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Ordföranden har ordet
Sköna maj är här och vi kan inom den 
idrottshistoriska rörelsen se tillbaka på några 
intensiva månader med många årsmöten, 
bl.a. vårt eget i Lidköping den 15 mars där 
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap stod 
för fint värdskap.

Undertecknad tackar för förtroendet 
som visades då jag blev omvald till ännu 
ett år som ordförande, mitt fjärde. Om 
årsmötesförhandlingarna kan läsas mer på 
sidan 9  i denna tidning.

Har också hunnit med att bevista ett årsmöte i 
Tidaholm den 19 mars där Brynolf Antonsson 
blev omvald som ordförande för artonde 
gången – imponerande.

Borås Idrottshistoriska Sällskap har också haft nyinvigning av sitt fina 
idrottsmuseum som nu utökats och även innehåller en filmanläggning där 
man kan se idrottsfilmer ur SF:s och SVT:s arkiv.

Vid VIF/SISU:s årsstämma i Vara den 17 april gick förslaget, som Dag 
Wissler presenterade på vårt årsmöte den 15 mars, igenom. Det betyder att 
de lokala idrottshistoriska sällskapen nu kommer att erbjudas möjlighet till 
ekonomisk hjälp för att bygga upp egna hemsidor som kommer att anslutas 
till en gemensam portal för idrottshistoria i Västergötland.  Mer information 
kommer brevledes och dessutom muntligen vid vårt sommarmöte i Borås, 
lördagen den 30 augusti (se sidan 3), ett möte som också kommer att gå i 
jubileumstecken – det har gått 20 år sedan Westgöta Idrottshistoriska  Sällskap 
bildades den 17 september 1988.
 
Avslutningsvis önskas läsarna av vår tidning en trevlig sommar som kommer 
att innehålla flera stora idrottshändelser. Fotbolls-EM och sommar-OS 
kommer att få stor uppmärksamhet i media men även lokalt kommer det att 
skapas idrottshistoria som är värd att dokumenteras. Torsdagen den 1 maj 
2008 till exempel – dagen då Skövde HF för första gång blev svenska mästare 
i handboll.
                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             WIS ordförande

Tommy Wahlsten

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

Alingsås Idrottshistoriska 
 Sällskap

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

måndagarna den 1 sept, 6 okt och 3 nov kl 15-18.

Välkomna!

WIS kriterier för Diplom och Standar
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Sommarmöte i Borås!
Den 30 augusti 2008 inbjudes alla de Idrottshistoriska Sällskapen i Västergötland till sommarmöte – 
utvecklingsdag i Borås. 
Plats: Borås Fullmäktigehus, Sturegatan 40. 
OBS! Bilarna parkeras förslagsvis på parkeringen i Annelundsparken.
 

Preliminärt program
09,00  Välkomstkaffe med besök i Galleri Idun samt uppmontering av Roll ups från Sällskapens alla  
            kommuner. Avsikten är att våra Roll ups nu skall samlas ihop för en vandringsutställning runt  
            om i Västergötland. 
10,00 Sommarmötet öppnas med välkomsttal, musik, filmvisning samt utdelning av WIS utmärkelser.    
           Västergötlands Idrottsförbund presenterar ”Västgötaportalen” för idrottshistoria m.m.
12,00 Lunch i Annelundsvillan (ca 300 m)
13,00 Sommarmötet fortsätter.
15,30 Avslutning i Borås Idrottsmuseum, Boråshallen.
 

Westgöta och Borås Idrottshistoriska Sällskap samt Borås Stad hälsar ER välkomna!
Inbjudan med definitivt program skickas direkt till sällskapen. 

Vara Idrottshistoriska 
Sällskap

I museet, Kålles Rekord-Magasin, visas under 
sommaren utställningen ”Sport på slätta under 
100 år”.  Dessutom utställningen ”100 idrotts-
profiler från Västergötland (träfigurer)”, samt 
ordinarie utställningar.

                                                          Välkomna!

Diplom kan tilldelas
• Styrelseledamot i WIS efter 4 år i styrelsen
• Ordförande i lokalt sällskap/förening efter 4 års ordförandeskap  
• Styrelseledamot i dito efter 7 år i styrelsen*
• Person eller organisation som styrelsen finner ha gjort betydande arbete 
              för att bevara idrottshistorian.

Diplom skall utdelas på årsmöte med WIS eller vid årsmöte i det lokala sällskapet 
/ föreningen. I det senare fallet bör representant för WIS styrelse medverka.
Mottagare av diplom kan erhålla denna utmärkelsen endast vid ett tillfälle.

Standar kan tilldelas

• Ordförande i WIS efter 5 års ordförandeskap
• Styrelseledamot i WIS efter 8 år i styrelsen
• Ordförande i lokalt sällskap/förening efter 8 års ordförandeskap
• Styrelseledamot i dito efter 12 år i styrelsen*
• Idrottshistoriskt Sällskap / Förening efter 10 års medlemskap i WIS
• Förbund/organisation  vid 50-60-70-75-80-90 eller 100 år

Standar skall utdelas endast på årsmöte/ jubileumsarrangemang med WIS eller vid jubilerande sällskap/ förening/ förbund/ organi-
sations jubileumsarrangemang.
Mottagare av standar kan erhålla denna utmärkelse endast vid ett tillfälle.

* tid i styrelsen i WIS och lokala sällskap/föreningar kan sammanläggas, dock kan kalenderår inte räknas dubbelt.

Dessa kriterier är antagna vid styrelsemöte med WIS 15 mars 2008 kl. 10.00
och ersätter tidigare regler beslutade vid styrelsemöte i WIS 1997-11-07.

GLÖM EJ

   att, till WIS, skicka in
 namn på personer inom 

ert/er sällskap/förening som 
uppfyller vidstående 

kriterier för att erhålla 
diplom eller standar!!

UTSTÄLLNINGAR
24/5–7/9 Västgötaidrott 100 år
– inte bara tandatleter
 
Museet
Alla dagar: 11.00-16.00
Dessa dagar har vi stängt:
Midsommarafton och midsommardagen.
 
Fri entré!
 
Upplysning om eventuella ändringar eller frågor
Telefon: 0511-260 70
Fax: 0511-260 99
E-post: receptionen.skaramus@vgregion.se

Västergötlands museum, Skara



Alingsås firade VIF:s 100-årsjubileum
Den 19 januari – på dagen 100 år efter 
Västergötlands Idrottsförbunds bildande 
– inledde Alingsås Idrottshistoriska Säll-
skap jubileumsfirandet i Nolhagahallen. 
Invigningstalade gjorde Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande Lars Lundgren, 
som också klippte det blågula bandet till 
Egon Svantessons trumpetfanfar. En hel 
del folk hade samlats för att manifestera 
VIF:s 100 år och ta del av den fotoutställ-
ning som Alingsås IHS  premiärvisade.

Under 2:a kvartalet 2008 presen-
teras Alingsås Kvinnliga IK och 
OK Skogshjortarna i Alingsås IHS 
monter i Sparbanken. Därmed har 
20 av våra medlemsföreningar haft 
tillfälle att visa upp sig i montern.

Alingsås Kvinnliga IK bildades 6 
december 1984, då Holmalunds 
IF:s och Hols IF:s damsenio-
rer gick samman. De första åren 
var träning och matcher förlagda 
till Hols IP. Efter fyra år startade 
man flickverksamheten, och se-
dan många år har klubben minst 
ett lag i alla åldersklasser från 17 
år och yngre. Det egna klubbhu-
set vid Noltorpsvallen togs i bruk 
1991. Alingsås KIK är en unik förening, 
den enda i Alingsås kommun för endast 
damer/tjejer/flickor. Den breda ungdoms-
verksamheten har resulterat i ett antal 
duktiga spelare under åren, t ex Lotta Löf-
wenius och Anna Lagerberth. Den sist-
nämnda representerar numera Djurgården 
i damallsvenskan.

Nya föreningar i montern i Sparbanken Alingsås

Ännu ett rum i Alingsås
I augusti förra året fick vi tillgång till yt-
terligare ett källarrum på samma adress 
som vår tidigare lokal, och efter det att 
Henrik Svensson och Gunnar Ryberg ut-
fört målning av golv, väggar och tak kun-
de vi börja planera hur den nya lokalen 
skulle inredas. Vi startade en arbetsgrupp 
med den händige styrelseledamoten Hen-
rik Svensson som ledare och till sin hjälp 
hade han Ronnie Andersson, Bengt-Uno 
Högman, Lennart Johansson och under-
tecknad.

Till våra samlingar hade vi under det se-
naste året fått in en hel del idrottspriser 
och böcker. Vid några arbetspass under 
förra hösten skruvade vi upp vägghyl-
lor och såg till att flera tiotal pokaler och 

Särskilt inbjudna var en 
sextett herrar med anknyt-
ning till den ”Roll Up” 
som presenterade lokala 
idrottsproflier: bågskyt-
tevärldsmästaren Stellan 
Andersson, tennisspelaren 
Börje Eklundh, fotbolls-
spelarna Rune Jingård, 
Bengt Karlsson och Anders 
Tell samt Jan Kempe (son 
till legendariske boxaren 
Tage Pagård). För att nå 
en bredare publik flyttade 
man i slutet av februari en 
del av utställningen till bib-
lioteket, där den visades under mars och 
april. Under den sista månaden fanns bl a 
bågskyttevärldsmästaren Stellan Anders-
son nio guldmedaljer från Bryssel 1952 
att beskåda.

Med fyra helsidor och många foton bidrog 
Alingsås Tidning till en nostalgisk tillba-
kablick på de 100 åren av idrottshistoria i 
Alingsås. En arbetsgrupp inom Alingsås 
IHS har också sammanställt en skrift om 
när olika idrotter introducerades i Alings-
ås under de 100 år som Västergötlands 
Idrottsförbunds jubileum omfattade. Det 
blev en fyllig ”inventering” av föreningar 
och idrotter.

OK Skogshjortarna bildades 1955 som 
en specialklubb för stadens orienterare. 
Tidigare hade sektioner för orientering 
funnits i Alingsås IF, Alingsås Frilufts-
klubb och KFUM. Redan 1956 kunde OK 
Skogshjortarna notera en fin framgång, 
då Bengt ”Knaben” Johansson vann en 
juniorlandskamp mot Norge. År 1966 

silvertallrikar återfick det 
mesta av sin ursprungliga 
glans. Bord och stolar in-
förskaffades, och nu kunde 
vi bereda sittplatser för ett 
betydligt större antal besö-
kare när vi anordnade ”Öp-
pet hus” och ”Arkivens 
dag”.

Vid några sammankomster 
nu under våren har arbets-
gruppen monterat hyllor 
på ytterligare en vägg och 
putsat upp i det närmaste 
alla de idrottspriser som legat nedpackade 
i väntan på att bli omhändertagna. Många 
besökare har också uttryckt sin glädje    När Alingsås Närradio firade 25-årsjubi-

leum helgen 5-6 april hade Ulf Karlsson, 
Sven-Åke Mökander och Berndt Jivesten 
från Alingsås IHS inbjudits till ett tims-
långt inslag om ”Alingsås idrottshistoria”. 
Där hade vi tillfälle att samtala med pro-
gramledaren Tord Jansson inte bara om 
vår lokala idrott utan också om Västergöt-
lands Idrottsförbunds 100-årsjubileum. Vi 
hade med våra båda ”Roll Ups” i mindre 
format och fick möjlighet att berätta om 
flertalet av både idrottsprofilerna och an-
läggningarna inom Alingsås kommun. 
              
                                      Berndt JivestenBågskyttevärldsmästaren 1952, Stellan Andersson, 

visade upp sina nio guldmedaljer när jubileumsut-
ställningen flyttats till biblioteket.

Vid invigningen ai Nolhagahallen visades bl. a.  Alingsås Tidnings 
fyra helsidor om idrotten i Alingsås under 100 år

Alingsås IHS höll årsmöte den 10 
mars. 45 medlemmar hade mött 
upp. Mötet inleddes med en tyst 
minut för fem avlidna medlemmar: 
Sven Hansson, Per-Olof Carlsson, 
Tommy Holmgren, Roland Jo-
hansson och Jörgen Sandstedt.

Därefter talade Affe Hedlund från 
SISU Idrottsutbildarna. Han re-
dogjorde bl a för hur SISU stöder 
idrotten genom utbildningsverk-
samhet och hur man kan hjälpa 
till vid olika föreningsaktiviteter. 
Han talade också på Västergöt-
lands Idrottsförbunds vägnar och 
framförde bl a ett tack till Alingsås 
IHS för det arbete som sällskapet 
lagt ner med anledning av VIF:s 
100-årsjubileum.

Årsmötesförhandlingarna leddes av ru-
tinerade mötesordföranden Hjalmar 

Andersson och var snabbt och smidigt 
avklarade. Berndt Jivesten fick förnyat 
förtroende som ordförande. Styrelseleda-
möterna Kjell Liljedahl, Gunnar Ryberg 

Årsmöte med Alingsås IHS

Vid årsmötet delade Alingsås IHS ut stipendier till ett par lovande 
friidrottsungdomar. Fr. v. Barbro Karlsson, kassör AIHS, Amanda 
Odesjö och Krister Larsson, Alingsås IF, tränaren Gunnel Löfving-
Larsson, Alingsås IF samt initiativtagaren Gunnar Ryberg, AIHS

och Henrik Svensson omvaldes 
för två år. I övrigt blev Lennart Jo-
hansson ny styrelsesuppleant och 
Ulf Larsson ny revisor, båda för 
två år. Valberedningen (Per-Arne 
Johanson, Rune Ramström och 
Henry Sjögren) omvaldes.

Alingsås IHS har instiftat ett sti-
pendium för unga idrottare, vilket  
nu delades ut för andra året. Det 
tilldelades Amanda Odesjö och 
Krister Larsson, båda friidrottare i 
Alingsås IF. De fick 500 kr varde-
ra. Amanda och Krister fick också 
blommor, liksom deras tränare, 
Gunnel Löfving-Larsson.

Efter årsmötet följde som avslut-
ning en stunds informell samvaro med 
kaffe och lotteridragning.

   Lars Larsson

Bengt-Uno Högman, Henrik Svensson, Lennart Johansson och 
Ronnie Andersson i arbetsgruppen som sett till att gamla pokaler 
och silvertallrikar återfått  sin glans

placerade sig Rune Larsson som 
SM-tvåa i H18-klassen.

OK Skogshjortarnas första SM-
guld erövrades 1995 av Karin 
Aneland, som vann natt-SM i 
D18. Året efter tog Therese Pers-
son två silvermedaljer i junior-
SM och valdes till Västergötlands 
bästa orienterare. Erik Sillerström 
hemförde guld vid veteran-VM 
i klass H80 både 1999 och 2001. 
Klubbstugan Hjortgården, som 
också fungerar som hela Alingsås 
motionscentral, invigdes 1971.
OK Skogshjortarna har även ski-
dor på programmet och skickar 
varje år många åkare till Vasalop

            pet.

