen gick i Trollhättan och 
TAK vann med 5-3. 

I finalen väntade Djurgården, som skulle 
mötas i Folkets Hus i Trollhättan. Att 
TAK var i final ansågs som lite över-
raskande och stockholmarna var favori-
ter. Men rödtrikåerna var kända för sin 
kamplusta och kände sig inte slagna på 
förhand. Intresset bland trollhätteborna 
var stort och A-salen var absolut full-
proppad.

Starten för TAK blev också den bästa 
möjliga. Sveriges äldsta brottare, Kalle 
Hall, mötte djurgårdaren Johanni Hap-
panen i en bejublad match. Kalle vann på 
poäng och efter en nerryckning som gav 
två poäng ”höll taket i salen på att lyfta” 
och TAK ledde med 1-0. 

I matchen efter brottades Claus König 
och inspirerad av ”farbror Halls” seger, 
blev det en ny poängvinst. Claus hade 
kommit från Tyskland 1962, där han 

TAK:s svenska lagmästare.
Stående fr v: Egon Karlsson, lagledare, Bengt-Åke Björk, Leo Stridh, Bengt Lindblad, 
Bertil Antonsson.
Knästående fr v: Kalle Hall, Klaus König, Tore Nilsson, Jan Karlsson.
                                                                                                         Foto: Lindhes Foto

Lag - SM brottats för Heidelberg, f.ö. samma klubb 
som Wilfried Dietrich representerade. 
Det var ju Dietrich som grusade Bertil 
Antonssons drömmar om att ta guld vid 
olympiaden i Melbourne 1956.

Efter att Tore Nilsson förlorat mot 
världsstjärnan Edvin Vesterby, var det 
dags för TAK:s yngste medlem Jan 
Carlsson. Blott 19 år gammal tog han en 
klar poängseger. Janne inledde därmed 
en lysande karriär som Sveriges bäste 
fristilare någonsin. Efter matchen kra-
mades han om av pappan och lagledaren 
Egon Karlsson.

Sedan Bengt-Åke Björk förlorat sin 

match, var det dags för nästa publikfa-
vorit, Leo Strid. Han valsade runt med 
Antal Laszlo i ett rasande tempo och 
luften höll på att gå ur exungraren. Mot 
slutet blev dock Leo trött och åkte på ett 
par nerdragningar. Matchen blev jämn, 
men Leo fick domarrösterna till seger.

Efter att Bengt Lindblad vunnit lätt 
tungvikt, avslutade Bertil Antonsson, då 
43 år, med en oavgjord match mot Göte 
Rönn. Därmed var finalen vunnen med 
5,5 mot 2,5 poäng och TAK-brottarna var 
svenska mästare. 

                                 Lennart Karlsson
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Enligt egen utsago vid 
Vara IHS´ årsmöte 2014, 
där Rydasonen Bror 
Jonsson kåserade om sitt 
innehållsrika idrottsliv, 
var han Varaidrottens 
första ”proffs”. 
Det handlade om en övergångssumma på 
2.000 kronor, som Bror utan någon som 
helst begäran fick stucken i handen. 

Det skedde i en tid när amatörbestäm
melserna var heliga. Men det är numera 
preskriberat. Senare blev Bror Jonsson 
proffs ”på riktigt” genom anställning 
som chef för Kultur- och fritidsförvalt-
ningen i Vara kommun under 30 år.

Liksom många andra idrottsintresserade 
ungdomar spelade Bror Jonsson fotboll 
under sommarhalvåret och bordtennis 
under den mörka och kalla tidsperioden. 
Därtill var han målvakt i bandy. Först vid 
militärtjänstgöringen upptäcktes att hans 
steg passade bra för löpning. Därmed var 
en talang upptäckt och en ljus fram-
tid som löpare utstakad. Bror Jonsson 
började tävla för IFK Skövde, men tyckte 
att resorna blev för långa. Därför blev 
Lidköpings IS ny klubbadress, där han 
bl.a. blev distriktsmästare på 3.000 m. 
hinder 1959 och kom åtta på SM.

Sina största framgångar nådde dock Bror 
Jonsson på hemmaplan. 1961 startade 
Ryda Skidklubb upp en friidrottssektion, 
där Bror givetvis blev en hörnpelare. 

