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IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Sommaren 2016.
Jag är i mitt inre en idrottsnörd. Sommaren 2016 har 
för mig varit het. Kanske hetare än vanligt. Först EM 
i fotboll och sedan OS. 
Senare i höst kommer World Cup i ishockey. Detta 
har betytt nattvak och krävt engagemang och energi. 
För att inte tala om allt som föregått tävlingarna i 
form terrorhot, attentat, doping, avstängning, mutor 
och allehanda skandaler. I vår mediala värld  är vi 
ständigt närvarande och uppdaterade. Vi lever i nuet. 
Vi nöjer oss inte med att informera oss dagen efter. 
Allting kommer oss mera påträngande närmare. 
Gränser försvinner, och vi tycker befinna oss på plats. 
Vi kan följa olika tävlingar och händelser,som sker 
samtidigt, genom att byta kanal. Ibland tycker jag att 
det blir lite för mycket av det goda. Det känns svårt
 att i denna spalt förbigå  OS. När detta skrivs, är 
spelen inte avslutade och här handlar det mer 
om nutid än dåtid.   Självklart uppstår ett antal 
frågor och ifrågasättanden av detta megaarrangemang. Mina funderingar är:

Har OS överlevt sig självt?
Efter att ha läst och hört om de ekonomiska, sociala och andra konsekvenserna av 
Brasiliens satsning på OS frågar jag mig: Är det försvarbart att fortsatt arrangera olympiska 
spel på samma sätt som tidigare? Vi kommer allt längre bort från Pierre de Coubertains tan-
kar om”Idrott för alla”,”Det viktigaste i livet är inte att segra,utan att kämpa väl”. Så sade 
han,som tog OS-guld i litteratur vid  olympiaden 1912 i Stockholm , under pseudonym och 
tävlande för Tyskland. Något måste ske. Varför inte börja med IOK.

Världen förändras mycket snabbare än idrotten.
Vår värld kommer att förändras totalt genom den globalisering, urbanisering och digita-
lisering som, som nu sker allt snabbare. I vårt land pågår en intensiv debatt om vem som 
skall ha tv-rättigheterna vid stora mästerskap som OS,VM och EM. Public service genom 
SVT eller betalkanaler. Allt som vi vill se finns i praktiken redan idag via dator. Om vi får 
uppleva  ett nytt OS om fyra år, kommer säkerligen en mycket stor andel  tittare att följa 
spelen via dator, padda eller mobil. Ungdomar som skaffar sig eget boende prenumerar inte 
automatiskt på någon tidning eller skaffar sig TV. Någon vänsterfotad politiker och en TV-
kändis uttryckte unders spelen sin ilska över att inte kunna följa spelen från sommarstugan 
via marknätet och SVT. Det handlar ju om äganderätten till idrottsevenemang. Låt idrotten 
behålla den för att på bästa sätt finansiera sin verksamhet. Har man åsikten, att staten skall  
gå in och styra media med statliga programtablåer, då lär många protestera, som vill ha 
konkurrens och personlig  frihet att välja kvar.
 
Nationalismen ett hot?
Aldrig är den nationalistiska yran så stor som vid ett OS. Många ser detta som ett hot mot 
demokratin, som lätt låter sig erövras av populister och extremister. Jag erinrar mig historien 
om den norske reportern, som vid åsynen av alla nationsflaggor lär ha yttrat: ”Mej synes det 
slik som den norske fanen vajer allra mest”. Vad som idag skall definieras som nationalstat 
börjar för mig bli lite flytande. Ta t.ex. bordtennis. Kina är överlägset bäst och tar de flesta 
medaljerna. Tittar man lite längre ner i resultatlistan finner man fler kineser men represente-
rande ett annat land. 
Kenya ett annat exempel.
I vårt land uppstod en sorglustig diskussion om vår nationalsång. Vår nye förbundskapten i 
fotboll anmärkte på att våra spelare inte sjöng med tillräcklig kraft. Läser jag av tv-bilderna 
rätt, så tycks lag från sydligare breddgrader sjunga med större glöd. Nu handlar det ju om 
landskamp i OS inte körsång och ingår inte heller i spelarutbildningen. Sättet att uppträda 
är kanske lite typiskt svenskt? Numera har det ju blivit ”rumsrent” att diskutera svenska 
värderingar. Fotbollen är bra på integration, och mer spelare kommer i framtiden att ha en 
annan kulturell och emotionell bakgrund, när de representerar Sverige. Mitt motto är ”Stil 
och profil”
Jag  vill ha nationalsången kvar. Den är tillsammans med intåget en del uppladdningen inför 
matchen. Det skall ske under värdiga former. Det handlar inte om Körslaget men inte heller 
om Melodifestivalen.

Många medaljer till våra kvinnliga OS-deltagare.
Så här långt har damerna varit klart  mer framgångsrika än männen. Åtminstone vad gäller 
antalet medaljer. Det är mycket glädjande och ett resultat av satsningen på damsidan. Låt 
det bara inte bli ett slagträ i rådande jämlikhetsdebatt. Jag såg till min fasa en tidningsrepor-
ter uppamma en slags klasskamp mellan könen med politiska förtecken. Alla med hjärtat till 
vänster anmodas älska Sara Sjöström  och hata Henrik Stenson till höger. Det finns mycket 
kvar att göra i jämlikhetsarbetet. Men det är inte den nutida unga generationens fel. 
Det finns en bakgrund och förklaringar bakåt i historien, som 
vi måste rätta till. Här tror jag, att vi idrottshistoriker har en 
viktig uppgift. 
Denna tidning kan vara ett redskap.
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Tryck:                  Responstryck, Borås

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 Borås
Tel: 033-20 04 53 b, 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

Leif Svensson
Östergatan 3
434 30 Kungsbacka
Tel: 0300-32 24 40 b, 0722-52 70 12
E-post: leif@bihs.se

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

Ingemar Williamsson
Klövergatan 39
531 41 Lidköping
Tel: 070-3282534
E-post:  sasami@telia.com

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

501 13 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

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

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 4/2016 ca. V 51

Nr 1/2017 ca. V 8

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt, digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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VETERANER. I vimlet syntes bland andra Gunnar Ryberg och Alvar Munter.
Foto: ANDERS THORN

ALINGSÅS: Höstmörker vad 
gäller lokalfrågan. I övrigt kan 
sägas att det underbara vädret vid 
vårträffen i scoutgården Östbovik 
får symbolisera att det våras för 
Alingsås Idrottshistoriska Säll-
skap.

Ordföranden Per-Göran Björkman infor-
merade om dagens situation och framtida 
satsningar. Det stora bekymret är klubb-
lokalen. Man håller till i trånga källar-
utrymmen på Östra Kyrkogatan, vilket 
utgör ett rejält hinder för utvecklingen.
Självklart vill man att så många som 
möjligt ska ges tillfälle att delta i aktivi-
teterna och bese samlingarna av idrotts-
historiska prylar och dokument. I nuläget 
är besöksantalet begränsat till cirka 20.
Kultur och fritid har uppvaktats i ärendet 
och nu avvaktar man spänt ett svar däri-
från. Klubben har inga djupa ekonomiska 
källor att ösa ur och hoppas alltså på 
stöttning.
 