             Berndt Jivesten

Camilla Svantesson och Pia Nordh Stark, Alingsås KIK och Ulf 
Karlsson, OK Skogshjortarna, vid montern i Sparbanken Alingsås

över att den allt större prissamlingen nu 
är i riktigt prydligt skick.
                                       Berndt Jivesten
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Vattenpolo i OS 1952 - 
bara Hasse kvar i Elfsborgtrion

Sveriges lag i vattenpolo i OS 
i Helsingfors bestod till 3/8 av 
spelare från IF Elfsborg.
   Rune Källqvist (född 4 no-
vember 1929, avliden 3 mars 
1994) var målvakt i samtliga fyra 
matcher ( USA 5-1, Holland 1-7, 
Argentina 7-2 och blivande OS-
tvåan Jugoslavien 1-9.  Ungern 
tog guldet och Sverige hamnade 
på nionde plats.
   Stig Johansson (född 7 april 
1924, avliden 14 augusti 2007) 
spelade med i tre av matcherna 

och det gjorde 
även 
 Hans Hell-
brand, född 29 
augusti 1925. 
Hasse, som bor i 
Sjömarken, fick 
också utmärkel-
sen stor grabb 

simning detta år 1952 – en utmär-
kelse som även vattenpolospelan-
de Elfsborgarna Olle Johansson 
(Stigs lillebror) och Nils Bloms-
tervall erhållit 1946. Hasse var 

ledare för simlandslaget 1957-64 
och i den egenskapen med både 
på OS 1960 i Rom och 1964 i To-
kyo. Vid vårt samtal nu i maj be-
rättar han att klubbkamraten Pål 
Pålsson var reserv på hemmaplan 
i vattenpololaget 1952. Hasse var 
också med i OS 1948 i London 
som reserv på 4x200 meter – ett 
OS där Elfsborgarna Knut Gadd 
och nämnde Olle Johansson var 
med en match var i vattenpolola-
get.
                       Tommy Wahlsten

Stig Johansson



IDROTTSFAMILJEN GUSTAFSSON-SKOGUM
ARV ELLER MILJÖ BAKOM 
IDROTTSFRAMGÅNGAR?
Vad är det som gör att i vissa familjer 
fostras framgångsrika idrottare i gene-
ration efter generation ? Är det det arv 
eller miljö ? Förmodligen är det det en 
kombination av goda arvsanlag och en 
familj som ger stöd och uppmuntran. 
Är det så att vissa är födda med ”vin-
narskalle” och ”hatar att förlora” ? Är 
idrottsstjärnorna ”envisa och envetna 
träningsnarkomaner”? Bakom fram-
gångarna ligger säkert mångårig inten-
siv träning och många försakelser.
Från gården Skoghem i Berghem kommer 
familjen Gustafsson-Skogum där flera ge-
nerationer har varit och är idrottsutövare 
på elitnivå.
   Gården ligger 1,5 km från Berghems 
kyrka och två km norr om Berghems järn-
vägsstation vid Viskadalsbanan. På äldre 
kartor benämns gården med namnet SKO-
GUM. Från gården har flera generationer 
av elitidrottare kommit.
   Under min ungdomstid kom jag att vis-
tas mycket i Skoghem genom mitt kam-
ratskap med Per-Olof Skogum (Olle i 
Skoghem). Gården ägdes då av makarna 
Knut och Gerda Gustafsson. I familjen 
fanns fem söner: Gunnar, Folke, Per-
Olof, Göte och Håkan. 1957 tog de fem 
bröderna familjenamnet Skogum. Det var 
roligt och spännande att komma till Skog-
hem. Stor gästfrihet, generositet och vän-
lighet var alltid rådande i Skoghem. Lek, 
idrott och andra friluftsaktiviteter pågick 
oftast. Pappa Knut var en av förgrundsge-
stalterna inom Berghems skytteförening, 
som hade sin skjutbana vid Torp i Berg-
hem. Han var också framgångsrik i täv-
lingssammanhang inom tävlingsskytte
   Äldste sonen Gunnars idrottsintresse 
var skidor, skytte och friidrott, särskilt 
höjd och stavhopp. Efter högskolestu-
dier gick flyttlasset för hans del till norra 
Värmland.
   Folke, som övertagit föräldragården, 
började tidigt intressera sig för orien-
tering. Han blev 14 gånger klubbmäs-
tare i Skene Sim- och Idrottssällskap (10 
dag- och 4 natt-ol). Han genomförde en 
svensk klassiker år 1975 (Vasaloppet, 
Vansbrosimningen,Vätternrundan och Li-
dingöloppet).
   Folkes familj följdes åt i olika oriente-
ringssammanhang. Makan Maj-Gret blev 
bl a distriktsmästare i budkavle för Skene 
SoIS 1983 tillsammans med Gunvor Hå-
kansson och Berit Andersson
   Per-Olof började med fotboll i Kinna 
IF:s juniorlag. 1949 började han träna 
boxning i Skene AK. Han vann i denna 
sport JDM och DM samt blev västsvensk 
mästare. Han mötte flera av Sveriges 
och Danmarks bästa boxare. Under mi-
litärutbildning vid krigsskolan Karlberg 

och tjänstgöring vid l15 i Borås blev han 
svensk mästare i militär femkamp 1957 
samt hade en framstående placering på 
VM i samma sport. P-O bosatte sig senare 
i Hällefors där han fortsatte med orien-
tering. I Hällefors OK blev han svensk 
Mästare i budkavleorientering 1965 samt 
blev tvåa på Nordiska Mästerskapen 
1961. P-O vann RM för veteraner i klas-
sen H 70 år 2002
    Göte började med brottning för Skene 
BK, men gick över till Göteborgs AK 
i samband med flytt till Göteborg. 1960 
blev Göte silvermedaljör i fristils-SM 
efter finalförlust mot dubble OS-guld-
medaljören Olle Anderberg. 1960, 1964 
och 1972 vann Göte Polis-EM i fristils-
brottning. Inom polisen har han blivit 
nordisk mästare tre gånger och vunnit 23 
polis-SM. Under sin Skenetid var Göte en 
duktig simhoppare som deltog vid många 
uppvisningar
   Håkan har i många år varit en av Ske-

ne SoIS bättre orienterare och är numera 
ordförande i OL-sektionen. Håkan vann 
RM för veteraner i klass H 65 år 2002. 
2004 blev han totalsegrare i H 65 vid årets 
5-dagarsorientering. Han kan också ståta 
med 10 DM-plaketter som segrare i olika 
klasser. Även Håkan har med framgång 
tävlat i militär femkamp.
   I nästa generation kommer sedan famil-
jens klart lysande stjärna, Marita Sko-
gum. (dotter till Folke och Maj -Gret).
   Maritas meriter kan sammanfattas i föl-
jande meritlista:
   VM 6 guld, 3 silver och 1 brons. Världs-
cupen: 1:a 1992, 5:a 1983 och 8:a 1988. 
NM 4 guld, 1 silver och 1 brons. SM 8 
guld, 4 silver och 8 brons. Nominerad 
till Årets idrottskvinna 1989 och 1993. 
Världsetta för damer (på Skogssports ran-
kinglista) och Årets orienterare i Sverige 
(oavsett kön) 1989, 1992 och 1993. Nu-
mera förbundskapten för dam- och herr-
landslaget i orientering.
   I samma generation finns bröderna Jan 
och Ulf Skogum (söner till Håkan och 
Barbro Skogum), vilka båda är och har 
varit duktiga orienterare liksom Per (son 
till Folke och Maj -Gret).
   I nästa generation blir det intressant att 
kunna se hur bl a Maritas döttrar utveck-
las. Alla tre håller på med orientering
   Vad är det som gör att släkten Skogum 
alltid hamnar i eliten oavsett vilken gren 
dom ägnar sig åt? I så skilda idrotter som 
basket, boxning, brottning, orientering, 
skytte och 5-kamp har de hamnat på elit-
nivå. (Notabelt är att i generationen före 
bröderna Skogum, fyra av de fem sysko-
nen Gustafsson uppnådde en aktnings-
värd ålder nämligen 93, 97, 101 och 105 
år, med god hälsa).
   I nämnda äldre generation fanns ytter-
ligare en broder som ej blev så gammal, 
nämligen Algot Gustavsson-Skogum. 
Algot var en framstående friidrottare, 
som först tävlade för Karlskrona, samt 
därefter för IFK Arboga åren 1914-1915. 
För Arbogaklubben tävlade han i SM, 
där han uppnådde följande placeringar: 
Stavhopp 2:a (1914), 3:a (1915), 110 m 
häck 3:a (1915), tiokamp 3:a (1915). Åren 
1917-23 tävlade han för IFK Karlshamn 
och avslutade sin aktiva friidrottskarriär 
i Västerås och blev där för sin förening 
SM-fyra i stavhopp år 1927.
   Kanske kan man sammanfatta den här 
genomgången med att såväl arv som miljö 
har stor betydelse för vem som blir vin-
nare. Det finns mycket av ”vinnarinstikt” 
inom släkten Skogum. Ärver man inte 
bara god fysik utan även den mentala vil-
jan att vinna?

För Marks Idrottshistoriska Sällskap 
Ingvar Nordin

Per-Olof Skogum uppvaktades av regementet I15 
i Borås med blommor och en moped efter sin SM-
seger i militär femkamp år 1957. 

Fam. Gustafsson-Skogum
Bakre raden: Bröderna Håkan, Göte, Per-Olof, 
Folke och Gunnar Skogum.
Framför: Mamma Gerda och pappa Knut Gustafs-
son.

ALFONS HOLMGREN
Löparen från Fritsla och Skephult som blev en stjärna

          Om man som idrottsintres-
serad sitter och bläddrar i gamla 
böcker och läser om idrottsresul-
tat, för länge sedan slagna rekord 
och om idrottsmän som har sin 
storhetstid långt bakom sig, då 
kan det hända att något namn dy-
ker upp som man tycker är intres-
sant. 
        Att en man som representerat 
Fritsla IF vunnit SM på 1500 meter 
två år i rad, visserligen då represen-
terade Elfsborg, är det inte många 
som känner till så här drygt sjuttio år 
senare. 
      Namnet är Alfons Holmgren, vil-
ken föddes på en liten gård i Skephult 
och hur han upptäcktes är som klippt 
ur Rekordmagasinet. Berättelsen om 
hur fritslaledaren Åke Johansson 
upptäckte denne storlöpare och under 
en viss möda fick honom att komma 
ner till Fritsla, där han utvecklades 
till den stjärna han blev hade tidning-
arna på den tiden ganska delade meningar 
om. Bland annat kunde man läsa följande 
i en tidning: ” Holmgrens anlag för löp-
ning påstås ha blivit upptäckta på så sätt, 
att Holmgren som lär vara hemmansäga-
re, arbetade förut som målare i Skephult. 
Så snart färggrejor skulle anskaffas, fick 
han bege sig till Kinna, och i avsaknad av 
lämpliga kommunikationsmedel, tog han 
springande vägen genom skogarna. Han 
själv och kamraterna märkte att det gick 
fort undan. På så sätt blev hans löparbe-
gåvning upptäckt.” För säkerhets skull 
tillägger tidningen: ” Det kan ju hända att 
historien är sann, men det kan ju också 
hända, att legendbildningen kring vår se-
naste stjärna redan börjat.”  Sanningen i 
ovanstående var endast den, att Holmgren 
var målare. 
    Fritslaledaren Åke Johansson berättar 
i Fritsla IF:s Jubilumsskrift 1935 hur det 
verkligen gick till. ” Eftersom ledarna i 
Fritsla tyckte att de hade för dåliga löpare 
för att hävda sig mot övriga markklubbar, 
hade de länge sökt efter någon som med 
framgång kunde föra Fritslas färger. Vid 
en basar som anordnades av idrottsför-
eningen blev jag bekant med Holmgren. 
Naturligtvis kom samtalet att röra sig om 
idrott och Holmgren efterfrågade om våra 
löpares tider, speciellt vad dessa kunde 
göra på 1500 meter. Då dessa inte ver-
kade imponera på honom, föreslog jag att 
han skulle delta i våra träningstävlingar. 
Då han första gången inte ville löpa in-
för åskådare, kom vi överens om att jag 

skulle ta en cykeltur upp till Skephult för 
att ordna en löparduell på 1000 meter och 
sista söndagen i maj 1926 for jag med en 
kamrat i sällskap upp till Holmgrens hem. 
Då Holmgren saknade lämpliga löparskor, 
ställde han upp i vanliga promenadkängor. 
Starten för loppet gick med hård fart från 
början, och Holgren följde lätt med. Sida 
vid sida pressade vi varandra, vid 800 me-
ter hade jag fått nog av den hårda farten 
och bröt loppet, men Holmgren fortsatte 
obesvärat i mål. Att tiden skulle bli bra, 
hade jag på känn, men att den skulle bli så 
bra som 2,53, (vilket med åtskilliga sek-
under understeg tider som uppnåtts av de 
bästa marklöparna), hade jag inte en vågat 
drömma om. Att den, som med sådan lätt-
het, utan träning och med primitiva grejor, 
nådde sådana tider vid sitt första framträ-
dande skulle bli något alldeles extra, hade 
jag genast klart för mig.  Med Holmgrens 
löfte om att få anmäla honom i föreningen 
och med löfte att han skulle komma till 
nästa träningstävling, for jag hem för att 
berätta om den glada nyheten.
    Några av mina kamrater tog det för ett 
skämt, andra drog på munnen, några upp-
manade mig att inte för någon sakkunnig 
berätta om den för en nybörjare så utom-
ordentliga tiden, för risken att bli utskrat-
tad.
    Flera träningskvällar gick men någon 
Holmgren syntes inte till, inte förrän jag 
gjort flera cykelturer lyckades jag över-
tala honom och en kväll infann han sig 

vid den gamla idrottsplatsen och i ett 
lopp på 1500 meter segrade han på 
tiden 4,33, långt före sina konkurren-
ter. Nu var det inte längre någon som 
skrattade, hans början var gjord, och 
framgång följde på framgång, och i 
deras spår namnet ” Fritsla-Holm-
gren”. Ett namn som gjort Fritsla 
känt så gott som över hela Sverige.”  