1962 blev Bror Skaraborgsmästare på 
3.000 m. hinder, 5.000 m. och 10.000 m., 
som följdes upp med distriktsmästerskap 
på hinder och en sjätteplats på SM. Det 
resulterade i att han blev uttagen till B-
landslaget i friidrott, som gjorde en tre-
landskamp mot Finland B och Danmarks 
bästalag i Karlshamn. Brors framgångar 
gjorde att han 1962 erhöll SkLT/VA:s 
utmärkelse ”Bygdens bäste idrottsman”. 
1967 lades friidrottssektionen i Ryda 
SK ned, men Bror Jonsson fortsatte sin 
löparkarriär i ytterligare ett par år. 

Det var vid övergången till ny klubb 
som han blev ”proffs”! Sammanlagt tog 
Bror 16 distriktsmästerskap i löpgrenar 
slätlöpning och 3.000 meter hinder. I 
hinderlöpningen innehade han distrikts-
rekordet ett antal år.

”Bror Jonsson - vilket löpsteg”! 

hälsas välkomna till Ängevi, 
Tråvad, fredagen den 23 maj 
kl. 17.00.
"Förmatch" (träff) med 70-års-
jubilerande Tråvads IF.
TIF bjuder på kaffe och tårta.
19.00 match Tråvad/Larv - 
Lidköpings Akademi

Hälsningar
Carl-Owe Johansson
Vara IHS

BROR JONSSON – VARAIDROTTENS FÖRSTA ”PROFFS”

Naturligtvis sysslade Ryda Skidklubb – 
liksom Bror Jonsson - även med skidlöp-
ning. Att åtminstone göra ett Vasalopp 
var målet. 1960 körde Bror sitt första 
Vasalopp. Det var besvärligt före och 
Bror lovade sig själv att det fick räcka 
med ett lopp. Efter ett års uppehåll 
återkom suget – det blev ytterligare 40 
Vasalopp på raken! ”Herrskapet Parkin-
sons” (sjukdomen) satte sedan stopp för 
vidare framfart i spåren.

Av tradition ristas två namn från Ryda 
SK in årligen på en trästake (som är en 
kopia av  Vasaloppsstaken): den bäst 
och sämst placerade i Vasaloppet. På 
så vid blir det en hederssak vilket som. 
Själv har Bror ett antal ingraveringar i 
rätt ände! Nästa år blir det jämnt 50 år 
med ingraveringar i Rydastaken. Vid 
Vasaloppssamlingar o.dyl. gäller det att 
nå en avspänd och gemytlig atmosfär i 
gänget. Själv hade Bror inga problem 
med att hitta på ”hyss” för att lätta upp 
stämningen. Vid ett tillfälle hade han 
med sig en - enligt egen utsago - ”dun-
dervalla” som Svenska skidförbundet 
ville testa. Namnet var passande nog 
”Vita kraft”. I själva verket var det en 
tysktillverkad burk med fiskmat som 
Bror råkade upptäcka i en affär. Han 
plockade ur fiskmaten och stoppade i en 
vanlig vallaburk i förpackningen i stället. 
Den passade perfekt. Alla var naturligtvis 
nyfikna på ”dundervallan”. En i gänget 
kunde emellertid tyska och därmed blev 
det hela avslöjat.    

Terränglöpning och orientering var andra 
inslag i Brors idrottsutövande. 

Deltagandet i otaliga veteran-VM i orien-
tering i skilda delar av världen hör till de 
största idrottsminnena.
 
Man skulle kunna tro att det aktiva del-
tagandet var nog, men för eldsjälen Bror 
Jonsson fanns inga hinder (de hoppade 
han över) i mångsysslande idrottsliga 
egenskaper. Under åtskilliga år dubblera-
de han ordförandeskapet i såväl Ryda SK 
som Helås IF, var aktiv, ledare, arrangör 
och pådrivande kraft i allmänhet. Därtill 
var Bror initiativtagare till bildandet av 
Vara IHS 1994, även om det inte då kom 
igång någon verksamhet. Hans mång-
åriga ledargärning belönades 1996 med 
Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse 
och senare även med Vara kommuns 
kulturpris.   

Tillika har Bror Jonsson kämpat ihop en 
imponerande skidmaterialsamling bestå-
ende av ett trettiotal skidor och bind-
ningar, ett tiotal par rullskidor, stavar, 
vallor, skridskor m.m. Samlingen speglar 
olika tidsperioder: allt från 1800-talet till 
dags dato. Samlingen har kompletterats 
med sakuppgifter om de olika föremålen. 
En c:a 20-25 meter lång belysningskabel 
med lampor visar hur belysningen såg ut 
på det elljusspår som Ryda SK byggde 
1962-63 som det andra i Västergötland.

Sammanfattningsvis framstår ödmjuke 
Bror Jonsson som en av bygdens främsta 
idrottsprofiler och eldsjälar genom 
tiderna!    