–  Bättre än inget. Så lyder ordförandens 
syn på dagens situation.

Gränsöverskridande
Vad finns då på plussidan hos den här 
sammanslutningen som med sina 200 
medlemmar spänner över gränser både 
vad gäller klubbtillhörigheter och sport-
grenar? Exempelvis att man firar 25-års-
jubileum nästa år med en utställning i 
Alingsås Museum. Dessutom en del 
annat som vi hoppas kuna redogöra för 
senare när pusselbitarna fallit på plats.

Bowling tar över
I Estrad har man haft en monterutställ-
ning om motorsport. Den byts ut mot 
en historisk tillbakablick på bowling. I 
samband med att Nolhagahallen tillkom 

Det våras för AIHS - trots lokalmörkret

1968 bildades ett flertal klotrullarklub-
bar. De allra flesta har under årens lopp 
fallit som käglor. Kvar finns dessbättre 
en elitförening.

Stöttepelare
Självfallet gick vårträffen i nostalgins 
tecken. Tidningens utsände träffade i 
vimlet bland andra lokalidrottens grand 
old man, det vill säga 93-årige Alvar 
Munter. Kroppen har tagit stryk under 
senare år, men Alvar med bakgrund i 
flera klubbar försöker vara med i mån av 
ork. Hustrun Margit är till god hjälp. Vad 
är det då som driver veteranen?
–  Alltid lika trevligt att träffa gamla 
kamrater, säger han, självfallet klädd i 
grönt, som det anstår en äkta AIF-are, 
och  med vårhatten käckt på sned. Alvar 
var med redan då sällskapet bildades 
1992.
Gunnar Ryberg, med en bakgrund i förr 
så alerta KFUM, har varit verksam i 

AIHS under 20-talet år, bland annat som 
ordförande under en femårsperiod. Han 
delar Alvars uppfattning om att mötet 
med trevliga människor är en påtaglig 
trivselfaktor liksom innehållet i själva 
föreningsarbetet.
–  Har varit mycket intressant att få vara 
med och dokumentera fina prestationer i 
olika sportgrenar.

Bra frågor
Vårmötet gick i kända hjulspår. Både 
före och efter fikat ute i trädgården un-
derhöll Lance Duo (Ulf Lance Karlsson 
och Dag Ekström) med sång och musik.  
Bland attraktionerna fanns också en Lars 
Larssonsk frågesport med mer eller min-
dre kluriga frågor. Ordföranden Björk-
man var som värd ofin nog att besegra 
samtliga 40-talet gäster.
–  Bra frågor, var hans enkla förklaring 
till framgången.
                                  ANDERS THORN

Lea - tantskräcken som helst åker trehjuling och vägrar vara slav
ALINGSÅS: I en tidigare monter-
utställning på Estrad i Alingsås 
speglades motorsport i gången 
tid av Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskap. 
En av de profiler som porträtterades var 
Lars-Erik Löfving, kort och gott mest 
känd som Lea, med 55 år bakom sig på 
två eller tre hjul. Ibland bara ett. Fortfa-
rande aktiv om än i mindre sammanhang. 
Mer vild än tam. Ungefär så uppfattades 
nog unge Lea när han drog fram genom 

Alingsås centrala delar. Speciellt äldre 
damer lär han nästan skrämt livet ur när 
han kom farande på bakhjulet.  Polisen 
kände väl till den motorbitne ynglingens 
bravader.
–  Men dom kom aldrig ifatt mig säger 
han med ett stort leende när vi hälsar på 
hemma på Fågelvägen.

Föddes tidigt
Intresset föddes tidigt. Lea minns hur han 
fick åka med fadern Erik bakpå dennes 
motorcykel för att titta på backtävling 

vid Fjällsjön. Sedan har det hållit i sig. 
Motocrossbanorna var helt klart en lämp-
ligare miljö för fortkörning än gatorna 
och till en början var det två hjul som 
gällde i Alingsås Motorklubbs färger. 
Men när Leif Andersson rekommende-
rade sidvagnscross var Lea fast. Första 
sidovagnen var ett hemmabygge med 
vattenledningsrör som bärande funk-
tion. Och fartränderna tycks aldrig gå ur. 
Tillsammans med Janne Johnsson blir det 
minst en veterantävling med den gamle 
sidvagnsmaskinen varje år.
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PRISTAGARE. Lea kan se tillbaka på en framgångsrik karriär -- och än är den inte över.
Foto: ANDERS THORN

KOMPISAR. Här ses Lea tillsammans med gode vännen och burkslaven Charlie 
Eriksson vid en tävling som anordnats av MK Hammaren i Hallstahammar.
Foto: PRIVAT

–  Vi vill inte missa Långlialoppet i 
Filipstad.

Cupmästare
I inte mindre än 14 år camperade Lea 
ihop med Charlie Eriksson i sidvagns-
cross. Det blev drygt 200 tävlingar och 
herrarna har haft mycket roligt ihop även 
utanför banan. Jobbade exempelvis som 
lastbilschaufförer på samma företag, 
Skandiatransporter.

Den stora fullträffen kom 1980 i Helsing-
borg då duon körde hem SVEMO Cup, 
som statusmässigt kan jämföras med SM. 
Ära och berömmelse givetvis, men rika 
blev alingsåsarna inte på kuppen.
–  Vi fick 285 kronor i prispengar. Det 
räckte till bensin fram och tillbaka och 
till mat på Hallandsåsen.

Frånsett att EMA-motor gick in med viss 
stöd under de sista elitåren har grab-
barna tagit pengarna ur egna fickor. Hur 
mycket sporten kostat genom åren har 
Lea egentligen aldrig funderat över.
–  Då hade jag slutat för länge sedan.

Kraft i arm
Vad är det då som skiljer sidvagnscross 
från tvåhjulsåka. Jo, självklart att det 
är två som samarbetar. Kraft i arm och 
mod i barm. Det krävs det inte minst av 
burkslaven, vars uppgift är att medelst 
sidoförflyttningar fördela tyngdpunkten 
så att ekipaget håller sig på rätt köl. Och 
Lea beundrar verkligen dom som ställt 
upp under årens lopp. Förutom Charlie 
och Janne exempelvis Bengt Larsson och 
Björn Johansson.
–  Själv skulle jag inte våga.

Mörkade skadan
För den oinvigde ser det vådligt farligt 
ut. Några svårare olyckor har det dess-
bättre inte blivit. Vid ett tillfälle ramlade 
Charlie av och hade så ont att han knap-
past kunde gå. Men mörkade skadan för 
att kunna genomföra nästa lopp.