     Vid terränglöpning i Borås 1927 
gjorde Holmgren en bra insats och 
vann. Han vann även DM i terräng 
och representerade Västergötland i 
landskapsmatchen mot Halland där 
han segrade. Vid terränglöpning i 
Borås slog han en sådan storlöpare 
som Bror Örn samt blev tvåa på 5000 
meter. Holmgren var Fritslas förste 
representant vid SM i terräng som 
gick i Södertälje, där han blev sjua. 
1929 segrade Holmgren i Vikingens 
terräng, en stortävling på sin tid, och 
överraskade sedan idrottsexpertisen 

vid terränglöpning i Borås, där han gav 
tredubble svenske mästaren Jean-Gunnar 
Lindgren en knivskarp konkurrens som 
denne kunde avgöra först på mållinjen.
   Alfons Holmgren, som hela sitt liv för-
sörjde sig som målare, gick bort för några 
år sedan, men bland äldre fritslabor kan 
man ännu höra talas om honom, en repre-
sentant för en idrott, vars förutsättningar 
som var så helt olika för vad som gäller 
nuförtiden.      
                                         Okt 2007 
                                         Viggo Svenson

Faktaruta

Deltog i Elfsborgs lag 1931-1937 i 
BT-stafetten Borås Runt.
Elfsborg segrade 1935 och 1937.
Gjorde många fina lopp i Elfsborgs 
lag.

SM Meriter:
1931: 3:a    1500 m (4.03.2)
1931: 2:a    5000 m (15.05.0)
1932: 1:a    1500 m (4.04.2)
1933: 1:a    1500 m (3.58.2)

Landskampsdeltagande:
1931: Sverige- Finland.
          Sverige- Norge.
1933: Sverige- Norge
          Sverige- Ungern.                                     

Alfons Holmgren
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Hälsinglands 

  Idrottshistoriska 
  Sällskap

                 
                                        har glädjen att inbjuda till
 

Riksidrottshistorisk Konferens 11-12 oktober  2008.

Som konferensställe har vi valt anrika Järvsöbaden i Järvsö. Hit går det bra att komma med bil eller tåg. Den som 
kommer med tåg blir hämtad vid järnvägsstationen i Järvsö, Ljusdal eller Söderhamn.
Vi vill försöka bjuda på två innehållsrika dagar. Vi visar en utställning med kartor text och bilder som blir 
utgångspunkten för en exposé över hur idrotten kom till glesbygden.
Vi vill belysa hur Hälsingland blev ett av Sveriges starkaste bandydistrikt. 
   Vi kommer att diskutera förutsättningarna för den idrottshistoriska forskningen, hur den ser ut idag och vad vi kan 
vänta oss av den i framtiden.
   En kort resa i den vackra Järvsöbygden hoppas vi också hinna med och vi avslutar lördagen
i Järvzoo med skrönornas afton, kanske med vargarnas ylande  som bakgrundsmusik.
Naturligtvis blir det också sedvanliga årsmötesförhandlingar.
   Vi återkommer med en officiell inbjudan med ett mera detaljerat program och med
prisuppgifter för mat och logi.

Reservera den 11-12 oktober för två givande dagar i Järvsö.

Upplysningar lämnas av:
Erik Wiger, 0651-48025,  e-post: erik@wiger.net   och
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HEMSIDESPRESENT 
NÄR IDROTTSHISTORIKER HÖLL ÅRSMÖTE 

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap  
har i helgen haft sitt  årsmöte, denna 
gång förlagt till Lidköping. Här redo-
visades bl.a. den lyckade bokproduk-
tionen av ”Västgötafotbollens 1900-tals 
historia” (som kostat 296.000:- att ta 
fram) och inte minst de två jubileerna: 
Västergötlands Idrottsförbund (100 år) 
som ägde rum framför allt den 19 janu-
ari i Vara och det egna 20-års jubileet 
som skall ske i Borås i augusti.
Västergötlands IF tackade genom sin 
representant, Dag Wissler, Ulricehamn,  
för de insatser som de lokala idrottshis-
toriska sällskapen gjort, genom att pre-
sentera sammanlagt 150.000:- till de 
sällskap, som startar upp hemsidor för 
sin förening och sina idrottshistoriska 
samlingar.

MÅNGA LOKALA SÄLLSKAP I VÄS-
TERGÖTLAND
Det finns 18 lokala idrottshistoriska säll-
skap runt om i Västergötland. De flesta 
har även samlingar eller museer med pri-
ser, idrottsmaterial och minnen från olika 
idrottslegender. Detta lokala engagemang 
är unikt i Sverige. 
Nu i helgen var ett 40-tal representanter 
från 15 lokala sällskap på årsmöte i Lid-
köping och rapporterade om en rik verk-
samhet.

TIDNINGEN ”WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA”
Tidningen har kommit ut med fyra num-
mer under 2007 (årgång 4) med redak-
tion i Borås. Här har alla lokala sällskap 
medverkat med artiklar från sina områden 
och intressen. I slutet av december utkom 
numret, som även var Västergötlands IF 

jubileumstidning. På 56 sidor presente-
rades vårt distriktsförbund inför 100-års 
festen i Vara.
Vid årsmötet tackade nu VIF för det ar-
bete, som nedlagts runt om i distriktet 
med aktiviteter på 15 platser (oftast ut-
ställningar och scenprogram) samt 46 
olika ”rullgardiner” med foto och text 
från 23 kommuner och så jubileumstid-
ningen. VIF har nu lagt ett förslag om att 
ge 150.000:- för att kunna digitalisera de 
olika lokala sällskapen och dess idrotts-
museer. Här kommer det nu framöver att 
bli möjligt att söka projektbidrag för en 
egen hemsida eller kanske en portal med 
inslag från hela distriktet.

OMVAL I STYRELSEN
Tommy Wahlsten, Skövde omvaldes som 

Berndt Jivesten avtackas efter två år i 
styrelsen av WIS ordförande Tommy 
Wahlsten

ordförande och Bo Zachrisson, Gullspång, 
är vice ordf.
Övriga i styrelsen är kassören Sture Pet-
tersson , Falköping, omvalde sekreteraren 
Sven-Åke Mökander, Alingsås, Benny 
Östh, Vänersborg samt Folke Brink, Lid-
köping och Olof Toftby, Borås, som båda 
omvaldes på mötet. Karin Monsén-Karls-
son, Trollhättan, omvaldes som suppleant 
medan den andre suppleanten Berndt Ji-
vesten, Alingsås, avtackades efter två år 
i styrelsen.

Omval också för valberedningen med 
sammankallande Britt-Marie Knutsson, 
Skene, Rolf Herrlin, Skara, och Rolf Me-
lin från Herrljunga. Omval också för revi-
sorerna Lennart Alterby, Ulricehamn och 
Gunnar Gladh, Falköping.

FLYGMILITÄR FEMKAMP
Hans Andersson från Lidköping berättade 
om sina olika tävlingar och om vad egent-
ligen flygmilitär femkamp är. Den inleds 
oftast med en uppvisning i flygrally, där 
man med precision och tidtabellnavige-
ring skall flyga under 35 minuter. 
Tävlingen består av följande moment: 
duellskjutning 20 skott, boll med basket-
korg, fäktning med värja, hindersimning 
100 m samt löpning i två delar: hinder-
löpning 400m med internationella hinder 
samt orientering ca 10-12 km.
Hans, med smeknamnet ”smått”, har här 
gjort en mycket fin karriär i mästerskap 
mellan 1960 till 1975. Individuellt har 
han vunnit tre gånger samt deltagit i det 
svenska lag som vunnit sju gånger.

                               Sven-Åke Mökander

                                                FOTO: Tommy Wahlsten
Dag Wissler, Västergötlands Idrotts-
förbund, informerade om bidraget på 
150.000:- att användas till IT-satsningar 
inom de lokala sällskapen/föreningarna 

                                                         FOTO: Olof Toftby
Ordf. i kultur och fritid, Bengt-Arne 
Bengtsson, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna till Lidköping

                                                         FOTO: Olof Toftby
Hans Andersson berättade om sina 
olika tävlingar i flygmiltär femkamp



”Chaplin ”Eklind en av 
dåtidens främsta skrid-
skovirutioser.

               Björn Jansson

IDROTTSHISTORIA I MARIESTAD
Mariestads BoIS upp i allsvenskan 2008

Strax efter klockan 21 på 
tisdagskvällen den åttonde 
april 2008, skrevs idrottshis-
toria i Mariestad.
  Jublet från de drygt 2 500 
åskådarna visste inga grän-
ser när  Mariestads  BoIS 
besegrade Väsby med 4-3 
och tog steget upp i näst 
högsta serien- allsvenskan.
 Det som egentligen skulle bli-
vit en mellansäsong, slutade 
med det historiska steget. Nå-
got som tveklöst kan jämföras 
med Mariestadslagets kval till 
elitserien i mitten på 80-talet.
Då hade Mariestads ishockeystolthet sla-
git Rögle,  Huddinge och pressade HV 71 
i playoff tre. Så framstående har Marie-
stad inte varit förut, inte förrän nu 2008.
   BoIS blev 1984 det 16:e bästa laget i 
Sverige. Framgångarna i år innebär att 
Mariestad är ett av de 30 främsta lagen, 
närmare bestämt lag 28.
    -Det finns inget som går upp mot detta, 
sade tvåmålskytten och lagets ”ålderman” 
Fredrik Johnsson då han rörd lämnade 
rinken. Och han om någon i det segerru-
siga laget vet vad han talar om.
-Att ta klivet upp i näst högsta serien käns 
obeskrivligt. Men laget har överraskat 
hela säsongen, sade bland annat tränaren 
Andreas Appelgren, som sjäv varit med i 
flera kval för föreningen.
 Att Mariestads BoIS har ett gott ryckte 

i hockey-Sverige, råder ingen som helst 
tvekan om.
Flera elitspelare har fått sin första utbild-
ning i ”plantskolan”.
Tidigt fick föreningen storklubbarnas 
ögon på sig. Färjestad, Leksand och Frö-
lunda hämtade spelare från Mariestad. 
Spelare som i sina elitserielag  blivit 
Svenska mästare.
   I dag är några tränare för lag i landets 
högsta serie och alltjämt finns unga spe-
lare som fostrats i BoIS med i leken med 
”gummitrissan” på högsta nivå.
   De första som lämnade Mariestad var 
Harald Luckner och Tommy Samuelsson. 
Båda gick till Färjestad och har förutom 
elitseriespel deltagit på landslagsnivå.
Per Lundell och Peter Ottosson blev nästa 
exporter. Peter gick till Färjestad och Per 
till Leksand. Båda gick lika långt som 
sina föregångare. Och Peter Ottosson för-

resten han är Mariestads enda  
världsmästare hittills.
   En annan framstående elitse-
riespelare som också fostrats i 
Mariestad var Staffan Lundh 
som för några år sedan var trä-
nare för nyblivna allsvenska 
Mariestads BoIS. Även han 
blev svensk mästare och lands-
lagsman.
   Stefan Axelsson, lämnade 
moderklubben för Frölunda. 
Han blev med åren en av lagets 
absolut bästa backar.
   Dennis Ström, även han trä-

nare för BoIS spelade en tid för HV 71 
och Ola Thorwalls han blev för några år 
sedan svensk mästare med samma klubb.
I dagens elitserie återfinns Johan Anders-
son i Frölunda. Och om det blir några fler 
spelare som lämnar ” Vänerns Pärla” för 
högsta serien. Det återstår att se.
   Just nu är Mariestads BoIS ett allsvenskt 
lag som kommande säsong ställs mot stor-
heter dit man levererat färdiga elitspelare.
Leksand blir motståndare liksom Harald 
Lückners Mora. Storheter i hockeyrinken, 
som flera av spelarna i Mariestadslaget 
kanske bara sett på Tv-rutan kommer till 
Katrinhallen för att möta de nya allsvens-
karna.
Godbitar som den trogna publiken, kom-
mer att få uppleva live.
                                          Björn Jansson

Samtidigt som Mariestads BoIS kval-
spelade för att nå allsvenskan fanns 
runt hockeyrinken iskrigare som för 
nästan 50 år sedan var med om exakt 
samma sak. Mariestads cykelklubb  
(enda cykelklubben i Sverige som hade 
ishockey på sitt program) 
tog steget upp till division 
två, motsvarigheten till da-
gens allsvenska.
  -Någon jämförelse med da-
gens hockeylag,skall inte 
göras. Kraven på lagen nu är 
oerhört stor. Träningsmöjlig-
heterna skiljer sig väsentligt. 
1959 kunde man inte snöra 
på sig skridskorna och ta sig 
till rinken för att tjyvträna på 
allmänhetens åkning. I stället 
fick vi åka till Bofors för att 
träna.
   Inte om någon händelsevis 
skulle tro det under (normal 

matchtid) Nej klockan tickade oftast mot 
förnatt när det var så dags. Att det blev 
trångt vid 23-tiden var snarare en regel än 
undantag berättar Arne Johansson.
   Att det blev så för MCK. Det berodde på 
Bofors som då spelade i serien som mot-

svarade elitserien. Trots ”natträningen” 
och allt vad det innebar, så var det inte 
någon som knorrade. Hockey var ju det 
bästa och roligaste som fanns, men det 
var då det. Nu träffas hockeylegenderna, 
skrattar och pratar om gamla minnen och 

naturligtvis om dagens lag, se-
rier och allt runt omkring.
   Då som nu var de ekonomis-
ka förhållandena ansträngda. 
25:- i traktamente för en sä-
song och 5:- i förlorad arbets-
förtjänst var i stort sett vad 
spelarna tjänade på hockeyn. 
”Torsö Sven” var en tuff och 
hård kassör som höll hårt i 
penningpungen.
   När laget tog steget upp gjor-
de man det efter att ha varit en 
trelagsgrupp där Norrby och 
Sifhälla var dom man slogs 
med.
    Nu 49 år efter den bedriften 

Mariestads BoIS upp i div. 2 1959

                                                                                                                   FOTO: Privat
Här är gänget som 1959 tog steget upp till dåvarande div. 2., motsvarigheten till 
dagens allsvenska

                                                                                                                      
Som det var i går minns fr. v.: 
Jan-Erik ”Mascot” Collberg,  
”Lill-Arne” Johansson, Åke 
”Chaplin” Eklind, Göran Lars-
son och Per-Erik ”Jula” Lars-
son samt sittande målvakten 
Karl-Erik ”Plopp” Johansson 
med dåtidens plockhandske 

                                  FOTO: Jan Fleischman

Jublande ishockeyspelare från Mariestads BoIS som gått upp i allsvenskan.