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Medlemmar i 
VARA 

IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP
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I Lidköpings gröna och 
vackra oas, Stadsträdgården, 
ligger Lidköpings Idrotts-
museum strategiskt och 
centralt beläget i den gamla 
kulturbyggnaden  som kallas 
Kylanderskolan. 
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap 
som driver museet, startade i liten skala 
i en källarlokal men har sedan 2002 varit 
inhyrda på andra våningen i det gamla 
skolhuset där många Lidköpingsbor 
under tidigare år tillbringat sin skoltid. 
Museet har hela tiden växt och nu dispo-
nerar man ca 200 kvadratmeter på andra 
våningen samt delar entre och pentry 
med Vävstugan som håller till på första 
våningen. 
 

  
Idag finns en diger samling av dokument, 
foton, utrustningar,  prissamlingar och 

LIDKÖPING

Anders Järryd vid sin monter            

Brottarväggen       

Bengt ”Fölet”Berntsson gästade årsmötet

montrar som alla speglar den omfattande 
idrottshistorien i Lidköpingsbygden. 
Totalt finns ca 5500 föremål varav mer-
parten är registrerade. Museet bemannas 
av en halvtidskanslist,  i övrigt sker all 
verksamhet med hjälp av ideellt arbete 
av en styrelse samt tre arbetsgrupper som 
varje tisdag samt vid egna gruppmöten  
jobbar med olika uppgifter för att driva 
och utveckla museet. 

Idrottsmuseet är öppet alla vardagar 
mellan kl 9 och 12 samt även torsdags-
kvällar under juni-augusti då det är olika 
aktiviteter på Dina-scenen i Stadsträdgår-
den. Ca 2000 besökare tas emot varje år 
och dessa består av både grupper och en-
skilda, varav många turister under som-
marmånaderna. LIHS arrangerar löpande 
olika gruppaktiviteter såsom Klubbca-
féer, Öppet Hus och Medlemskvällar 
med besök av idrottsprofiler och andra 
intressanta personer. T ex inleds bandy-
säsongen med en Bandykväll med besök 
av spelare och ledare från Villa-Lidkö-
ping BK. Bland intressanta gäster genom 
åren kan nämnas Georg ”Åby” Eriksson, 
Agne Jälevik, Mikael Lerjeus, Peder 
Persson och Bengt ”Fölet”Berntsson.
I museet finns utöver ovannämnda 
material, också en visningsdator, en 

Lidköpings 
Idrottsmuséum

filmanläggning med TV, bandspelare 
och projektor samt hörslinga. Nästan 
alla idrottsföreningar inom kommunen 
har en sk Föreningspärm där man samlar 
foton, tidningsklipp och historik om resp 
förening. Varje år arrangeras en Temaut-
ställning då en speciell sport exponeras 
eller som i år en konstutställning 
  

Ingemar Williamsson
LIHS

Våra muséer
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TIDAHOLM

In memoriam
Vår avhållne hedersordförande 
Brynolf Antonsson har gått ur tiden 
efter en tids sjukdom. Han var en 
eldsjäl av stora mått, och är en av 
de som kan tillskrivas en eloge för 
att vårt idrottsmuseum har fått den 
utveckling som skett. Utan Brynolf 
hade vårt museum varit betydligt 
mindre och sett annorlunda ut. Han 
lade även ned mycket arbete med 
föreningen som han var ordförande 
för i 19 år och var även ledamot 
i valberedningen hos WIS under 
ett antal år. Hans minne kommer 
i tacksamhet att leva kvar i våra 
minnen.

TIDAHOLMS IDROTTS-
HISTORISKA FÖRENING

Spontanidrott
I mitten av förra århundradet 
förekom mycket mera sponta-
nidrott, än vad det gör nu.
 
Den 24 augusti 1952 hade några grab-
bar i Stöpens IF (det Stöpen, som ligger 
i Locketorp, en mil norr om Skövde) 
kommit överens om en hemmamatch 
i friidrott mot ett gäng från Skultorps 
By (en mil söder om Skövde). Ingen av 
"föreningarna" funderade på medlems-
avgifter, stadgar ellen något sådant.

Skultorp fick alltså cykla de två milen till 
oss, tävla i sex friidrottsgrenar och kunde 
ändå slå oss rejält. Efter friidrottsmat-
chen spelade vi fotboll mot varandra med 
resultatet 17 - 17!

Innan bortalaget cyklade de två milen 
hem igen, fick mor bjuda dem på mid-
dag.