Familjesport
Crossåkandet är verkligen en familje-
sport. Sonen Mikael har noterat stora 
framgångar och även dottern Emelie är i 
farten. Hustrun Gunilla föredrar däremot 
att följa dramatiken från sidan. Vid ett 
träningstillfälle på hemmabanan i Hol 
tog hon mod till sig och ställde sig i 
burken för att slava.
–  En gång och aldrig mer, säger hon 
och betonar i nästa andetag  att sporten 
sammansvetsat fyrabarnsfamiljen och 
att man fått uppleva mycket trevligt ihop 

med likasinnade.
Det finns dock smolk i glädjebägaren. 
Antalet licensierade elitförare inom sid-
vagnscross har sjunkit markant och efter 
vad Lea nyligen uppsnappat kommer 
SM-tävlingarna att tas bort.

Olja i ådrorna
Ränderna går som tidigare påpekats inte 
ur. Lea, 71 år ung, har förmodligen mer 
olja än blod i ådrorna och älskar att meka 
och vara med i svängen. Vardagsvis finns 
han på Cross & Enduro Companiet i 
Kållered, vilket ägs och drivs av sonen 
Mikael.

Ledare
För att fullborda bilden av en genuin 
mc-fantast ska också sägas att han inne-
haft olika funktioner som ledare i MC 
Alingsås, bildad år 1977 som en special-
klubb för motorcykelsport. Det är också 
den klubben han tävlat för under större 
delen av karriären
–  Har aldrig ångrat en sekund att jag 
valt den här hobbyn, säger han efter 55 
års tävlande, strax innan AT:s utsände 
plockar ner anteckningsblock och kamera 
i väskan.

Monterutställning
Monterutställningen i Estrad fokuserade 
även på mc-grenar som inte är så kända 
numera. Exempelvis lokala back- och 
isbanetävlingar. Speciellt glada var 
funktionärerna i AIHS över att kunna 
visa Karlborgskannan, ett vandringspris 
som instiftades av Harald Karlborg, 
som under sin aktiva karriär var så pass 
överlägsen att arrangörer redan FÖRE 
tävlingarna frågade honom vad han ville 
ha i förstapris. Det sägs att han fick ihop 
ett helt möblemang.
                                 ANDERS THORN
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VARA

I slutet av 1929 bildades Bitterna 
Idrottsförening, som övertog Gym-
nastikföreningens inventarier och 
kassabehållning på sex kronor 
och fyrtioåtta öre. 
Själva investerade man i bräder, plank 
och skruv för nio kronor och åttiosju öre 
det första året.
  Inventarierna under 1930 bestod av 
dansbana, bom för gymnastik, 10 par 
byxor, 12 st. fotbollströjor, 10 st. gym-
nastiktröjor, samt kaffeskedar. 1931 hade 
antalet byxor minskat till åtta, men i 
gengäld hade en plint, en fotboll och två 
fotbollsmål införskaffats, jämte koppar-
tråd, galvaniserad järntråd samt två par 
boxhandskar.

Bitterna 
Idrottsförening

EIK, bildades den 12 juli 1929 
och slogs samman med N Vånga 
BK från år 2000 till Edsvära/N 
Vånga, ENV. EIK som självstän-
dig klubb blev alltså 70 år.

Anledningen till att klubben bildades var 
att N Vånga hade bildats 1927 och att 
flera spelare från Edsvära spelade i 
N Vånga. Edsväraspelarna ville ha en 
egen klubb och bildade därför EIK. 
1999 hade spelarunderlaget sjunkit kraf-
tigt och en sammanslagning med 
N Vånga skedde.
Initiativtagare till bildandet var framfö-
rallt Bertil Fridblom, Anton och David 
Gustavsson, Gunnar och Folke Nyberg, 
Karl Spring och Nils Land. Anton 
Gustavsson valdes till klubbens första 
ordförande. Sammanlagt har 14 spelare 
identifierats som var med vid bildandet.
Edsvära hade i Bertil Fridblom en ord-
ningsam och skrivande person. 
Protokoll, resultat och referat 1929-1936 
finns därför bevarade i en antecknings-
bok.1932 anmälde sig EIK till seriespel
i Kvänumortens pokalserie och placerade 
sig som tvåa.

Edsvära IK spelade inledningsvis på en 
”plan” i anslutning till Edsvallen men 
redan efter ett par år kunde Edsvallen fär-
digställas. Den första lagbilden vi hittat 
är från 1933 och då hade EIK randiga
dräkter, troligen gult och rött. I slutet av 
1930-talet köptes dräkter i gult och svart 
in som blev Edsvära IK:s färger.

Edsvära 
Idrottsklubb

1936 vann EIK Varaortens pokalserie.

1948/49 vann EIK Skaraserien

Tomas Björk är EIK ”meste” spelare med 
över 600 matcher från 1976 till klubben 
slogs samman med N Vånga.
Brodern Torbjörn Björk gjorde 540 
matcher och är bäste målskytt med 280 
mål åren 1977-1994.

Statistik.
Under åren 1932 – 1998 har EIK sam-
manlagt spelar 1123 seriematcher och 
vunnit 431 (38%), spelat oavgjort i 193 
(17%) och förlorat 499 (44%) matcher. 
Totalt har EIK gjort 2308 mål i serie och 
släppt in 2473 eller minus 165 mål. 1999 
ej inräknat här.
Edsvära IK har under sina 70 år an-
vänt ca 300 olika spelare i A-laget som 
tillsammans spelat över 20 000 matcher 
eller ca 65 matcher i genomsnitt.

Edsvära IK har i stort sett bara haft fot-
boll på programmet genom åren. På 1930 
och 1940-talet förekom sektioner för 
allmän idrott (1935), bandy (1936), gång 
(1942), skidor (1943), bordtennis (1945),
gymnastik och friidrott (1946). Samtlig 
verksamhet i mindre omfattning och ett 
fåtal år. Efter 1952 har Edsvära IK enbart 
haft fotboll på programmet.

Ekonomi.
Klubbens verksamhet har finansierats på 
olika sätt genom åren. Under 1930- och 
1940-talet var det inkomster från fester 
i Algutstorps park. På 1960-talet Bingo. 
Tipspromenader, lotterier, auktioner, 
medlemslotteri mm under olika år. 
Bingo-Lotto med ”Loket” utgjorde under 
flera år en stor inkomstkälla.

Åren 1977 – 1986 gav VM i mókekärre-
köring ett stort tillskott. Under senare år 
var kommunala anslag viktiga inte minst 
för skötsel av Edsvallen.

I likhet med många andra klubbar har 
EIK haft smeknamn på spelarna och här 
finns några exempel;
Bio, Skak, Kniks, Anka, Plåt, Långfot, 
Klunken, Grus, Tjungarn, Jocke, Klip-
pan, Fruste, Fulen, Blixt,
Gadden.

Edsvära IK:s historiebeskrivning.
Göran Hermansson har i tre olika jubi-
leumsskrifter beskrivit EIK:s historia, 45 
år 1974, 50 år 1979 och 60 år 1989 samt 
gjort en sammanställning även till 70 år 
1999, dvs sista året som egen klubb. 
Här finns alla resultat, målgörare, referat 
från matcher, utmärkelser och annan 
verksamhet i klubben.