är det dags igen.
   Men då, 1959, var det naturligtvis inte 
som i dagens matcher, om någon skulle 
tro det. Nej långt därifrån.
Då spelades det utan hjälm. Ja det fanns 
faktiskt spelare som lirade i David Crock-
etmössor. Inga tacklingar tilläts i försvars-
zon och bladen på klubborna var lika raka 
som klubborna i övrigt.
Och målvaktens plockhandske var en 
vadderad skinnvante.
Det var då de. I dag finns oftast de ”gam-
la” lirarna i ishallen då BOIS spelar.
   Det är roligt när det går bra säger Åke 

Gullspångs Skytteförening
Gullspångs Skytteförening, 
som bildades den 20 juni 
1895, är en av Vadsbos äldsta 
föreningar och fortfarande 
en mycket livaktig förening.
Föreningens förste ord-
förande var Faktor K-G. 
Holmgren och inträdesavgif-
ten var 1:-, en inte föraktlig 
summa vid den tidpunkten.
Den första skjutbanan låg 
mellan Gullspång och Otter-
bäcken intill den lokalt kända 
”Maxbacken”. Här inträffade i 
början av 1900-talet en tragisk 
olycka då en markör blev vå-
daskjuten till döds.
Under de första decennierna var det ge-
värsskytte utomhus som gällde medan det 
under de senaste åren är luftgevärsskytte 
mestadels inomhus som är den domine-
rande verksamheten.
En av de stora profilerna i föreningen är 
utan tvekan Ingemar Kock, som redan 
1924 som 18-åring kom med i föreningen 
både som aktiv och ledare. Ingemar Kock 
var från början av  1950-talet ordförande 
i föreningen fram till 1961 då verksamhe-
ten i stort sett gick ned till noll.
1980 blev det en nystart och även nu med 
Ingemar Kock som ordförande. En posi-
tion som han innehade fram till 1996 då 
han 90 år gammal överlämnade klubban 
till Anders Lundvall. Ingemar var dock 
kvar i styrelsen, nu som sekreterare.
1998 omskrevs Ingemar Kock i ortspres-
sen som förmodligen varande den äldste 
ungdomsledaren, 92 år !, i Sveriges his-
toria.
Föreningens nuvarande ordförande, Gun-
nar Johansson, betonar att utan Ingemar 
Kocks insatser och uppoffrande arbete 
hade inte föreningen funnits idag.
Föreningens klart lysande stjärna är utom 
allt tvivel Anders Lundvall, som efter en 

bilolycka 1973 blev rullstolsburen. An-
ders var redan tidigare skytteintresserad, 
men efter olyckan blev det hårdsatsning 
på luftgevärsskytte.
Med sina framgångar vid tre olympiska 
spel, Söul 1988. Barcelona 1992 och Syd-
ney 2000, där han tillsammans erövrat 2 
Guld, 1 Silver och 4 Brons och med sam-
manlagt 5 Guld, 7 Silver och 5 Brons vid 
sex VM-tävlingar under åren 1987 - 2002, 
är han tillsammans med Jonas Jakobsson 
utan tvekan en av Sveriges absolut bästa 
handikapskyttar genom tiderna.
Lägg därtill en rad Europa-, Nordiska 
och Svenska mästerskap, så förstår ni att 
meritlistan är svårslagen. I landslagssam-
manhang har Anders varit en av de tongi-
vande i landslaget under hela 1980- och 
1990-talen.
Att skytte och luftgävärsskytte i synner-
het är en koncentrationssport av stora 
mått råder inget tvivel om. Eller vad sägs 
om att på 10 meter avstånd träffa en tavla 
där mittpunkten, alltså 10:an, är 0,5 mm! 
En serie som omfattar 6 x 10 skott ger 
maximalt 600 poäng och för att vara med 
i världseliten fordras att man ligger på c:a 
595 poäng i snitt. Anders Lundvall har 

vid flera tillfällen skjutit fullt 
alltså 600 poäng, mycket im-
ponerande.
Anders Lundvall var under 
åren 1996 - 2001 föreningens 
ordförande och är idag verk-
sam som ungdomsledare. I en 
förening som är mycket aktiv 
med hundratalet ungdomar 
i åldern 6 - 20 år, där många 
nått framskjutna placeringar 
i tävlingar på såväl riksplanet 
som regionalt. Möjligheten att 
få fram en ny världsstjärna är 
ingen utopi och Anders Lund-
valls framgångar är givetvis 
en sporre för många unga.

En mycket lovande förmåga på tjejsidan 
är 11-åriga Rebecka Carlén, som 2007 
tog sin tredje inteckning i det av Ingemar 
Kock uppsatta ständigt vandrande vand-
ringspriset.
På senare tid har ungdomarnas skyttein-
tresse smittat av sig på föräldrarna, varför 
föreningen idag även har ett stort antal 
”supporterskyttar”.

                                          Björn Jansson

Rebecka Carlén med Ingemar Kocks vandringspris tillsammans med fören-
ingens ordf. Gunnar Johansson och Anders Lundvall

Ingemar Kock, en av de stora profilerna i skyt-
teföreningen, rättar skytteresultat 
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Gunnar Gren Spelet
Hos Brandbergs Järnhandel i Gull-
spång finns en verklig raritet när det 
gäller idrottsspel.
Det är Gunnar Gren Spelet, som lance-
rades på 1950-talet, och som blev mäkta 
populärt. ”Det nya intressanta spelet för 
gammal och ung, där skickligheten fäller 
utslaget”, sa man i marknadsföringen.
Spelplanen är en fotbollsplan och spelas 
av två personer eller lag, antingen ”på 
tid eller intill dess fyra mål sammanlagt 
inskjutits”, som det står i spelreglerna. I 
dessa spelregler, som för övrigt verkar 
något komplicerade, talas det om spel-
brickor och knäppare, men även om puck, 
varför man kan förmoda att spelet även 
fanns i ishockeyversion.
Ett tiotal ex. av spelet finns alltså idag hos 
Brandbergs Järnhandel och torde vara ett 
eftertraktat samlarobejkt.

Johan Nilsson, hos Brandbergs Järn visar upp 
Gunnar Gren Spelet

Tord Källström gäst på månadsmöte
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap hade 
vid sitt månadsmöte i mars ett celebert 
besök av Tidning för Skaraborgs Läns 
tidigare sportjournalist Tord Käll-
ström, bördig från Moholm, numera 
verksam på TT i Solna.
Det blev ett par timmars trevlig samva-
ro med många minnen från Tords tid på 
TSL. Många av Vadsbos idrottsprofiler 
figurerade i såväl sanna episoder som lite 
mer tillrättalagda för att passa att berättas. 
Tord lovade återkomma under hösten och 
då i samband med ett idrottscafé.

Nostalgiträff hos Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap. Gästen Tord Källström näst längst till höger

Årsmöte gästades av Claes Pettersson
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskaps års-
möte den 3 mars gästades av Claes Pet-
tersson från Mariestads Motorsällskap, 
som på ett medryckande sätt berättade 
om Mariestads Motorsport Festival i 
september 1992. Ett evenemang som 
var helt unikt för Sverige med uppvis-
ningsrace i fri fart mitt i stadskärnan. 
Claes Pettersson visade en film som be-
skrev det omfattande arbetet både före, 
under och efter arrangemanget. Om 
inte annat så fordras det en hel del av-
spärrningsmaterial för att göra Marie-
stad till ett Monaco för en dag. Många 
dråpliga och roliga episoder hade Claes 
att berätta, inte minst med att frakta 
hem materialet, som man fått låna i 
Småländska Anderstorp, och inte allt 
var i det skick som man blivit lovad.
Flera av Sveriges bästa racerförare ge-
nom tiderna fanns givetvis på plats eller 
vad sägs om rallykungen Erik Karlsson 
”på taket”,  Johan Rajamäki i en Ford 
3000-bil och rallycrossuveränen Kenneth 
Hansen.
   I samband med motorfestivalen 1992 vi-

                                                                    FOTO: Christer Carnegren
Dagens gäst Claes Pettersson tillsammans med  
ordf. Bo Zackrisson

sades också en konstutställning med mo-
tormotiv, ett uppskattat inslag som också 
återkom i samband med 2007-års motor-
evenemang i Mariestad.

   Om det någon gång i framtiden kom-
mer att genomföras något liknande ar-
rangemang i Mariestad ville inte Claes 
Pettersson lova, men han var inte helt 
främmande för tanken, även om förutsätt-
ningarna idag är lite annorlunda än för 16 
år sedan.
   Av årsmötesförhandlingarna framgick 
att 2007 varit ett framgångsrikt år för 
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap med 
framtagandet av Roll Up utställningen i 
samband med Västergötlands Idrottsför-
bunds 100-års jubileum som den stora 
arbetsuppgiften. Samarbetet med Vadsbo 
gymnasiet har fördjupats och bl.a. har 
man gemnesamt besökt idrottsmuseerna i 
Vänersborg och Göteborg.
   Styrelsen omvaldes i sin helhet och 
har följande sammansättning: Ordf. Bo 
Zackrisson Skagersvik, v.ordf. Lars-Åke 
Bergman Moholm, Sekr. Björn Jansson 
Mariestad, Kassör Börje Carlsson Uller-
vad, Eiler Jansson Mariestad, Sven Hjort 
Mariestad, Stig Brånfelt Töreboda, Olle 
Malmborg Torsö och Per-Åke Lundell 
Mariestad.
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Tibro IHS årsmöte
Tibro Idrottshistoriska Säll-
skap har haft årsmöte i lokalen 
vid Snickarvallen och med ett 
fyrtiotal av sällskapets med-
lemmar närvarande. 

Mötet inleddes av sällskapets 
ordf. Ingemar Karlsson som höll 
en tyst minut för de sju medlem-
mar som gått bort sedan förra års-
mötet. 
   Till ordförande för årsmötet 
valdes sedan Knut Åke Karlsson.   
   Av den framlagda årsberättel-
sen konstaterades att det gångna 
året har varit framgångsrikt vad 
beträffar medlemsvärvning då 33 
nya medlemmar har tillkommit 
och är nu 93. Verksamheten i öv-
rigt har bestått i två medlemsträf-
far med besök hos föreningarna 

i deras lokaler, samt tre utställ-
ningar i sällskapets lilla Hörna i 
Sporthallen, där föreningarna har 
tillfälle att visa sin verksamhet.   
   Mycket arbete har också lagts 
ner på att bygga upp den utställ-
ning som i år har visats i bib-
lioteket med anledning av Väs-
tergötlands Idrottsförbunds 100 
årsjubileum och som hade många 
besökande.   
Sällskapets uppgift är att främja 
och dokumentera Tibroidrottens 
historia från dåtid till nutid. 
   Till styrelseordförande omvaldes 
enhälligt Ingemar (Lock) Karls-
son liksom styrelsemedlemmarna 
Bengt Lundberg och Kent Lind-
berg samt nyvaldes Jan Lindberg 
efter Bengt Jalmelin som avsagt 
sig. Övriga i styrelsen är Christer 

Carnegren, Yngve Johansson och 
Gösta Wahll. Årsavgiften fast-
ställdes till oförändrat 125:-. 
   Efter mötet bjöds deltagarna på 
kaffe samt hade också tillfälle att 
se igenom Bengt Ahlanders klipp-
böcker, som innehåller bilder och 
referat från hans tid i Tibro AIK:s 
framgångsrika fotbollsår. 
Man lyssnade också på en band-
inspelning på en Tibroprofil inter-
vjuad genom hembygdsförening-
en. Det var denna gång Gunnar 
Pettersson som gav en uppskattad 
berättelse om sitt flygintresse från 
tidig ungdom, men också histori-
en om hur han blev intresserad av 
Vasaloppet och Vätternrundan, 
som han åkt tretton gånger.

Redaktionen läser i Sveriges 
Olympiahistorikers Förenings 
tidning Bulletinen (nr 1 2008) 
att Patrik Järbyn är bland de 
tio främsta svenska vintero-
lympierna genom tiderna om 
man räknar antalet målgångar 
individuellt.  
Toppar gör lite överraskande 
skridskotjejen Christina Scher-

ling som presterat resultat i sina 
samtliga 12 starter i tre olympis-
ka spel, 1960-68. 
 Patrik, född den 16 april 1969 
i Målsryd, har för Åre SLK 13 
starter i OS varav han tagit sig i 
mål 10 ggr.  
  
Här listan:  
1994 i Lillehammer -18:e i Su-

per-G, 34:a i störtlopp (ej mål-
gång i storslalom och slalom).
1998 i Nagano -6:a i Super-G, 
10:a i störtlopp, 21:a i storslalom 
(ej i mål i kombination); 
2002 i Salt Lake City - 11:a i 
Super-G, 18:e i störtlopp, 24.a i 
storslalom. 
2006 i Turin – 24:a i Super-G 
och 33:a i störtlopp.

Patrik Järbyn från Målsryd - bland de tio bästa 
svenska vinterolympierna



Fakta om Per-Olof ”Peo” Larsson 
(se även Berndt Jivestens artikel i vår tidning nr 1 år 2005)
Född 30 november 1924 i Lundby församling på Hisingen
Uppvuxen i Alingsås och bosatt även i Örebro, Göteborg, Karlskoga, 
Växjö och Sundsvall.
Har bott i Göteborg sedan 1971 och där avled han 22 april 2008 vid 
fyllda  83 år.

Handbollskarriär:
KFUM Alingsås (se lagbild i vår tidning nr 4 år 2006 – sidan 4)
Sörhaga IK (se lagbild i vår tidning nr 1 år 2005 – sidan 13)
Örebro SK (debuterar i allsvenskan 18 februari 1949 + fyra säsonger 
t.o.m. 1952-53)
IK Heim (säsongerna 1953-54 och 1955-56)
Örebro SK ( fem säsonger, 1956-57 t.o.m. 60-61, varav en säsong i 
div. II)
Växjö BK (i div II 1961-62 och 62-63)

Svensk mästare med Örebro SK: 1951, 1956 och 1957 samt med 
Heim 1955.
Världsmästare 1954 – spelade samtliga tre VM-matcher och gjorde 
sex mål(*1).
Står noterad för 13 officiella A-landskamper. Med i truppen i ute-
VM 1952. 

Fotbollskarriär:
Holmalunds IF (t.o.m. 1948)
Örebro SK  (debut 8 maj 1949 på Ryavallen i Borås)(*2). Totalt 46 matcher och 29 mål för ÖSK  t.o.m. 
4 november 1951 (varav i allsvenskan 29 matcher-14 mål).
Karlslunds IF, Örebro ( hösten 1954-?)

En A-landskamp (mot Island i Reykjavik den 29 juni 1951, förlust 4-3)( *3)

 (*1) Sveriges lag (mål)  i VM-finalen mot Tyskland i Göteborg 17 januari 1954; vinst 17-14: 
Gunnar Brusberg - Hans Olsson (1), Carl-Eric Stockenberg (3) - Rolf Zackrisson - Rune Lindkvist (3), 
Sten Åkerstedt (3), Åke Moberg (1) – Rolf Almqvist (5), Per-Olof Larsson (1), Kjell Jönsson.