Det var väl inget dåligt dagsverke?
Harry Brandqvist, Tidaholm

ÅRSMÖTE TIDAHOLMS IHF
Tidaholms Idrottshistoriska Förening avhöll sitt 
25:e årsmöte tisdagen den 4 mars. 
C:a 45 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Efter sedvanliga föhandlingar hade vi bjudit in 
en intressant sportprofil. 
Som gästföreläsare hade anlitats Tidaholms 
stora idrottsambassadör Lisbeth Göthberg.
Hon berättade medryckande och chosefritt om 
sitt idrottsliv. Redan som ung flicka kom hon att 
ägna sig åt Rytmisk Sportgymnastik, där hon så 
småningom kom att representera landslaget. Ef-
ter sin aktiva tid övergick hon till att bli domare 
i nämnda sport, vilket resulterade i uppdrag 
bl.a. i tre olympiska spel. Hon betonade att utan 
familjens stöd hade hon inte kunnat ägna sig åt 
dessa tidskrävande uppdrag.

Efter Lisbeths framträdande intog medlem-
marna kaffe och smörgåstårta. 

Stående från Skultorps By: Gösta Bergström, Gustav Svensson och Gunnar Lindberg.
Knästående från Stöpens IF: Lennart Åkesson, Rolf Carlsson och Harry Brandqvist.

Tyvärr är bara Gunnar, Lennart och Harry kvar i livet och ingen av oss blev någonsin 
några stjärnor.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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. 

Du vet väl att
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TIBROBOR I OS 1912–2014. 
IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAPETS 
OS-UTSTÄLLNING
Tibros egen OS-kanotist Ove 
Emanuelsson, som varit med i 
sommarolympiaderna i Rom 1960, 
Tokyo 1964 och Mexiko City 
1968, invigde inför ett 70-tal 
åhörare Idrottshistoriska 
Sällskapets 21:a utställning i 
Sporthallen.

Oves meritlista är lång och han finns 
förstås repesenterad i Tibrobor i OS 
1912–2014 tillsammans med Tibros 
första vinterolympier, konståkerskan 
Viktoria Helgesson, som tävlade i Sotji.

Ove bjöd på minnen från sina tre 
OS-tävlingar. Episoder och detaljer som 
oftast aldrig kommer in i några klubb-
historiska arkiv, men som är väldigt kul 
att höra på.

Ove vann sitt första SM på 1 000 meter 
1959 och deltog samma år i EM i 
Duisburg. Året därpå kvalificerade han 
sig till OS i Rom där han blev fyra på 
C-1 1 000 meter.

1961 framgångsrikt
1960 var han med och bildade Tibro Ka-
notklubb och 1961 blev ett framgångsrikt 
år. Ove blev tvåa på C-1 1 000 meter på 
EM i Poznan, vann guld i C-1 på SM, 
NM, JNM och JSM. Ove Emanuelsson bjöd på minnen från sina OS-tävlingar. Episoder och detaljer som 

inte kan hittas i några arkiv.

En ung Ove när det begav sig. 
Bilden ingår i OS-utställningen.

1962 rankades han som världsetta på 
C-1 1 000 meter, vann två guld på SM i 
C-1 och även ett tillsammans med Stig 
Andersson i C-2. 1965 blev han nordisk 

mästare på C-1 1 000 och 10 000 meter 
och OS-året 1968 kom en stor framgång i 
Mexiko City när Ove kom sexa.

Paddeln på hyllan?
Men den som tror att Ove sedan lade 
paddeln på hyllan tror fel. Han har enligt 
Tibro KK:s hemsida fortsatt att erövra 
fina priser.

1999 skrev han faktiskt idrottshistoria 
när han vann SM-guld med 40 års mel-
lanrum i Marathon-SM.

2004 blev han världsmästare i K-2 för 
veteraner H60, 2006 världsmästare i K-1 
H65 maraton, 2007 världsmästare i K-1 
H65 och K-2 H65 i Ungern och 2008 
Marathon-VM i Tjeckien i K-2 H65.

Och 2009 blev det veteranguld i K-1 H65 
i Portugal.

                                    Anita Enocksson

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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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. 