Orginalhandlingar, protokoll och kassa-
böcker finns i föreningsarkivet i Lid-
köping. 1979 hade vi egen poststämpel 
för en dag. Spelare och ledare har fått 
utmärkelser i riklig omfattning från VFF, 
Sv FF m fl

1999 beslutade Edsvära IK och N Vånga 
BK att bilda en gemensam klubb från år 
2000.

Sammanslagningen visade sig vara 
lyckad. Ändå finns ett mått av nostalgi 
och 2014 ordnades återträff på Edsvallen.

                                Göran Hermansson

Bitterna IF 1931
Över fr. v. Arthur Andersson, Folke Andersson, Karl Larsson, Per Olsson, Reinold 
Aspelin, Helge Ström, Bertil Johansson.
Främre fr.v. Folke Allard, Gösta Johansson, Ragnar Lager.
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VARA

Medlemmar 
i Vara IHS 

hälsas välkomna 
till Sparbankshallen, 

Vara, 
tisdagen den 

11 oktober 
kl. 18.00 

för en träff med 
Vara SK.

Styrelsen.

  Några upplysningar om vilka som 
bildade Bitterna Idrottsförening 1929 står 
inte att finna. I gengäld är nämnda inven-
tarium för de två första verksamhetsåren 
undertecknade av materialförvaltare Per 
Ohlsson och godkända av Edvin Anders-
son och Sven Nilsson.

Vid årsmötet 1935 valdes följande 
styrelse: Ordf. Per Ohlsson, Björstorp, 
v. ordf. Evert Fredriksson, Hökagården, 
sekr. Edvin Andersson, Hagen, kassör 
Bertil Johansson, Kärrtorp och mate-
rialförvaltare Sven Jonsson, Assmund 
Ingelsgården.
  Årsredogörelsen vittnade om idog verk-
samhet, där gymnastiken rönt särskilt 
stort intresse. Fem kvinnliga och åtta 
manliga erhöll diplom. Vandringspriset 
i terrängloppet vanns för tredje året av 
Per Ohlsson, som därmed fick behålla 
pokalen. Vidare har gångtävlan samt 
tävlan i allmän idrott varit arrangerade. 
Inom fotbollen har framgångarna inte 
varit så stora.

Redan första verksamhetsåret, 1930, 
deltog Bitterna IF i seriespel för fotboll, 
Nya Femlagsserien, tillsammans med 
lag från Lagmansholm, S. Härene, Eling 
och Vårgårda J. BIF lyckades enbart 
tillskansa sig en ”pinne”. Vad mer begära 
när man enligt inventariet inte ens hade 
egen fotboll? Något mer seriespel blev 
det inte på flera år men 1931 spelade BIF 
sju matcher. Första segern (och enda för 
året) kom mot Fåglaviks IF. 1932 avver-
kades 12 matcher, varav hälften avlöpte 
med vinst.

Vid 1944 års inventarium noteras bl.a. 
följande materiella tillgångar: fullvärdig 
gymnastikutrustning (ribbstol, plint, 
bom, bock, bänk, matta), 2 par boxhand-
skar, 2 st. fotbollar, 16 fotbollströjor 
(varav 10 gamla), 5 par fotbollsskor, 4 
par fotbollsstrumpor, 3 par fotbollsbyxor, 
1 st. målvaktströja, 1 par knäskydd, 1 par 
benskydd, elsladdar, 8 st. lampor, 1 st. 
kula, 1 st. diskus,. 1 st. spjutspets, 1 st. 
polismärke, inträdesbiljetter och kaf-
feskedar, 1 st. tidtagarur, förbandslåda, 3 
par skidor.

Som synes ovan återkommer ett namn: 
Per Ohlsson. Han var Bitterna IF. Ja, 
inte enbart BIF-are: Pelle var en otrolig 
föreningsmänniska över huvudtaget med 
uppdrag inom såväl politik som otaliga 
föreningsverksamheter. 
  Förutom att vara med och bilda BIF – 
och vara dess ordförande under många år 

- spelade Per Ohlsson med fotbollslaget 
även som 50-åring. Gymnastiken ledde 
han i 40 år och som speleman (fiol) ledde 
han folklekar vid hembygdsfester under 
30-talet år. Pelle Ohlsson kan man verkli-
gen kalla för en speleman!

  Ett annat namn inom Bitterna IF bör 
nämnas: Pelles systerson Gillis Olsson. 
30 år efter sin debut i BIF 1934 spe-
lade Gillis som 44-åring A-lagsfotboll i 
Vedums AIS. Under militärutbildningen 
som fjälljägare i Kiruna förstärkte Gillis, 
tillsammans med IF Elfsborgs allsvenske 
Hugo Lydén, stadens Div. III-lag. Gillis 
Olsson var vid flera tillfällen uttagen till 
kombinationsmatcher inom Varatraktens 
Fotbollallians.

   Ytterligare ett namn kan nämnas, men 
då i avskräckande syfte: Den hårde 
västerbacken Ragnar Lager, stensättare 
till professionen och verksam i BIF på 
30-talet, röt ofta till sina motståndare: ”- 
Kom ente fôr då sa benpipera ruka”!

Bitterna IF deltog från och till i seriespel 
t.o.m. 1962.

  Egentligen kunde BIF då haft ett ganska 
starkt lag – d.v.s. om alla Bitternabor 
representerat sin socken. Vedums AIS´ 
A-lag bestod nämligen vid den tidpunk-
ten av inte mindre än åtta spelare från 
Bitterna! Förutsättningarna i övrigt var 
dock inte de bästa för BIF: Man gick från 
en fotbollsplan (grusås) vid Borga som 
lutade åt alla håll (yttrarna såg knappast 

varann) till en annan vid Tålanna som 
också lutade markant. Spelarmaterialet 
och intresset räckte heller inte till för en 
fortsatt verksamhet.

Fakta Bitterna IF:
1929-1962. Fotbollsplaner: Borga, 
Tålanna. Dräkt: Grön/svartrandig tröja 
och svarta byxor. Gula tröjor och blå 
byxor. Vid serieåterkomst 1956 svarta 
byxor.

Serieseger: 
1. 1947/48 Div. IX Vara Södra Reserv. 
Övriga sektioner: gymnastik (med tillhåll 
i Prästlundsgården), allmän idrott, bord-
tennis (i Ordenshuset). 