(*2) Elfsborgs lag mot Örebro i Peos allsvenska debut: Åke Sandberg, Lennart Samuelsson, Douglas 
Nyman, Rune Persson, Urban Larsson, Karl-Erik Grahn, Kurt Söderström, Rune Rosén, Per Bengtsson, 
Åke Hjalmarsson, Hugo Lydén.  Lydén gav Elfsborg ledningen efter 40 minuter men i andra halvlek 
vände jumbolaget ÖSK matchen genom Peo som gjorde båda målen när laget vann med 2-1.
6.889 tittade på och matchen dömdes av Ivan Eklind, Stockholm (VM-finaldomaren i Rom 1934)

(*3) Sveriges lag mot Island: Henry Andersson, Orvar Bergmark, Karl Sjöstrand, Sven-Ove Svensson, 
Urban Larsson (Elfsborg), Rune Emanuelsson, Karl-Erik ”Tölö” Kristensson,  Arne Selmosson (från 
Sils IF i Götene), Åke Jönsson, Per-Olof Larsson, Frank ”Sanny” Jacobsson.

Peo gjorde ett av Sveriges mål (1-3) och Åke Jönsson 2 (2-3 och 3-4) . Noterbart är att Ricardur Jonsson 
gjorde Islands samtliga fyra mål. Om matchen kan man läsa detta i en av fotbollsböckerna:

Sverige och Island möttes för första gången i en fotbollslandskamp. Matchen spelades inför rekordpu-
bliken 12.000 på en plan som svenskarna inte kände sig hemma på. Den var stenhård och bollen svår 
att bemästra. Matchen var ytterst jämn och islänningarna vann främst på sin snabbhet. Publiken var 
förtjust över segern. Så här års lyser solen dygnet runt på Island. Kl. 22 svensk tid började matchen i 
fullt dagsljus och slutade vid midnatt.

                                                                                                               Sammanställt av Tommy Wahlsten
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En av Alingsås mest kända
idrottsprofiler, Peo Larsson, har
gått bort. Han var född 1924.
Som ung spelade Peo fotboll i
Alingsås IF:s juniorlag, och se-
dan med stor framgång som 
senior i Holmalunds IF.
    Framgångsrik var han också
i handboll där han spelade i
Sörhaga IK. Jag hade det stora
nöjet att få spela ihop med Peo i
både fotboll och handboll och vi

”Peo” Larsson in memoriam
kände varandra mycket väl. Vi
blev vad man kallar ett riktigt
radarpar.
   Peo blev så småningom värvad
till allsvenska Örebro SK i
handboll och spelade även all-
svensk fotboll i ÖSK. Han flyt-
tade sedan till Göteborg där han 
spelade handboll med Heim i all-
svenskan.
    Peo hade ett fantastiskt bollsin-
ne så han kunde lika gärna blivit 

Historisk utställning visas om konståkarna
Ur Skaraborgs Allehanda

Konståkningsklubben är en ly-
sande stjärna i buketten av för-
eningar i Tibro, konstaterade 
ordförande Ingemar ”Löck” 
Karlsson när Idrottshistoriska 
sällskapet invigde utställningen 
om den pigga 40 åringen
i Sporthallens ”Lilla hörna”.

I dagarna avslutas den stora ut-
ställningen om Tibroidrotten 
under ett sekel på biblioteket. 
Det hindrar dock inte det flitiga 
idrottshistoriska sällskapet för att 
redan nu ordna en ny utställning i 
”Lilla hörnan” i Sporthallen.
   Efter utställningen om Tibros 
kanotister är det nu dags att 
skildra konståkarna och den fyra 
decennier gamla Konståknings-
klubben.
   Vid invigningen medverkade 
fler av klubbens förgrundsgestal-
ter, från grundaren Lars Gustavs-
son till det senaste stjärnskottet, 
nordiska juniormästarinnan, Jo-
shi Helgesson.
     -Jag är jätteimponerad av vad 
ni fått ihop, från början till i dag, 
och hur överskådligt det presen-
teras. Vi som varit med hela tiden 
känner igen allt, berömde Regina 
Jensen, tränare och en av klub-
bens mest framgångsrika åkare 
genom åren.

Kavalkad över 40 år
Utställningen visar som vanligt 
ett axplock av klubbens verksam-
het i form av dräkter, skridskor, 
priser, medaljer, tidningsurklipp 
och bilder.
     -Det är fantastiskt att ni har 
hunnit med så mycket, konstate-

rade Ingemar
Karlsson och uppmärksammade 
särskilt till klubbens isshower, 
som engagerar alltifrån de yngsta 
skridskoåkarna till de stora stjär-
norna i klubben.
   Även om utställningen speg-
lar decennier av framgångar på 
isen är det en i högsta grad vital 
40 åring med en bredd och spets 
bland sina åkare, som de flesta 
klubbar runt om i landet säkert 
avundas.

Dance on ice
Klubben har på sistone visat att 
man har åkare som tillhör abso-
luta eliten i Sverige, Norden och 
Europa.
Systrarna Victoria och Joshi Hel-
gesson tog nyligen guld i nordiska 
mästerskapen. ”Vicky” och förre 
klubbkompisen Adrian Schult-
heiss, numera tävlande för Göte-
borgs KK, gjorde bra i från sig i 
EM och nu väntar VM i Göteborg 
för de båda ”Tibroåkarna”.
   Förberedelserna för årets isshow 
”Dance on ice” i april pågår för 
fullt och i dag lördag genomför 
klubben sin nybörjartävling, Mi-
nior cup, i Tibro ishall. Drygt 
hundra deltagare, främst från 
Västergötland varav en fjärdedel 
från arrangörsklubben, är anmäl-
da. Så visst händer det mycket 
runt konståkningen i Tibro just 
nu.
   Utställningen i Sporthallen på-
går fram till sommaren.

Text o. foto
LARS OLA CARLÈN

Konståkningsklubbens grundare Lars 
Gustavsson och ordf. Anna-Karin 
Johansson studerar intresserat de klipp 
och bilder som visas på utställningen i 
Sporthallens cafeteria.

Konståkningsklubbens grundare, Lars Gustavsson, överläm-
nar en blomma till eldsjälen bakom idrottshistoriska sällska-
pets utställningar, Christer Carnegren. 

Rebecca Petterzon, Victoria Hansson, Paulina Blåder, Sandra 
Betyo, Joshi Helgesson och Josefin Bergqvist studerade pro-
gramblad från tidigare isrevyer.

elitspelare i andra idrottsgrenar 
som till exempel ishockey, bandy 
eller varför inte tennis.
   Han blev landslagsman i fotboll, 
men mest känd blev han som
världsmästare i handboll 1954.
    Närmast sörjande är makan 
Monica, tre barn och barnbarn.
    Tack Peo för alla ljusa och
glädjerika minnen.
       VÄNNEN RUNE JINGÅRD

Per-Olof ”Peo” Larsson spelade bl. a. 
för Örebro SK i handbollsallsvenskan



Kullingsloppet
I nr. 3 av ”Westgötarnas Idrottshisto-
ria”, från september 2006, hade Herr-
ljunga Idrottshistoriska Sällskap en ar-
tikel om Kullingsloppet på skidor, som 
gick mellan Vårgårda och Herrljunga 
åren 1966-1987. Loppet fick ställas in 
ett otal gånger på grund av snöbrist 
och endast 10 tävlingar kunde genom-
föras under de aktuella åren.

Kullingsloppet hade även en ”sommar-
variant” i form av terränglöpning mellan 
de båda orterna. Arrangörer för löpningen 
var friidrottssektionerna inom Herrljunga 

SK och Vårgårda IK. Här hade man inte 
några större problem med vädrets makter, 
utan tävlingen kunde genomföras pro-
gramenligt från starten 1966 till 1981, då 
det sista loppet arrangerades.

Kullingsloppets ”löpvariant” var ca 18 
km långt, något kortare än skidloppet som 
mätte ca 25 km. Med åren utökades lop-
pet med dam  och juniorklass, vilka löpte 
kortare sträckor, där startplatserna var 
förlagda på olika platser längs banan.

Redan från starten var intresset mycket 

stort och som mest deltog över 300 löpare. 
Under senare delen av 1970 talet började 
dock intresset för loppet att minska. Kon-
kurrensen om löparna hade också ökat, då 
allt fler motionslopp hade startats. Dessut-
om hade arrangörerna ofta problem med 
att få Kronans tillstånd att passera Rem-
mene skjutfält.

1981 var det definitivt slut med Kullings-
loppets ”sommarupplaga”. Till en ”salva” 
från Olle Ekmans hagelbössa lämnade då 
löparna området framför Tånga heds of-
ficersmäss för sista gången.

                                             Stig Sjögren

SEGRARNA I KULLINGLOPPETS HUVUDKLASS 1966-81

1966 Åke Ivarsson  Skene SoIS   1.04,57
1967 Bo Johansson  Örgryte IS   1.05,45
1968 Bror Johnsson  IK Ymer  1.02,45
1969 Donald Rydh  Dalsjöfors GoIF  1.09,39
1970 Donald Rydh  Dalsjöfors GoIF   1.05,47
1971  Hans Mellberg  Lidköpings IS   1.07,07
1972 Hans Mellberg  Lidköpings IS   1.03,22
1973 Bengt Eskhagen  Trollhättans SK   1.06,50
1974 Bengt Eskhagen  Trollhättans SK   1.04,39
1975 Jan-Anders Schnell Tibro AIK   1.03,23
1976 Lars Johansson  IK Bergaström   1.10,13
1977 Peter Tössberg  Kils AIK   1.03,57
1978 Kari Hyttinen  Partille FF   1.04,56
1979 Mikael Johansson IK Ymer   1.00,52
1980 Jan-Anders Schnell Tibro AIK   1.03,02
1981 Jan-Anders Schnell Tibro AIK  1.01,36

Lauri Ollitervo, från Vårgårda IK, i täten på 1971 års 
lopp. På 2:a plats ligger blivande segraren Hans Mell-
berg, Lidköpings IS. (Mellberg segrade även 1972.) 
Siste man i tättrion är Donald Rydh, Dalsjöfors GoIF, 
som vann loppet 1969 och 1970. 
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Vårgårda IK:s lagsegrande trio 1971. Fr. v.: Roger Anders-
son, Lauri Ollitervo och Rune Larsson.

Jan-Anders Schnell, Tibro AIK, hemförde tre 
segrar i Kullingsloppet: 1975, 1980 och 1981. 
Här mot målet i Herrljunga 1975.

Kullingsloppet 1972, en dryg km efter starten från Tånga hed 
i Vårgårda.

Starten har gått för det sista Kullingsloppet 1981. Segraren 1979, Mikael Johansson, IK Ymer, noterade snab-
baste tiden i kullingsloppets hisoria; 1.00,52.

Öppet hus i Tidaholm
Nyligen timade Väs-
tergötlands Idrottsför-
bunds 1oo-årsjubileum 
och som ett led i firan-
det höll Idrottshisto-
riska museet öppet hus. 
Besökare strömmade 
till, förvånades och be-
römde vederbörligen 
samlingar och expone-
ring.
Gun Britt och Bo Yng-
vesson gick tipspromenad 
och begrundade frågan 
om OS cyklisten Bernt 
Johanssons rätta hemort.
  Hittills har vi nog klarat 
frågorna, men det var lite 
besvärligt med kyrkorna, 
museet är verkligen in-
tressant, de måste ha lagt ner tu-
sentals timmar och det är värt en 
eloge, tyckte paret.
   I en vagn vid entrén och med 
ständig tillströmning stod Inga 
Janson och Anna Lisa Ödvall 
till tjänst inte bara med startkort, 
utan också med korv till de som 
behövde styrka sig före eller efter 
prövningen.
   Hela styrkan av eldsjälar var 
på plats för att ta hand om besö-
karna, som enligt Torsten Steiner 

och Hans Janson var mest im-
ponerade av den stora modellen 
över Tidaholm.
 Många klagar på att Ringleden 
saknas, berättade de.

1945
Eftersom modellen visar förhål-
landena 1945 och inte 2008 skul-
le nog en lista på förändringar bli 
ganska lång. Samma modell och 
även de andra i museet fick också 
beröm av Anna Lena Allerth och 
Marianne Andersson, döttrar till 

Ejving Karlsson i vis-
ningsgruppen.
  Vi var mycket på Ti-
davallen som yngre och 
känner igen många lag 
på bilderna.
Även den som inte ser 
flåsbefrämjande sport-
grenar som livets högsta 
mening kan hitta före-
mål av intresse, som är-
kekommunisten Harry 
Perssons schackspel och 
priser, ett Mausergevär 
m/96 och ett motordrivet 
modellflygplan. Också 
Tidaholms Motorklubb 
finns representerad, inte 
minst med en nytillkom-
men modell av Klevens 

motorstadion, som beundrades av 
Ewa Olausson och Pia Blank.
-Det är första gången vi är här, vi 
har bara läst om det tidigare, men 
fint är det, ansåg de.
   Modellerna, unika för museet i 
Tidaholm, har i nutid främst Per 
Thilander, Evert Ödvall och Rune 
Andersson som upphovsmän. 

          Stig-Arne Jacobson, SLA

                                                                                          FOTO: Christer Carnegren
Inga Janson och Anna-Lisa Ödvall delar ut  varm korv och 
Hans Janson tipslappar.                          



Teckningar av Gösta Sandstedt
Alingsåsaren Gösta Sandstedt, född 11 oktober 1904, död 
11 maj 1975, var näst äldst av sex bröder. Alla var verk-
samma i Alingsås IF och Alingsås SK. Gösta var också en 
duktig tecknare och målare, och ”klassisk” är hans olje-
målning av Alingsås Sportklubbs bandylag, som kvalade 
till allsvenskan 1949. Tavlan, som finns i Alingsås IHS 
klubblokal, är målad med Rekord-Magasinets färgfoto 
som förebild. Ett foto fanns infört på sidan 15 i ”Jubi-
leums-Specialen”, WI nr 4/2007.
 
Orienteringssporten låg alla bröderna varmt om hjärtat, 
och här visar Gösta vad en ”skogsluffare” kunde råka 
ut för. Några av bilderna tycks vara från krigsåren på 
1940-talet, då bensin fick ersättas av gengas.

1918
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Skaraborgslandslaget under 100 år
Den 12 juli 1908 spelade Sverige sin första fotbollslandskamp. Motståndet svarade Norge för och 
matchen artade sig till rena målkalaset. Sverige vann med 11-3. Matchen gick i Göteborg inför c:a 3.000 
åskådare. Det blir i juli alltså 100 år sedan. Ännu ett 100-årsjubileum!