Kanot-OL
Augustikvällen var underbar. 
Fullmånen lyste över Mjörn 
och lättade upp mörkret. Orien-
terarna i kanoterna hade pann-
lampor, men de gav inte mycket 
ljus. Det gällde för dem att 
förlita sig på karta och kom-
pass i letandet efter de röda 
fotogenlamporna, som marke-
rade kontrollerna.
Plötsligt väste en av oriente-
rarna i en av kanoterna:
- Där!
En röd lykta syntes svagt en 
bit upp på land. De paddlande 
lade in lite extra kraft i tagen 
och snart var de vid stranden. 
Den främre orienteraren gjorde 
ett snabbt hopp ur kanoten, 
drog upp den på land och 
började springa mot kontrollen. 
Halvvägs mötte han en annan 
orienterare, som muttrade ir-
riterat:
-  Det är inte kontrollyktan. 
De har kräftskiva däruppe och 
det är en dekorationslykta som 
lyser.
Det var bara att vända tillbaka 
till kanoten, hoppa i, skjuta ut 
och fortsätta letandet.
Människan har alltid haft behov av att 
orientera sig i sin omgivning. Till en bör-
jan över öppna områden, sedan i skogs-
terräng och så småningom över haven.
Behovet av kartor uppstod snabbt. De 
första ritades i sanden, formades av vass 
och snäckskal i strandnära trakter, rista-
des i trä o.s.v.
Därför är det naturligt att orienterings-
konsten så småningom utvecklades till 

en idrott. 17 mars 1901 anordnades den 
första orienteringstävlingen i Sverige i 
Sundbyberg. Den första kända nattorien-
teringen arrangerades i Danmark 1915. 
Banan var 20 km.

1947 bestämde sig orienterarna i Alings-
ås för att arrangera en kanotorientering 
på natten. Som tävlingsområde hade de 
valt nordöstra delen av Mjörn, som där är 
rik på små öar och vikar.
Det fanns tre tävlingsklasser; tvåmans-
kanadensare, tvåmanskajak och enmans-
kajak. Banan, som hade tre kontroller, 
var 7,5 km lång fågelvägen. Med tanke 
på att en del öar var ”ivägen”, blev den 
verkliga sträckan betydligt längre. Kartan 
var en s.k. backstreckskarta i skalan 1:50 
000.

-  Vi hade tränat lite kanotorientering i 
kanalen i Trollhättan, berättar Karleric 
Fransson, idag 86 år och fortfarande 
aktiv orienterare, men bara dagtid. Vi 
tyckte det lät spännande att pröva på 
alingsåsarrangemanget.
Det fanns en grönsakshandlare i sta´n, 

som hade en lastbil. Han fraktade oss och 
kanoterna till starten vid Vikaryd.

-  Kontrollerna var inte inritade på 
kartan, utan dem fick vi lokalisera med 
hjälp av en kontrollangivelse. Första 
kontrollen angavs så här: VNV 1800 m. 
På höjden 250 m söder andra k i Kroko-
mad. Det gällde att vara noggrann med 
inritningen av kontrollpunkterna, säger 
Karleric.
-  Jag satt främst i canadensaren och 
skötte orienteringen, fortsätter han. Min 
medtävlare, Arne Carlsson, var bättre 
paddlare än jag. Kontrollerna var beman-
nade och eftersom det inte gick att padd-
la ända fram, blev det en del vadande för 
att få startkortet stämplat. Vi spikade alla 
kontroller och vann vår klass.
Efter tävlingen övernattade vi i tält på 
målplatsen. På morgonen hämtades vi av 
grönsakshandlaren, som varit på dans i 
Alingsås-parken.

Kanotorientering blev något av 
en dagslända.

                                    Lennart Karlsson
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SOMMARKRYSS

SOMMARKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ett ord för något som det är hög tid att boka nu.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ”Sommarkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Glöm inte att 
ange namn och adress! Senast den 31 juli vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar. 

Rätt svar i förra numrets ”VÅRKRYSS” skulle vara ”IDROTTSHISTORIA”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Leif Gustafsson, Dalaborgsvägen 6, 462 60 Vänersborg.
2:a pris 2 Sverigelotter: Carl-Axel Weilenmann, Syrengatan 11, 441 56 Alingsås.
3:e pris 1 Sverigelott:    Inger Bäck, Kvarngatan 6, 534 30 Vara.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Per-Göran Björkman
 V. Kyrkogatan 3
 441 30 Alingsås
Tel:       0322-125 19, 0703-72 68 98
Epost:     p-g.bjorkman@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal: Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Per-Göran Björkman
 0322-125 19, 0703-72 68 98 
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24,
 0703-64 33 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, 0705-15 08 40
Epost larsson-kent@telia.com
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Sören Aghamn
 0512-463 15, 0738-19 09 56
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.skaraihs.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Epost:  skaraihs@hotmail.com
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

Bengt-Göran Bäcklund
Olstorpsvägen 6 
531 59 Lidköping
0510-229 40
anhelund@gmail.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.  Kenneth Ohlsson
 0708-63 14 95
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
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