                              Carl-Owe Johansson 

forts. Bitterna Idrottsförening

Bitterna IF
Över fr. v. Inge Dahlén, Kurt Johansson, Stig Svensson, John Svensson, Sture Käck, 
Lennart Andrén, Sven Arvidsson.
Främre fr.v. Ingemar Käck, Lennart Svensson, Allan Härnälv, Anders Cartemo, 
Carl-Axel Svantesson. 
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Lördagen 3.9 höll WIS sitt traditionella 
höstmöte på Hedensborgs IP i Larv i Vara 
kommun. De närmare sextio deltagarna 
fick inledningsvis en fin introduktion till 
hur det är att driva en idrottsförening på 
landsbygden. Efter att Roland Gustafsson 
och Carl-Owe Johansson hälsat välkom-
men från WIS respektive Vara IHS, 
berättade således Larvs FK:s eldsjäl och 
allt i allo Hasse Lundmark engagerat och 
ingående om verksamheten.

Man har imponerande fem fullskaliga 
gräsplaner, en sjumanna- och en grus-
plan. Fotboll, bordtennis och motions-
idrott kombineras med drive-in bingo i 
samarbete med grannarna Vedum och 
Tråvad. Man hade närmare 1000 perso-
ner på finalen nyligen. Samarbetar gör 
man också på personalsidan vilket gör 
det möjligt att ha två deltidsanställningar. 
Detta var också Hasses huvudbudskap, 

Sommar/Höst-
möte 2016

Carl-Owe Johansson

Hasse Lundmark

Tipspromenad

Roland Gustafsson tackar Anders Nilsson

dvs man möts hela tiden av nya kostna-
der och då gäller det att våga pröva på 
nytt och att samarbeta med andra!

Därefter berättade Sture Gustafsson från 
VIF/SISU om den planerade samman-
läggningen av idrottsförbunden i väst 
fr o m 17-01-01 till ett nytt stort Västra 
Götalandsförbund. Sture kommenterade 
också de problem som finns vad gäller 
hemsidorna och menade att det är upp till 
sällskapen, att föreslå utbildningar. Han 
efterlyste ytterligare nomineringar till 
RF:s förtjänsttecken i guld inför kom-
mande RF-mötet i Karlstad.

Tommy Olsson informerade om de dis-
kussioner, som redaktionskommittén haft 
nyligen, angående tidningen. Sven-Åke 
Mökander berättade om den kommande 
mässan på Tånga Hed 17-18.9, som 
arrangeras av Hembygdsförbundet och 
NAV. Man kommer att ha drygt 100 
utställare inne i och utanför Tångahal-
len, varav WIS är en. Biskop Bonnier, 
professor Dick Harryson är några av 
föreläsarna.

Vi fick även information om WIS resa 
22-23.9 till Malmö Arena, matchen 
MFF-Elfsborg och besök på Helsing-
borgs idrottsmuseum, där 35 intresserade 
åker med, samt diskuterade de problem 
som finns i arbetet med föreningsdo-
kumentationen, innan det var dags för 
tipspromenad. Carl-Owe hade gjort en 
slinga med frågor med lokal anknytning, 
som inte var helt enkla. Vinnare blev 
Carl-Erik Johnsson med 11 rätt.

Sedan blev det en god lunch. Ett stopp i 
det kommunala vattentillförseln klarades 
med gott humör innan deltagarna bänka-
de sig för att lyssna på Anders Nilsson, f 
d riksdagsman från bygden, som kåsera-
de på ett lättsamt och tankeväckande sätt 
under rubriken ”Många kompassriktning-
ar”.  Anders egen favoritsport är orien-
tering där han fortfarande är aktiv. Han 
menade att utvecklingen går mot att man 
kan fortsätta allt högre upp i åldrarna i 
olika idrotter och anknöt på många sätt 
till Hasse Lundmarks inledning, när han 
tryckte på bredd- och motionsidrott och 
idrotten som folkrörelse.

Tommy Olsson            foto: Göran A
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 Nattorientering. Själva ordet framkal-
lar minnen hos en gammal man som en gång 
i tiden ansåg sig själv som en specialist på 
denna form av idrott. Och det klart, under 
ett antal år var det en del framgångar både 
på Natt-DM och på sådana nattävlingar som 
Västsvenska Natträffen, Rigor i Kungsbackas 
stora meeting för Västsveriges nattorienterare. 
Jag minns mycket väl hur det började. Jag var 
fortfarande junior och hade sprungit ett par år 
när jag tyckte att det var dags att prova på den 
form av äventyr som nattorientering utgjorde. 
Det blev alltså att göra ett hål i den magra 
kassan och inköpa en styck pannlampa. Tänk 
om jag hade haft detta hjälpmedel kvar, vilket 
underbart exempel på hur utvecklingen har 
gått framåt när det gäller idrottsrekvisita. 
Lampan bestod av en liten lamphållare i plåt 
med ett band av tyg om nacken samt en liten 
ficka av konstläder, att ha det fyra och ett 
halvtvoltsbatteri, vilket var vad som skulle 
lysa upp min väg i skogen var det tänkt. Min 
första tävling skulle ske på Markmästerska-
pet, vilket var en tävling med status i mitten 
av femtiotalet. Så en kväll i början av augusti, 
ett par kvällar innan tävlingen, var jag ute och 
provade utrustningen genom att springa efter 
kompass i mörkret en bit hemifrån. Eftersom 
sträckan var kort och det var kända marker 
var det inte så svårt att hitta rätt. Man var ju 
också rädd att slösa för mycket på batteriet, 
allt var dyrt på den tiden, även om kronornas 
antal inte var så stort med nutida mått mätt. 
Så blev det onsdag kväll och vi for ner till 
Bårred där Kinnaström stod för värdskapet. 
Jag hade oturen att starta sist och vädret var 
heller inte det bästa för den här formen av 
idrott. Regnet öste ner och när jag ritat in den 
första kontrollen och gav mig ut i skogen var 
det mörkt, verkligt mörkt. För att inte bli för 
långrandig kan jag bara konstatera, jag hittade 
ingen kontroll, jag såg ingen annan löpare och 
var borta en god stund. Det var en debut som 
kunde slutat bättre, men jag tröstades av de 
mera erfarna klubbkamraterna att så här svårt 
brukade det inte vara. Sen vill jag minnas 
att det dröjde ett helt år innan det var dags 
för nästa försök. Det var ju så på den tiden 
att det fanns ej någon juniorklass för detta 
slag av övningar, utan Natt - MM var enda 
tillfället att utföra denna form av svartkonst. 
Men när jag på nytt försökte detta år, jag var 
alltså fortfarande junior, så gick det bättre, 
jag blev sjua i seniorklassen och var mycket 
nöjd, som jag minns det. Första året jag var 
senior blev jag tvåa, slagen med en minut av 
Skenelöparen Nils Särnmark, landslagsman, 
så det var klart godkänt. Det året var jag 
bosatt på Älvsborgs Regemente, det var nog 
den sommar som jag började träna med mera 
intensitet än förr, det fanns faktiskt både tid 
och tillfälle till detta, om man bara inte slöade 
till. Det fodrade ju en del självdisciplin när 
kamraterna gick ned på stan och man skulle 
ge sig ut och träna istället.