Undertecknad fick idén för något år sedan att sammanställa ett Skaraborgslandslag. Statuterna var enkla: 
spelarna skulle vara uppvuxna i en lokalförening i Skaraborg och dessutom ha spelat i Västergötlands 
Fotbollsförbunds distriktsserier. Några högklassiga spelare, som med mindre strikta regler, föll därmed 
bort. Jonas Thern är t.ex. född i Falköping (hans far Bo var spelande tränare i IFK Falköping), men 
Jonas var inte gammal när de flyttade. Erik Edman är en äkta skaraborgare, men hans förening Habo IF 
spelar i Smålands Fotbollsförbund!

Skaraborgs län (den norra delen av Västergötland) finns förvisso inte längre - nu heter det istället Västra 
Götalands län. Det gamla Skaraborg är en vit fläck på den Allsvenska fotbollskartan. Blott tre allsvenska 
kvallag har området förmått att producera: Skara IF 1927, Tidaholms GIF 1945 och Skövde AIK 1970. 
Däremot har bygden producerat ett antal skickliga spelare, som utvecklat sin potential på annat håll. Vid 
en sammanställning av spelare, som nått landslagsnivå, finner man att det åtminstone räcker till ett helt 
landslag – och inget dåligt landslag!

Här följer Skaraborgslandslaget:
Målvakt: RONNEY PETTERSSON. Ronney ansågs inte ens vara Skövde bästa målvakt. När Skövde 
AIK nödgades välja målvakt föredrog man istället Jan Åberg, varvid Ronney gick över till lokalkon-
kurrenten IFK Skövde. Därifrån gick färden till Stockholm och Djurgårdens IF, där Ronney som B-
lagsmålvakt blev uttagen till B-landslaget! I A-laget stod nämligen Arne Arvidsson, som även stod i 
A-landslaget. Arvidsson värvades till IK Sirius och mellan 1966-69 gjorde Ronney Pettersson 17 A-
landskamper.

Högerback: NILS ”TIDAN” JOHANSSON. Som smeknamnet antyder kommer Nils från Tidan och 
dess IF. Han hamnade så småningom i IFK Göteborg och blev svensk mästare 1958. Sin landslagsdebut 
gjorde han 1959 som högerinner mot Portugal. Sedan blev han ”diversearbetare” och som sådan får han 
inta högerbacksplatsen. ”Tidan” gjorde under åren 1959-66 sju landskamper. 

Vänsterback: MIKAEL NILSSON. Mikaels moderklubb är Tomtens IF. Via IFK Falköping värva-
des han till IFK Göteborg, där Mikael blev klubbens meste spelare genom tiderna. Landslagskarriären 
sträckte sig mellan 1991-96.

Högerhalv: OVE GRAHN. Han kom till IF Elfsborg som ung och målfarlig center från Norra Få-
gelås. För den slitstarke Grahn blev det senare en mittfältsposition, som utvecklades under proffstiden i 
Schweiz. 45 landskamper och 10 mål gjorde Ove Grahn åren 1962-76.

Centerhalv: OLOF MELLBERG. Ursprungsföreningen är Gullspångs IF. Via Degerfors IF och AIK 
blev det sedan proffsäventyr i Spanien och England. Från landslagsdebuten 2000 har Olof Mellberg 
gjort 70 landskamper t.o.m. 2006. Tilldelades Guldbollen 2003.       

Vänsterhalv: EINE FREDRIKSSON, Tibro AIK. Eine spelade i Allsvenskan och landslaget först med 
GAIS och sedan för IFK Norrköping. Eine Fredriksson gjorde 20 landskamper och tre mål under åren 
1974-80.

Högerytter: ANDERS RYDÉN, IF Heimer. Anders Rydén är egentligen den ende ”riktige” skaraborga-
ren i landslaget, eftersom han representerade IF Heimer, Lidköping, när han gjorde sin enda landskamp 
hösten 1923 mot Polen.

Högerinner: ARNE SELMOSSON, Sils IF, Götene. ”Månstrålen” värvades av Jönköpings Södra IF 
och gjorde blixtkarriär. Landslagsdebut och proffsspel i Lazio, Udinese och Roma. Han hann enbart 
med fyra landskamper, varav den sista i VM 1958.

Center: ANDREAS ANDERSSON, Hova IF. Andreas hamnade via Tidaholms GIF i Degerfors IF, 
innan det stora genombrottet kom i IFK Göteborg. Därefter spel i Milan och Newcastle, innan Andreas 
återvände till Sverige och AIK. 39 landskamper och 8 mål åren 1996-2002.

Vänsterinner: HENRY CARLSSON, Falköpings GIS. Den lille store liraren är naturligtvis mest känd 
som ”Garvis” och en av guldhjältarna från OS i London 1948. ”Garvis” representerade AIK i 26 lands-
kamper (17 mål) 1941-49, innan proffslivet i Atletico Madrid tog vid.

Vänsterytter: CARL KARLSTRAND, Rantens IF, Falköping. Karlstrand debuterade för Djurgårdens 
IF 1912-13 och blev klassisk som förste svenske målgörare mot Danmark i 4-0-matchen 1916. Karl-
strand hann med åtta landskamper 1914-21 och gjorde två mål.

I 2007 års första landskamp, mot Venezuela, fick OSCAR WENDT chansen som vänsterback. Oscar 
Wendt representerade FC Köpenhamn i landslaget, i Allsvenskan IFK Göteborg men kommer ursprung-
ligen från IFK Skövde. Därmed är IFK Skövde enda skaraborgsklubben som lämnat två bidrag till 
landslaget. Eftersom Oscar Wendt är så färsk i sammanhanget får han än så länge stå som avbytare i 
Skaraborgslandslaget.

I museet Kålles Rekord-Magasin, Tråvad, finns en tavla med alla spelare i Skaraborgslandslaget. Ja, alla 
andra landslagsspelare genom tiderna finns också porträttmålade. Besök gärna det unika museet! Hem-
sida: www.geocites.com/kallesrm
                                                                                                                                   Carl-Owe Johansson

Västergötlands Idrottsförbunds och SISU 
Idrottsutbildarnas årsstämmor ägde rum 
den 17 april i Vara konserthus.

VIF-stämman öppnades av ordförande 
Karl-Evert Andersson som inledde med 
att be alla vara med och hedra minnet av 
bortgångne hedersordföranden Bo Bo-
strand med en tyst minut. Mer om Bo 
kunde läsas i vår WIS-tidning nr 1 2008 
sid. 16.

Till ordförande för stämman valdes Väs-
tra Götalands regionfullmäktiges ord-
förande, Hans Aronsson, Mariestad och 
till sekreterare utsågs Sture Gustavsson, 
Vara( VIF/SISU:s kanslichef).

Karl-Evert Andersson, Lidköping, omval-
des som ordförande och även Margareta 
Wetterberg, Skövde, och Anita Zetterman, 
Borås, fick förnyat förtroende i styrelsen. 
Sören Karlström, Skövde, SISU:s ordfö-
rande, valdes också in i styrelsen för VIF.
På stämman framförde Karl-Evert åter 

VIF:s / SISU:s årsstämmor i Vara 17 april

ett tack till de idrottshistoriska sällskapen 
för det fina arbetet med att manifestera 
VIF:s 100-årsjubileum och IT-satsningen 
på 150.000 till de lokala sällskapen, som 

godkändes av stämman,  får ses som ett 
tack för den fina hjälpen.
                                    
                                    Tommy Wahlsten

VIF:s ordförande Karl-Evert Andersson hedrade den bortgångne Bo Bostrand med 
att utlysa en tyst minut vid årsstämmans inledning.

Signaturen EVERTON

FOTO: Tommy Wahlsten

En av medlemmarna i Vadsbo 
Idrottshistoriska Sällskap är 
f.d. sportchefen på Västman-
lands Läns Tidning, Ingemar 
Helgosson, bördig från Jula ut-
anför Mariestad.

Vi i redaktionen har saxat ett av-
snitt från rubriken ”Handbollskrö-
nika”  vilken han som nyanställd 
20-åring  i slutet av oktober 1945 
skrev i Tidning för Skaraborgs 
län, Mariestad.

”Bollis (Mariestads Bollklubb- 
utgivarens anm.) vann säkert i 

DM mot Skara Handbollsklubb. 
Om Skaralaget hade spelat snab-
bare handboll än förut, kanske 
namnförändringen från ”gång-
klubb” till ”handbollsklubb” 
hade haft fog för sig. Men nu 
frapperades vi fortfarande av den 
rent ultrarapida stilen, som vi 
förut haft nöjet se i Gångklubben. 
Bollis drogs stundtals in i denna 
långsamma taktik, som ibland 
avlöstes av några snabbrusher 
av från fotbollen välkände Dil-
linger på vb. samt vf. Alexanders-
son, vilka voro de enda som vinn-
lade sig om lite kombinationsrik 

handboll. Alltnog, Bollis skall nu 
i nästa match möta själva Skövde 
AIK borta den 9/11. Om utgång-
en borde mänskligt att döma inte 
vara något som helst tvivel, men 
– peppar, peppar – de röda kan-
ske laddar upp sig riktigt ordent-
ligt, överträffar sig själva och le-
vererar en sensation. Det skall ju 
i varje fall spelas om saken.”

Evert Ingemar Helgoson   (signa-
turen EVERTON har alltså inget 
med fotbollslaget att göra)
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”Hacke” på Tidaholms årsmöte 19 mars
Tidaholms Idrottshistoriska förening 
har för vana att bjuda in intressanta
gäster till sina årsmöten. Nu senast var 
det en spelare som gick från Tidaholms 
G&IF till Halmstad och som avslutade 
sin fotbollskarriär med ett allsvenskt 
Guld - Tommy ”Hacke” Andersson 
som nu i år fyllt 44.

Genom en frågesport mellan ”Hacke” och 
publiken guidade WIS-ordföranden Tom-
my Wahlsten åhörarna genom Hackes 
karriär.

Resan startade 1986
Hacke spelade alla 22 matcher med Tida-
holms G&IF som kom i mitten av
division III.
– Det året stod du för ett mål. Mot vilket 
lag gjorde du det, fråga Tommy.
Hacke svarar snabbt.
– Det var borta mot Heimer. Jag nickade 
in en hörna. Max Möller satt på
läktaren, han hade åkt upp dit och satt där 
och coachade under matchen.
Samma år spelade Hacke en testmatch för 
Halmstads BK.
– Det var på Gamla Ullevi mot IFK Göte-
borg och vi vann med 3–1 eller 3–0.
Jag har aldrig varit så nervös tidigare. Det 
var ett stort steg att ta från
division III.
   Men den allsvenska debutsäsongen i 
HBK 1987 blev ingen succé – noll match-
er i allsvenskan för Hacke och nedflytt-
ning för HBK till division I.
– Det var ett stort steg att ta och jag plat-
sade inte. Jag tror att jag
värmde upp 13 halvlekar i rad och det 
kanske är något rekord.

Första målet
Sejouren i division I södra år 1988 blev 
dock bara ett år.
– Det var många spelare som la av det år 
och klubben hade några miljoner i
skulder så det var press på oss att gå upp 
direkt. Jag tror att Mjällby låg
10-11 poäng före oss under våren men vi 
lyckades ta igen det. Det var ett
jätteroligt år, säger Hacke som då slog sig 
in i förstaelvan på Örjans Vall.
   1989 var Halmstad tillbaka i allsvens-
kan och den här gången fick Hacke göra 
mer än bara värma upp.
– Du gjorde din allsvenska debut på hös-
ten. Mot vilken lag, frågar Tommy Wahl-
sten.
Hacke funderar.
– Den kan jag inte.
– Publiken?
Alternativen haglar. Tommy W skakar på 

huvudet.
– I bortamatchen mot ÖIS kommer du in i 
den andra halvleken. Ni vinner med
2–1 och Tommy Frejdh gör båda målen, 
informerar han.
En annan milstolpe i Hackes karriär kom 
den 26 maj 1991. Då gjorde han sitt
första allsvenska mål.
– Det var en straff tror jag. Brage borta?
Tommy skakar på huvudet igen.
Degerfors och Örebro föreslår publiken.
– Det var nästan rätt. Det var mot Öster.
Samma år åkte Halmstad återigen ur all-
svenskan efter att ha spelat dåligt i
det som då kallades kvalsvenskan. Bland 
annat åkte de på stryk borta mot
Kiruna.
– Det var på plastgräs och det frös på och 
det fanns inga värmeslingor. De
var vana vid det och vi blev totalt utspe-
lade. Det var som att spela på is.

Poliseskort och Ljungberg ingen diva
Året efter tog de sig återigen till kval-
svenskan och då gick det bättre och
1993 var Halmstad återigen ett allsvenskt 
lag. Det året avgjorde Hacke
bland annat en bortamatch mot AIK ge-
nom att sätta dit 3–2 då han från elva
meter överlistade Magnus Hedman.
– Vi fick poliseskort från arenan efter den 
matchen. Sedan stod det vakter
i foajén och vi fick inte lämna hotellet, 
minns Hacke.
Från säsongen 1994 tar Tommy upp sä-
songens sista match.
Det var mot AIK borta och en då 17-årig 
Fredrik Ljungberg gjorde sin första
allsvenska match.

– Han hade varit med och tränat med oss 
sedan han var 16 år och det syntes
direkt att det var något utöver det vanliga. 
Han hade en respektlöshet och
egen drivkraft som man sällan ser. Det är 
få som tränat så hårt och
engagerat sig så mycket som Fredrik. han 
är värd all den framgång han har
fått.
En av årsmötesdeltagarna frågar:
– Man har fått intrycket att han är lite av 
en diva. Är det så, undrar han.
Hacke skakar på huvudet.
– Det beror nog mer på hur han är klädd 
och den där röda tuppkammen. Han är
mer blyg och tillbakadragen. Vi var över i 
London, vi hade fått en biljett
till en match, och man måste vara där för 
att se hur stor han är. Han är en
jättebra kille. Han är intresserad av mode 
och har varit kalsongmodell så
han kan uppfattas som divig, men det 
stämmer inte.

Historien går vidare
1995 vann Halmstad cupen genom att slå 
AIK med 3-1 och i allsvenskan
slutade de trea. Hacke minns speciellt en 
match borta mot Degerfors.
– Vi fick en sen straff och det blev kalaba-
lik. Det var en träläktare som
spelare och domare gick in under och det 
var fullt med vakter på läktaren.
Längst ner på läktaren satt en gammal far-
bror med ett paraply. När domaren
gick in reste sig farbrodern och drog para-
plyet i skallen på honom. De hade
tänkt på allt, men de glömde farbrodern 
med kepsen.
   Det var en till match från den säsongen 
som stannat kvar i minnet på grund
av andra faktorer än fotboll. I årets sista 
match, borta mot Djurgården tar sig en 
supporter, som pressen döper till terror-
Tommy, in på planen och attackerar do-
maren Anders Frisk.
Jag var med och fick bort honom, berättar 
Hacke.
   Tack vare segern i cupen fick Halmstad 
det året spela i vad som då kallades
cupvinnarcupen. Första matchen var i 
Bulgarien mot Lokomotiv Sofia.
Halmstad föll borta med 1–3 och vann 
hemma med 2–0.
Nästa stopp på vägen var italienska Parma 
och första matchen gick på Ullevi.
– Det var den häftigaste matchen jag spe-
lat. Parma bestod av världsstjärnor
och hade slutat tvåa i ligan det året, men 
vi vann med 3–0. Allting stämde
för samtliga elva på planen, berättar 
Hacke.