NATTORIENTERING  Att sitta och skriva om sina ungdomsä-
ventyr så här många år senare gör att man 
minns hur det kändes att i mörkret ta sig 
fram genom terrängen och längs stigar och 
småvägar, känna hur man kom i varma stråk 
i gläntorna samt känna hur kroppen svarade 
när man jobbade i uppförsbackarna. En härlig 
känsla, som man kan minnas med vemod men 
också med en glädje över att ha fått uppleva 
detta. Nu var det ju så att det inte alltid var 
bra väder, kontrollerna stod i vägen och allt 
stämde. När jag sprang Natt-SM i slutet av 
femtiotalet uppe i Kolmården var det inte 
mycket som var positivt. Det var sista gången 
som tävlingen gick på en gammal svartvit 
karta, jag startade nästan först och regnet öste 
ned. Trots att jag jobbade på och var i skogen 
ett par timmar var jag tvungen att bryta, så det 
var ingen glad ung man som kom joggande 
i mål den kvällen. Men så är det i idrott, det 
går inte bra alltid och det kan till och med 
vara det som man lärt sig mest av, att lära sig 
bita ihop, lära sig ta en motgång och kämpa 
vidare. Men det kunde också gå bra ibland, 
även om vädret inte var det bästa. En gång 
nere i Halland, vid Ätran nattävling regnade 
och åskade det alldeles förskräckligt när vi 
for ner till tävlingen. Också när vi skulle 
starta fortsatte regnet som det bara kan en 
augustikväll i samband med åska. Det kändes 
inte alltför lustigt att kasta sig in i snårskogen 
efter starten, det fick bli en stor omväg just på 
vägar till första kontrollen. Man var ju alltid 
orolig att det skulle bli alltför långt och att 
man tänkt fel, det fanns ju aldrig tid till långa 
betänketider, men just den här gången hade 
jag tydligen tänkt rätt, det var ett vägval som 
tillsammans med att kontrollerna stod i vägen 
gjorde att jag vann den kvällen. Vid sådana 
tillfällen är känslan när man kommer till sista 
kontrollen och bara har en rad av marschaller 
att följa till mål något som har varit fint att 
uppleva. Då glömmer man att man är genom-
våt och trött, att man har långt hem, att det är 
sent och att nästa dag är en arbetsdag.
        Så är det om vädret är dåligt. Men man 
minns också härliga kvällar i augusti med 
månsken, varmt väder och terräng avpas-
sad för nattorientering, alltså en myckenhet 

stigar, vägar och öppen och fin terräng. Då är 
nog just nattävlingar den skojigaste form av 
orientering som man kan utöva. Så var det en 
gång vid en tävling uppe i Ätradalen, det var 
tidigt på hösten och efter en verkligt varm dag 
stannade värmen kvar under kvällen, tempe-
raturen var säkert över tjugofem grader när 
vi kommit i mål efter tävlingen och satt och 
väntade på prisutdelningen. Jag minns att jag 
blev tvåa efter Anders Eliasson, Ulricehamna-
ren som varit tvåa på Natt-SM, så det var en 
kväll värd att minnas.
        Till nattävlingar får väl också räknas de 
tvåmannakavlar som ofta arrangerades under 
senare delen av femtio - och början av sextio-
talet. Då var det så att den första sträckan gick 
i skymningen och den sista i mörker. Vid en 
sådan tävling, som gick ute på Hisingen, hade 
Erik Ander och jag anmält oss. När vi väntade 
på starten var det en bekant som sade minns 
jag: Ja, här har ni naturligtvis ingen chans 
mot alla bra lag, men det kan ju vara roligt att 
vara med. Men den kvällen var det vår kväll, 
Erik som redan var oldboy kom tillbaka som 
femma efter första sträckan, vilket kanske 
inte var så väntat. Jag minns ännu hur nervös 
jag var när jag låg och ritade in kontrollerna, 
det gjorde man ju på den tiden. Men genom 
att jag kände mig så nervös tänkte jag att här 
gällde det att vara noggrann och inte förivra 
sig. Det gjorde tillsammans med att jag 
ramlade på alla kontroller direkt att jag kom 
i kapp täten och slog den siste i en lång spurt 
på målgärdet. Att vi var först i mål upplystes 
vi ju om av speakern och jag kan ännu min-
nas hur glad Erik var när han kom rusande. 
Det var en rolig kväll. Den som yttrat sig 
om våra möjligheter före tävlingen såg jag 
däremot inte till.
         När jag 1964 bytt klubb och börjat tävla 
för Kinna IF skulle jag för första gången 
springa 10-mila kavlen. Någon har sagt – Det 
finns många orienterare, och så finns det de 
som har sprungit 10 - mila, och så finns det 
många som sprungit 10 - mila och de som 
sprungit LÅNGA NATTEN. Det gjorde jag 
alltså detta år. Det gick inte så bra. Först när 
jag startat såg jag inte en människa, men när 
jag kom till första kontrollen var det alldeles 
ljust av alla lampor som dök upp. Jag fick 
sedan sällskap med ett par finnar, varav den 
ene var Nordisk Mästare ett par år tidigare. 
Det blev att försöka följa med, vilket jag 
gjorde så bra att vi hamnade utanför kartan. 
Att försöka samråda med ett par finnar om var 
man kan vara i mörkret medan tiden går kan 
vara stressande, jag försäkrar. Men vi kom ju 
rätt så småningom, efter en jobbig natt.
        När man tänker tillbaka så här många 
år efteråt på alla äventyr man upplevt under 
åren är det med en känsla av saknad över 
att detta är en del av livet som är förbi, men 
också med något som liknar tacksamhet över 
allt man har fått vara med om på den finaste 
idrottsplats som finns, den svenska skogen.   

                                           Viggo Svenson... och mörkt var det
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Boxningen har bedrivits som täv-
lingssport i Vänersborg i många år. 
Under Sportcentrums barndom på 
60-talet arrangerade boxningsklub-
ben mycket populära amatörgalor i 
Idrottshuset. Med profiler som Gösta 
Wennberg som speaker och konfe-
rencier och med Kjell Helldén som 
domare.  Som tränare och sekonder 
fungerar här ofta bröderna John och 
Anders Wennberg, troligtvis de mest 
framgångsrika boxarna någonsin i 
Vänersborgs idrottshistoria. 
Boxningen i Vänersborg har dock äldre 
anor än så. Redan 1924 börjar man för 
första gången vifta med läderputorna 
och det är VIF som står för introduk-
tionen. 1932 bildas Boxningsklubben 
32, som inte långt därefter ändrar namn 
till Vänersborgs Boxningsklubb. Det 
finns många lovande boxare i början. 
Tränar hårt gör man också, året runt. 
Ibland springer man till Trollhättan, tar 
en bulle och ett glas mjölk på Savoy, 
sedan springer man hem igen. Vid starten 
håller man till på Sundsgatan innan man 
får hjälp av den till boxning välvilligt 
inställde doktor Häger. Han ordnar så 
man får träna i skofabrikens lokaler på 
Kyrkogatan. Det är en enkel lokal med 
lågt till tak. Dusch finns ingen utan det 
är att köra ner huvudet i en vattenhink 
ute på förstukvisten för att tvätta av sig 
svetten. Det duger gott åt boxarna. De är 
inte blödiga. 
Vänersborgs teater är under denna tid en 
klassisk boxningsarena – som drar mass-
vis av folk. Det gäller att ställa sig i kön 
tidigt på dagen, i annat fall är det fullbe-
lagt. Här bjuds det på svensk toppbox-
ning i stort sett vid varje tävling, främst 
genom bröderna Wennberg. Det sägs 
till och med att en västsvensk boxare, 
som inte uppträtt på Vänersborgs teater 
aldrig har varit med i leken på allvar. Det 
är också något av en teaterföreställning 
över tävlingarna. Ridån är nere medan 
publiken samlas. Tävlingsledaren place-
rar ut domarna, ser till att boxarna sitter i 
sina hörnor och så går ridån upp just som 
första matchen skall börja. Det är förbju-
det att sufflera boxarna från kulisserna. 
Något som inte en enda människa vid 
sidan av ringen bryr sig det minsta om. 
Det är jubel, det är skrik, värre än på den 
värsta rockgala. Det är helt enkelt fest. 
Även boxarna själva är med på noterna, 
speciellt då Anders Wennberg är i farten. 
Han missar inte gärna ett tillfälle att 
skoja med både publik och domare.

Anders Wennberg och cyklisten Bertil 
Malmberg på 1960-talet. På Vänersval-
len genomförs VM i speedway - för mo-
peder. VM låter stort och vad kan vara 
större än att bli mästare i  Vänersborgs-
mästerskapen. Massor av människor, 
massor av leenden, som vanligt på denna 
tiden. Med andra ord: stor folkfest!

ELA:s fantastiske karikatyrtecknare, 
Göran Larsson, har bilden av Anders 
Wennberg helt klart för sig. Anders 
härjar i boxningsringarna i slutet av 
20- och början av 30-talet. 1924 blir han 
västsvensk seniormästare i bantamvikt – 
endast 14 år gammal!

VÄNERSBORG

Färgstark boxare – och ”utkastare”
Anders största vapen i ringen är vänster-
svingen. 1925 blir han svensk mästare 
i lättvikt, senare tar han samma titel i 
lättvikt. 1929 blir han svensk mästare 
i weltervikt och året efter kommer han 
med i landslaget. Därefter är det dags 
för proffssejouren, där han vinner två 
matcher, boxar en oavgjord och förlorar 
en match. Anders pratar gärna om sina 
matcher. Den enda matchen han inte 
gärna pratar om är plumpen mot italiena-
ren Bianchi. I andra ronden får han läp-
pen spräckt och domaren bryter matchen. 
”Horribelt” anser Anders, ”hade ronden 
fått fortsätta är jag övertygad om att han 
längtat hem till gondolerna”, säger han 
sturskt. ”Några sviter av boxningen har 
jag inte fått. Jag blev aldrig knockad 
trots att jag gick över 200 amatörfighter,” 
deklarerar den färgstarke boxaren på 
äldre dagar.
 
Även efter boxningskarriären är Anders 
i ropet hos vänersborgarna. I alla fall om 
det är något spex på gång. Den 28 januari 
1953 arrangerar exempelvis VIF Väners-
borgsmästerskapen i hastighetsåkning på 
skridskor på Holmängens ishockeybana. 
Vilken fart man nu kan få upp där – och 
vem räknar antalet varv? Å andra sidan 
verkar man ta tävlingarna lite mer på 
skoj på den tiden. Och det är ju lovvärt. 
Allting behöver ju inte vara så gravall-
varligt här i världen.
Attraktionerna runt mästerskapen är 
många Det bjuds bland annat på en 
ishockeymatch mellan stadens charkute-
rister och en kombination bestående av 
snickare, polis och kommunalanställda. 
Som grädde på moset uppträder dess-
utom i oldboysklassen ”Egna Hems egen 
skridskokung” Anders Wennberg. Att se 

en vinglig mästerboxare vingla fram på 
isovalen lockar tydligen. För att förhöja 
stämningen ytterligare serveras sedan 
kaffe och varmkorv. Själva finalen på 
festligheterna står sedan Mockes kapell 
för – då det blir högtalarmusik och pjäx-
dans! Vad mer kan man önska av livet?
 
Anders arbetar som kommunalarbetare 
och rörläggare. Det engagerar många 
vänersborgare, som ofta står bredvid 
gropen och har åsikter. En dag arbetar de 
utanför Malmbergs Cykelaffär. Förslagen 
hur de skall arbeta haglar över dem som 
befinner sig i gropen. Till slut får Anders 
nog och går upp - och säljer lotter till 
dem! Någon form av inträde för ”sho-
wen” tycker han ändå att de bör betala. 
Nej, vare sig råds- eller svarslös är han 
sällan den gode Anders. Då sonen Lasse 
presenterar sin tillkommande och hon 
talar om att hon arbetar på IVA är svaret 
omedelbart: ”Då är vi ju nästan kollegor, 
själv har jag arbetat inom narkosen i 
många år.” Han spänner vänsterarmen. 
”Den här har sövt många s.k. patienter  
under årens lopp må du tro.” Jojo!
                                                                                                            
J-O Gustafson
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VÄNERSBORGS IDROTTS-
HISTORISKA FÖRENING

öppnar sitt museum i nya lokaler i 
Idrottshuset
LÖRDAG 05/11 2016 Kl. 1000.

Festlig invigning sker Kl. 1200. 
Då hoppas vi att få se medlemmar från 
vår förening, men även från övriga 
sällskap och från WIS.

Vi har i dagsläget inte klart hela ar-
rangemanget, men det ska bli en värdig 
invigning.
Detta är en inbjudan till dej som läser 
denna tidning!

VIHF-STYRELSEN

Hör på ni som sitter kring bordet,    Vår Frits måste alla beundra,   
en enkel men allsamfälld sång.  för O.K. var nästan jämt pank.  
 Ett heja för männen som gjordet,    Till slut börja Sandeberg plundra  
när som det begav sej en gång.  Cervin som han stod hos i bank. 
  
Hurra för sju kockar kring kitteln    Se, Landshövdingen och se Ståten,   
som satte den soppan i scen!  Jag menar Murray och Linnér,  
Hurra ni som lystrar till titeln.  Jag ägnar gemensat nu låten  
Or-ga-ni-sa-tions-kom-mit-tén!  fast kockarna därmed blir fler.  
   
Se, Kronprinsen, överste kocken,    Nationernas  färgrika soppa  
som tänktes bli prydlig men stum,    de benade sakkunnigt opp.  
tog genast med kläm av sej rocken,    De lärde sej också att hoppa   
så överste Balck sade hm.     till samhällets översta topp. 
  