Mötte Stoitchkov
Läget inför returen var förstås utmärkt.
– De var ju nästan uppgivna innan match-
en, men vi blev förnedrade. Jag har
aldrig känt mig så maktlös på en plan. De 
bara trampade oss. Det blev 4–0
men det hade kunnat sluta 10–0.
Bland målskyttarna för Parma i den 
matchen märktes bland annat Filippo
Inzaghi, Dino Baggio och Hristo Stoitch-
kov. Hyfsade spelare, med andra ord.
   Även 1996 fick Halmstad ge sig ut i 
Europa och spela fotboll – den här
gången i Uefacupen. I andra omgången 
mötte de Newcastle.
– Matchen spelades på S:t James Park och 
det var fullsatt. Publiken där i
norra England är helt fanatisk. Det gick 
inte att kommunicera
överhuvudtaget ute på planen utan de 
pumpade på i 90 minuter. Det blev 3–0
till dem och vi hade knappt ett skott på 
mål.
Returen i Sverige slutade 2–1 till Halm-
stad och det var slutspelat i Europa
för den gången.

Slutade med allsvenskt guld som lag-
kapten
1997 blev en säsong där drömmar gick i 
uppfyllelse och där Halmstad kläddes
i guld.
– Det var ett fantastiskt år. HBK är en för-
ening med små muskler och dålig
ekonomi. Men när vi mötte Parma fick vi 
in lite pengar och kunde värva en
del spelare. Vi låg i toppen hela tiden och 
hade ett bra lag.
Innan säsongen var det inga som trodde 
på Halmstad.

Alla räknade med att allting skulle sluta 
som vanligt – med guldpytt på
Kamratgården.
– IFK Göteborg var ju stora favoriter och 
de hade vunnit kanske fem år i
rad. Det var ingen som trodde på lilla 
Halmstad och det var först i slutet
som vi blev ett riktigt hot, säger Hacke.
Halmstad vann guldet och lagkapten 
Tommy ”Hacke” Andersson fick höja
pokalen med en guldhatt på huvudet med-
an konfettin yrde omkring honom.
Sedan slutade han.
– Jag hade bestämt mig när säsongen bör-
jade att det skulle vara den sista.
Och att få sluta så, ja, det kan inte bli 
mycket bättre, säger han.
   Matchen mot publiken på årsmötet i 
Tidaholm vann Hacke knappt men de ex-
akta siffror visste denna gång inte ens frå-
geledaren Tommy Wahlsten men ibland 
är inte resultatet det viktigaste utan det är 
resan dit.

Till sist Hacke om:
…Stuart Baxter:
– Han lyfte hela HBK och han är en fan-
tastisk instruktör. Han har helt
klart för sig vad alla ska göra ute på pla-
nen. Han är också väldigt
intensiv och det är tufft för en styrelse att 
ha honom under en längre tid.
Det är nog därför han inte är så länge i 
sina klubbar, men han får resultat
direkt. Men man klarar inte mer än ett par 
säsonger med Stuart.

…vad han gör nu:
– Jag jobbar som försäkringsmäklare se-
dan åtta år tillbaka. Jag har en egen

                                            FOTO: Roland Samuelsson
Tommy ”Hacke” Andersson - lagkapten 
när Halmstad BK vann SM 1997 - 
tillsammans med Tommy Wahlsten.

firma med tre anställda.

…hur många länder han har spelat fot-
boll i:
– Jag satt och räknade på det en gång och 
jag har varit i 50 länder. Det är
en jätteförmån med fotbollen och det är 
inte många länder i Europa jag inte
har varit i. Jag har också varit i nästan 
hela Asien. I Malaysia bytte vi
till oss rysk kaviar mot träningskläder. 
Det var ett rysk lag som hade hela
väskor fulla med rysk kaviar på burk och 
vi bytte till oss det.

…han fortsatt att spela fotboll i någon 
form:
– Jag slutade helt och hållet. Jag var med 
-98 och skulle vara scout men
det blev samma sak som när man spelade 
med att man fick vara borta varje
helg så jag slutade. Sedan tänkte några av 
oss vara med i en division
VI-klubb och spela. Jag var med i någon 
träningsmatch, men mer blev det
inte.

…hans kontakt med fotbollen nu:
– Jag har två barn, Simon, 10, och Elin, 6. 
Jag är tränare för P10-laget i
Alet där Simon spelar. Det är egentligen 
den kontakten jag har med fotbollen
nu förutom att jag tittar på alla matcher i 
Halmstad.

(ett redigerat utdrag ur artikel signerad 
Emil Dahlin i Västgöta-Bladet den 22 
mars i år)
                                    Tommy Wahlsten

Brynolf omvald i Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening för 19:e året

Föreningens årsmöte i Villan 
avklarades snabbt. När Brynolf 
Antonsson öppnade årsmötet 
som samlat ca 50 medlemmar 
så var det 18:e året i rad han 
gjorde så. 
WIS-ordföranden Tommy Wahl-
sten valdes till ordförande för års-
mötesförhandlingarna och valen 
avklarades utan några problem.
Brynolf omvaldes som förening-
ens ordförande och omval blev 
det också för Stig Tidqvist. 
Hans och Inga Jansson som val-
des in i stället för Roy Steen och 
Per Thilander som undanbett sig 
omval. Per valdes dock till sty-
relsesuppleant tillsammans med 

Torsten Steiner och 
Evert Ödvall. Kvar i 
styrelsen sedan förra 
årsmötet är Gösta 
Cronholm, Ejving 
Karlsson och Eje 
Holm.
   Lars Norström av-
gick ur valberedning 
och ersattes av Anna-
Lisa Ödvall.
   Roy Steen och Rune 
Andersson utsågs till 
hedersledamöter i 
föreningen. 

Tommy Wahlsten                                                                                FOTO: Tommy Wahlsten
Hedersledamöterna Roy Steen och Rune Andersson 
uppvaktas av ordföranden Brynolf Antonsson
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Fjärde finalen i rad och nu 
äntligen seger för  Skövde HF 

av Tommy Wahlsten
Torsdagen den 1 maj 2008 kommer Skövde att kommas ihåg som dagen då Skövde HF ordnade det 
första SM-guldet till Skövde. Klar seger mot årets storfavoriter Sävehof som hade vunnit samtliga 27 
matcher på vägen fram till SM-finalen.   Segerresultat blev till slut 31-24 (13-11) och matchen i Scan-
dinavium sågs av 11.456 åskådare. Domare med högsta betyg var Göran Jonsson, Skara och Henrik 
Mäkinen, Falköping.

Här de 17 spelarna som varit med under säsongen (mål i finalen inom parentes):

Gabriella Kain, målvakt - 27 år
Anna Gustavsson, målvakt - 19 år
Lisa Karlsson, målvakt -  23 år
Anna Hedin, 21 år
Caroline Lundh, 26 år (1)
Linnea Torstensson, 25 år (5)
Angelica Wallén, 22 år (7)
Erica Widell, 23 år (4)
Lisa Lindgren, 25 år
Erika Nilsson, 27 år
Anna-Maria Johansson, 26 år (3)
Åsa Mörthén, 20 år
Anna Larsson, 24 år (2)
Lisa Wirén, 24 år (6)
Sofia Carlsson, 24 år
Karin Nydén, 24 år (3)
Malin Jonsson, 24 år

Tränare : Magnus Frisk för 14:e året i rad!

Övriga ledare: Kjell E. Larsson, Harri Viinamäki, Claes-Göran Elfwering, Anneli Hallqvist, Gunnar 
Hattevig och Håkan Lewenstedt.

Här ett axplock ur HF-historien delvis hämtat från klubbens hemsida.

1949 grundades Skövde HF. I spetsen står Herman Somby, mannen bakom SHF: s bildande. Skövde HF 
hedrar sin grundare genom at de givit farmarlaget namnet HF Somby. Skövde HF var också först med 
damfotboll i Skövde.

1950-51 Första seriespelet inomhus.

1955  Blivande HF-profilen Annlis Frisk gör sin första A-lagsmatch

1956-57 Seriesegrare i div II, men man bestämde sig att avstå uppflyttning till Allsvenskan

1962-63 Seriesegrare i div II och uppflyttning till Allsvenskan.

1978 Första finalspelet i Junior-SM. 4: e plats.

1987-88 Finalspel J-SM. Fjärdeplats.

1988-89 Tvåa i div I, klarade ej kvalet till Elitserien. Final J-SM, förlust mot Warta.

1990-91 Förlust i avgörande playoff mot Spårvägen om en plats i Elitserien.

1991-92 Föll återigen i playoff till elitserien. Tvåa i Flickallsvenskan.

1992-93 J-SM-final mot Skuru. Förlust 17-19.

1995-96 Klara för elitserien efter andra plats i Allsvenskan.

1996-97 Premiärsäsong i elitserien. Sjunde plats.

1997-98 Elitserien på hösten och allsvenskan på våren. Klarar platsen 98/99: års elitserie via spel i all-
svenskan och playoff.

1998-99 Spel i elitserien på hösten. Klarade allsvenskan.

1999-00 Efter degradering till Allsvenskan så klarade man att ta sig tillbaka till Elitserien inför säsongen 
00-01. Skövde HF tog sitt första J-SM-guld.

2000-01 Förlorade kvartsfinalen mot Sävehof.

2002-03 Första Europacupspelet, förlust mot polska Sosnica Gliwice.

2004-05 SM-final i Globen 050423, uddamålsförlust mot Skuru IK 23-24, efter ledning 13-10 i paus. 
11.750 såg på, publikrekord för en SM-match för damer.

2005-06 Klara seriesegrare, SM-final 060506 mot IK Sävehof och ny uddamålsförlust efter förlängning 
inför 10 132 åskådare i Scandinavium. Vid ordinarie speltids slut visade anslagstavlan 19-19. 2 x 5 min i 
tilläggstid fick tillgripas och då var IK Sävehof ett mål bättre. Slutresultat: 21-22.

2006-07 Ny SM-final mot Sävehof, nu i Globen 070505 inför 10.112 åskådare.  Efter ledning med 10-3 
efter 18 minuters spel i första halvlek (14-12 i paus) blev det ny snöplig förlust då Sävehof gick ifrån till 
29-27.

Här ser vi lagkaptenen och målvakten Gabriella Kain äntra segerpodiet.                                                                                                   FOTO: Stig Dahlstrand, Skövde
Bakom henne från vänster nr 7 Angelica Wallén, nr 8 Erica Widell, bakom henne nr 13
Anna-Maria Johansson samt nr 3 Caroline Lundh. 
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Vårgårda Ishockeyklubb
Ishockeyns etablerande i Vår-
gårda, i organiserad form, in-
leddes under hösten 1962. Då 
bildades nämligen en isbane-
kommitté, vars uppgift var att 
projektera och bygga en is-
hockeybana.
   Ungefär samtidigt togs det för-
sta initiativet till bildandet av en 
ishockeyklubb. Den 20 oktober 
1962 hölls ett konstituerande sty-
relsemöte med interimsstyrelsen 
för Vårgårda Ishockeyklubb och 
den 26 januari 1963 valdes så den 
första ordinarie styrelsen.
   Då var arbetet med isbanan re-
dan klart och den 2 februari 1963 
hölls en högtidlig invigning. På 
programmet stod bl.a. en uppvis-
ning av, Götalandsmästarinnan i 
konståkning, Lena Bergh.
   Protokoll och handlingar från 
evenemanget anger inte något 
namn på isbanan, men den kom 
snart att kallas ”Tångarinken”, då 
den var belägen inne på Vårgårda 
Idrottsklubbs idrottsplats, Tånga 
Hed. Att banan anlagts inne på 
Vårgårda Idrottsklubbs område 
förklarade VIK:s ”starke man”, 
Sven Bergsten, på följande sätt i 
klubbens verksamhetsberättelse 
för år 1962: ”Under året har en 
ishockeybana anlagts på Tånga 
Hed. Densamma har startats i 
kommunal regi. På förfrågan om 
lov till anläggningen på idrotts-
platsområdet, lämnade klubben 
sitt samtycke härtill då det an-
sågs att idrotten bör vara samlad 
på ett ställe och då medlemmarna 
i denna nystartade Vårgårda Is-
hockeyklubb kan sägas utgöra så 
gott som desamma i idrottsklub-
ben. Upplåtelsen ansågs behjär-
tansvärd.”

   Säsongen 1963-64 var det 
dags för debut i Västergötlands 
Ishockeyförbunds seriesystem. 
Klubbens största framgång kom 
under säsongen 1967-68, då man 
blev seriesegrare i div. V Norra 
Älvsborgsserien.
   Detta kom emellertid att bli 
klubbens sista säsong i egen regi. 
Den 8 april 1968 lades Vårgårda 
Ishockeyklubb ned och gick upp 
som självständig sektion i Vår-
gårda Idrottsklubb. Vårgårda Is-
hockeyklubb kom därmed att få 
en relativt kortlivad historia.
   I början av 1980 talet började 
man projektera en ny fotbollsplan 

Vårgårda Ishockeyklubbs seriesegrande lag i div. V Norra Älvsborgsserien 
1967-68.
Bakre raden fr. v.: Per Anderzén, Lars-Björne Johansson, Stefan Igelström, Ove 
Beutler, Birger Knutsson, Christer Johansson, Bernt Brännström.
Mellanraden fr. v.: Roger Andersson, Tage Danielsson, Anders Olsson, Allan Lars-
son, Nils-Gunnar Svantesson, Sture Åhman.
Främre raden fr. v.: Lennart Carlson, Lennart Bahlman, Lennart Dahlin, Åke 
Gerhardsson, Lars Palmgren, Leif Berg.

på det område, där ”Tångarrin-
ken” var placerad. Av förklarliga 
skäl ogillades detta av ”ishock-
eyfolket”, som då beslutade att 
”starta eget”. Formellt ägde detta 
rum vid ett extra årsmöte med 
Vårgårda Idrottsklubb den 22 
mars 1983. Ishockeysektionen 
lämnade då Vårgårda Idrotts-
klubb och startade i stället Vår-
gårda Hockey Club. En begagnad 
konstfrysanläggning införskaffa-
des och anlades i anslutning till, 
den nybyggda, Sporthallen.

                                Stig Sjögren

Vårgårda Ish.klubb 9   8   0   1    46-23   16
IFK Trollhättan B  8   6   0   2    64-24   12
Herrljunga IK         10   5   0   5    38-37   10
IK Nääs            8   5   0   3    35-39   10
Ahlafors IF            7   1   0   6   28-39     2
Vedums IK            8   0   0   8    12-62     0 

Div. V Norra Älvsborgserien 1967-68

Brasilien på Ryavallen för 50 år sedan
När denna tidning når sina lä-
sare i början på juni 2008 är det 
exakt 50 år sedan VM i fotboll 
spelades här i Sverige. VM-spe-
let inleddes den söndagen den 8 
juni men redan onsdagen den 
4 juni spelade blivande världs-
mästarna Brasilien sin första 
match i Sverige. 
På Ramnavallen i Borås spelade 
laget mot en kombination från 
Elfsborg och Norrby i något som 
i tidningarna utannonserades 
som en klubbafton. Arrangörerna 
fick nämligen inte ta upp någon 
entré men löste det på så sätt att 
inbjudningskort till denna klubb-
afton gick att förköpa för några 
kronor. Arrangörerna beräknade 
att ca 7.000 åskådare tog sig till 
Ramnavallen denna kväll  och 
när man inte kunde ta entré så 
kunde man kanske ta betalt för 
programbladet – ett programblad 
som finns avbildat i Elfsborgs se-
naste jubileumsbok.  Några änd-
ringar blev det dock i sista stund 
i Brasiliens lag där Nilton Santos 
och Pepe inte kunde vara med. 
Brasilien luftade alla sina 22 spe-
lare som skulle spela var sin halv-
lek och hade först tänkt låna två 
boråsare men det blev i stället så 
att vänsterbacken Oreco och vän-
steryttern Zagallo spelade med i 
hela matchen.

Lagbilden
Lagbilden som finns på sista si-
dan i denna tidning är från Borås 
Tidnings arkiv och fanns också 
med i nämnda jubileumsbok där 
namnen inte var helt korrekta, 
bl.a. fattades ett namn där. Bilden 
är tagen innan avspark och de rät-
ta namnen se ni under bilden.

Boråsalliansens laguppställning 
var följande från mål till vänsteryt-
ter: Gösta Paréus, Norrby(N), 
Lennart Samuelsson, Elfsborg 
(E), Bengt Dahlqvist (N), Hasse 
Råberg (E), Toivo Lundell (E), 
Stig ”Iltoss” Andersson (N), Las-
se Råberg (E), Göran Hernström 
(N), Ola Evaldsson (N), S-O Ti-
debrink (N), Kaj Wehlin (E).

I andra halvlek kom Rune ”Fem-
man” Samuelsson (N), Rolf ”Ki-
nis” Johansson (E) och Roland 
Sandström (E) in i stället för Lun-
dell, Andersson och Wehlin.

Nämnas bör att VM-uttagna Inge-

mar Haraldsson (E) och Reino 
Börjesson (N) inte kunde med-
verka och dessutom var Henry 
Larsson (E) och Arne Wiklund 
(N) skadade.

Brasiliansk vinst 4-1
Det var Kaj Wehlin (en av Elfs-
borgs fåtaliga importer från Skå-
ne) som gav alliansen ledningen 
med 1-0 i 25:e minuten men bara 
två minuter senare kvitterade 
Brasilien genom sin lagkapten, 
centern Mazola (stavas ibland 
också Mazzola). Vänsterinnern  
Pelé ersattes i paus av Dida och 
han svarade för 2-1 målet. Andra 
halvleks brassecenter Vava gjorde 
3-1 och högerinner Moacir ( som 
hade ersatt Didi i paus) gjorde 
4-1 på straffspark .

Övriga brassar i andra var mål-
vakten Castilho, högerbacken 
Djalma Santos, ”halvbackarna” 
Zozimo, Mauro Oliveira och Zito 
samt högeryttern Garrincha.  Av 
spelarna i örsta halvlek som finns 
på bilden på sista sidan kom fem 
+ Zagallo att spela med i VM-fi-
nalen. Av spelarna i andra halvlek 
så var motsvarande siffra fyra + 
Zagallo.  Den ende av VM-final-
spelarna som saknades var den 
i inledningen nämnde vänster-
backen Nilton Santos som var lätt 
skadad.

Hasse Råberg var alltså den i alli-
ansens lag som ställdes mot yng-
lingen Pelé som inte alls var något 
speciellt känt namn denna kväll. 
Hasse minns vid vårt samtal nu 
i maj hur han fick en vimpel av 
denne 17-åring innan matchen. 
Signaturen ”Kjello” skriver da-
gen efter i Västgöta-Demokraten 
följande om Hasse: Allra bäst i 
alliansen var Hans Råberg, som 
särskilt i första halvlek gjorde en 
enastående grann insats och näs-
tan kunde mäta sig med motstån-
darna i snabbhet och spelstyrka.

Bengt Dahlqvist spelade vän-
sterback hela matchen och fick 
i andra halvlek möta Garrincha 
som ersatte från start spelande 
Joel. Bengt berättade för mig 
vid ett samtal i april att han, åt-
minstone i Gävle, blev känd som 
backen som klarade av Garrin-
cha.  När jag läste i referaten från 
matchen hittade jag följande av 

signaturen ”Leif” i BT: Backarna 
Samuelsson och Dahlqvist hade 
det inte lätt mot sina hypersnabba 
motståndare och särskilt i andra 
halvlek kom de oftast på mellan-
hand och deras erkända snabbhet 
räckte på långt när inte till mot de 
startsnabba brasilianarna. 

Signaturen ”Kjello” i VD hade 
en annan uppfattning och skrev: 
”Paréus i mål var en av alliansens 
bästa. Backarna Samuelsson och 
Dahlqvist var också  mycket goda 
liksom stoppern Lundell. Evalds-
son var tillsammans med Wehlin 
bäst av forwards.”

Kanske hade ändå Dahlqvist rätt 
och kanske kunde man efter VM-
finalen ha skrivit en artikel med 
rubriken ”Hade Sverige vunnit 
VM-finalen om Dahlqvist spelat 
vänsterback ? eller var det så att 
”Kjello” var alldeles för snäll i 
sina omdömen?

Domare i matchen var då 22-åri-
ge Bo-Lennart Jonasson som fick 
klart godkänt betyg av ”Leif” i 
BT.  Nämnas kan också att mest 
meriterad av alla på planen denna 
onsdagskväll var alliansens lag-
kapten, Lennart Samuelsson – 
den ende med medaljer från VM 
och OS i bagaget. (VM-brons 
1950 och OS-brons 1952). Len-
nart, som fyller 84 år i juli, bor 
idag i Borlänge.

Göran och Rune spelade med 
Brasilien
En annan spelare i allianslaget, 
Göran Hernström, har starka min-
nen från Brasiliens besök 1958. 
Göran fick nämligen tillsammans 
med Rune ”Femman” två dagar 
senare en förfrågan om att med-
verka i en träningsmatch mellan 
brassarnas A och B-lag.  Två av 
spelarna var skadade, bl.a. då 
Oreco som fick en armbåge i an-
siktet i matchen på Ramnavallen. 
Givetvis ställde Göran och Rune 
upp och i matchen som spelades 
på IFK Hindås plan fick de spela 
vänsterhalv respektive centerhalv 
i B-laget. A-laget vann den tims-
långa matchen och norrbyiterna 
förärades bl.a. var sin plånbok 
(tom?)  och återvände till Borås 
med ett glatt och unikt minne ri-
kare. 
                       Tommy Wahlsten
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VÅRKRYSS

VÅRKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, svaret på vilken dag som den anrika nattorienteringen ”Häxjakten” i 
Skara alltid arrangeras.
Skriv ner den sökta dagen på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”Vårkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 10 augusti vill vi ha svaren. Som vanligt delar vi ut tre priser i form av Sverigelotter. Lycka till !

Rätt lösning till förra numrets ”Vinterkryss” var Lennart Hyland. 

Pristagare blev: 
  1:a pris 3 Sverigelotter: Anna-Lisa Mether, Roddaregatan 16, 462 35 Vänersborg. 
  2:a pris 2 Sverielotter: Nils Nordlundh, Kungsgatan 77, 461 35 Trollhättan. 
  3:e pris 1 Sverigelott: Olle Åsetun, Rosmaringången 11, 507 51 Borås. 

Vi gratulerar vinnarna, lotterna kommer med posten.
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Invigning av Borås Idrottsmuseum 
Måndagen 31 mars nyöppnades 
Borås Idrottsmuseum i anrika 
Boråshallen efter en utbyggnad 
med ytterligare 40 m2. Bakom 
utbyggnaden ligger både ett 
allmänt behov av en större lo-
kal samt möjlighet att förverk-
liga ett filmprojekt. 
BIS har således genom den här 
utbyggnaden och de tekniska in-
stallationer som gjorts fått möj-
lighet att visa de c:a 500 klassis-
ka idrottsfilmavsnitt som SCIF, 
Svenska Föreningen för Idrottens 
Främjande, köpt loss från SF:s 
och SVT:s arkiv.
Filmerna var också en höjdpunkt 
under invigningen som skedde i 
anslutning till BIS årsmöte.

   Sällskapets ordförande Tommy 
Olsson inledde öppningspro-
grammet inför närmare hundra 
deltagare och påminde bl a om 
att morgondagens historia skrivs 
idag, dvs att idrottsmuseer och 
idrottshistoriker måste finnas 
också i nuet och dokumentera 
detta. Som en markering av det-
ta har museet nu bytt namn från 
Borås Idrottshistoriska Museum 
till Borås Idrottsmuseum.
Tal hölls också av VIF:s ordfö-
rande Karl-Evert Andersson och 
WIS:s ordförande Tommy Wahl-
sten
   Den högtidliga invigningen för-
rättades sedan av kommunsty-
relsens ordförande Ulrik Nilsson 

som, innan han klippte bandet 
och släppte besökarna in till den 
filmvisning som sedan följde,  
gav en del personliga minnen av 
sådana där idrottshändelser, där 
man vet precis var man var just 
när det hände. 
De filmer som sedan visades var 
från solskensolympiaden 1912, 
VM i fotboll 1958 och Bernt Jo-
hanssons segerdefilering i lands-
vägsloppet på cykel i Montreal 
1976. 
   Helt klart är att Idrottsmuseet i 
och med det här fått ett fint drag-
plåster i den fortsatta verksamhe-
ten. 
                   Text Tommy Olsson
                   Foto Dag Ekelund

Samarbete med SISU i  utvecklingsfrågor

 • Ge stöd till befintliga sällskap/föreningar i förnyelsearbetet
 • Fortsätta utvecklingsarbetet genom nya studiecirklar

Sommarmöten även 2008-2009
 • Borås, lördag 30 augusti 2008 då också WIS 20 år uppmärksammas

Utnyttja VIF:s 100 år och WIS 20 år för att

 • Få mer utrymme i lokala medier 
 • Få fler medlemmar som också aktiveras

Riksförbundet stöttas
 • Fortsatt stark representation vid konferens/årsmöte 11-12 oktober 2008 i Järvsö

Hemsidesportal
 • Påbörja  arbetet för att skapa en egen hemsida för WIS där tidningen, distriktsmuseet och vår bokutgivning  
  presenteras. Samarbete med VIF för att även skapa möjlighet för de lokala sällskapen att starta en egen hemsida.

Musei-utveckling
 • Distriktsmuseets framtida inriktning skall fastläggas i ett policy-dokument
 • Samordning med övriga museer i Västergötland / Vandringsutsällningar 

Tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria”
 • Fortsatt utveckling av tidningen
 • Översyn av redaktionen i samband med förändringar på redaktörsposten

WIS Arbets- och Utvecklingsplan 2008-2009

Kommunstyrelsens ordförande Ulrik 
Nilsson klipper bandet 

Filmförevisningen har börjat Ulla Stålheim guidar Ulrik Nilsson i 
Borås Idrottsmuseum
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Skinnmo Moholm
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sven-ake.mokander@vargarda.se

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

Dag Wissler, adj.VIF
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Kenneth Tidebrink, adj. SISU
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Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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Ale Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Cerry Holmgren
 Hansvägen 4
 446 33 Älvängen
Ordf. Cerry Holmgren
 0303-74 01 96

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

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b
Bankg.   5089-3764

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

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

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0731-42 22 51
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Roland Gustafsson, 0505-306 14
Sekr.      Stig Brehag, 0505-403 87

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

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  Britt-Marie.Knutsson@tele2.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:      Box 554
                  503 14 Borås
Tel:            033-35 39 39a, 0706-81 21 16
Ordf.:        Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.          Solveig Sundequist, 
     0500-41 86 94

VI PÅ REDAKTIONEN ÖNSKAR ER ALLA 
EN SKÖN OCH AVKOPPLANDE SOMMAR!

Rättelser
I tidning nr 4/2007 finns det ett faktafel på sidan 19.  Damlaget 
på bild är Främmestads IK som under åren 1980-85 och 1987 
spelade i högsta damserien.  Efter säsongen 1985 låg laget  så 
högt som på 17:e plats i maratontabellen.

I vår senaste tidning, nr 1/2008, har det smugit sig in ett felak-
tigt årtal i bildtexten längst upp på sidan 21. Det var 1956 som 
det var OS i Melbourne där Gösta och Olle ingick i fyran med 
styrman som tog silver.  Just detta år tävlade de båda för Rodd-
klubben Three Towns som bildades enbart för satsningen inför 
OS i november.

EFTERLYSNING
I samband med återlämning av materialet till 
”rullgardinerna” försvann två foton föreställande 
Kullingsloppet 1972 och Gösta ”Fåglum” Pet-
tersson i aktion under Vårgårdas GP-lopp 1966.

Om någon upphittar fotona var vänlig skicka dem 
till:
Vårgårda IK, Box 64, 447 22 Vårgårda

FOTO: Leif Svensson



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Kortet är taget innan avspark på Ramnavallen 4 juni 1958 och visar Brasiliens 
laguppställning i första halvlek.

Stående från vänster: tränaren Vicente Feola, N. de Sordi, Dino Sani, Bellini (lag-
kapten i VM-finalen), Gylmar, Orlando, Oreco
Sittande från vänster: Joel, Didi, Mazola (lagkapten i Boråsmatchen), Pele, Za-
gallo.
 
Samtliga utom Oreco, som skadades i matchen, kom att spela med i VM (sex var 
med i finalen). Se även artikel på sid. 27 

Brasilien på Ramnavallen i Borås 1958