Nej, gubbar, ska jag föra ordet,  Se, Kristian Hellström i papper  
så ska jag nog föra det ock,  lagt in vår olympiska sill.    
sa prinsen,slog sleven i bordet  Han springer väl ännu i kapp er,  
som kökschef och överste kock.  på engelska mil´n om ni vill.  

Se, Edström från hembygdens hydda Sekunderna är ju så knappa  
i landsortens gurk-Västerås  För oss som får tiden att gå.
kom med sin elektriska krydda  Hej Kristian axlar sin kappa
till Sveriges olympiska sås.  (av) olympiska papper en gros.

Han med sin elektriska dinka  Se, Clarens von Rosen galopperar
tog tiden när pojkarna lopp.  långt fjärran till främmande land.
Asea sin framtid såg vinka,  Han utlandets hingstavel stoppar
herr Edström sin klocka drog opp.     och lägger på hästbiffen hand.

Se, Sandeberg, apropå dinka,  Vår Rosen vårt ros ska vi skänka
fick bära bort sin till en stamp.  för Sverige i ridning blev bäst.
I mässingen utan att blinka  Det gick som det gick, kan man tänka.
han gick, när det gällde hans kamp.     Dom övriga red utan häst.

Vidstående dikt (sång) är från ett upphit-
tat papper i Vänersborgs gömmor. 
Det finns ingen underskrift eller någon 
annan förklaring. 
Den är bokstavs och ordagrant avskriven.
Är det någon ”klurig gobbe” som vill 
ge sej på en förklaring, på personer som 
näms, vilken olympiad som åsyftas, 
vilken melodi passar och utöver det, för-
klaringar till textsammnsättningarna som
är ganska kluriga för oss flera sekler 
senare. 
Nu när den är publiserad till alla uti byg-
derna, så förmodar jag att det är fler än 
jag som får ett stort ? över huvudet som 
behöver rätas ut. Jag tror säkert att redak-
tionen tar med ditt svar i kommande 
nummer.  
Frågvis sakletare, Benny Östh.

HAR DU HÖRT DEN FÖRUT???
De sju kockarna som lagade den Olympiska soppan.

FIHS firar sitt 25-års 
jubileum i Odenhallen den 
12 november 2016 och 
Falköpings-bördige 
Mikael Nilsson kommer då 
på besök och berättar lite 
om sitt liv.
Mikael Nilsson, född 28 september 1968 i 
Falköping, är en svensk före detta 
fotbollsspelare (vänsterback/mittback) i 
IFK Göteborg. 

Han startade sin karriär i den lokala klub-
ben Tomtens IF innan han bytte till IFK 
Falköping och senare gick vidare till IFK 
Göteborg. 

25-års jubileum i Falköping

Mikael Nilsson

Nilsson är IFK Göteborgs meste spelare 
genom tiderna med 609 A-lagsmatcher.
Under sin tid i klubben vann han sex 
SM-guld (1990, 1991, 1993, 1994, 1995 
och 1996). Nilsson var även med i VM-
truppen 1994 samt EM-truppen 1992, 
men fick sitta på bänken under båda 
turneringarna. Han tilldelades en kopia 
av Svenska Dagbladets guldmedalj 1994.

Som spelare utmärktes Mikael Nilsson 
av sin karaktär, sin resoluta spelstil och 
sina hårda skott. När domaren blåste till 
frispark på offensiv planhalva hördes allt 
som oftast ramsan "Mikael Nilsson 
skjuter för att döda" från Ullevis läktare.

                            Urban Lundberg
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

Efterlysning
Allt, som hände igår och 
bakåt i tiden är historia.
Vi har i tidningen skrivit 
mängder av artiklar, som är 
från 30, 40 och 50-talet.
För att locka till oss en 
något yngre generation 
läsare, skulle vi uppskatta 
om vi fick in flera artiklar från 
60, 70, 80 och 90-talet, 

så att de något yngre lättare 
kan identifiera sig med och 
komma ihåg evenemang, 
tävlingar, lag etc.
-vi behöver också flera
 bidrag till ”Bildskatten”
och något på temat 
”förr och nu”, kanske med 
jämförelsebilder på material,
utrustning etc.

... så fatta pennan (datorn)
och sänd in flera artiklar från 
60, 70, 80 och 90-talet,
”Förr och Nu”
och ”bildskatten”

Tack på förhand!

Göran A. redaktör

- Jag provade på bloddoping redan i 
början på femtiotalet, medger Pontus 
Carlsson.  Jag hade varit ute på en rejäl 
långtur. Hösten var ovanligt varm, så 
jag var ordentligt törstig.
Jag öppnade skafferidörren och fick se 
en flaska med röd saft. Jag hämtade ett 
stort glas, hällde i saft, spädde ut med 
vatten och tömde innehållet i ett svep.
Saften smakade lite underligt, nästan 
lite salt, så jag förstad att det inte var 
jordgubbssaft. Förklaringen till den an-
norlunda smaken fick jag när mamma 
kom hem.
Grannen hade slaktat en gris och mam-
ma hade fått en flaska blod, som hon 
skulle göra palt av. Den hade hon ställt i 
skafferiet.
Men jag märkte inte av någon förhöjd 
prestationsförmåga, säger Pontus och 
ler.

Bröderna Carlsson anno 2016. Fr.v. Pontus, Karl och Bo.

Ett längre reportage om bröderna Carlsson kommer i nästa nummer.

Bröderna Carlsson i Mullsjö
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Dä va mett i natta när startskûttet geck, 
å Karl ga se å, för dä va han sûm feck, 
ta hann ûm bekömmera den första sträcka. 
Hans ork ä på tôppnivå, den sá nog räcka.

Di väckte me, klocka va nog inte tre,  
di sa: ” Dä ä dags nu å ordna se te.  
För dä har gått unnar, di håller bra fart,
di kan nog va här ûm sådara tre kvart”.

Så kom di, di va lá en tie- tôlv stöcken,
sûm va likagoa, sûm hade stått röcken
Dä bûlma ur strupa för dä va rätt kållt,
å Kalle va mä, allting väl, dä har håll´t.

Så växla vi kavlen, å så bar dä å,
nu gällde dä, vesste ja, å haka på.
Nu velle dä te att en palla för farta,
å att en va mä hela ti´a på karta.

Dä reta en lite att di va så gla´a
didáre, sûm åkte dár längst bak i ra´a.
Vi va bare tre stöcken sûm velle dra,
dä va IK Jarl, Stora Tuna å ja.

Så töstna dä å, vi feck åka i fré,
ja nu va vi sjôlva, nu va dä vi tre.
Di hade fått ge se, dähära va tôppen,
dä liksûm rann te nya krafter i krôppen.

Dä ljusnar, häng i nu, dä inûm me manar,
du vet att ve växel står Pontus å spanar,
å väntar å hôppas att han sá få se, 
att vi har håll´t unnar i täten, vi tre.

Di spurtar ifr´å me, nu ä ja allt slut,
men va gôr lá dä nu, nôr ja skeckar ut
min storebror, starker å kåller å hå´l.
Nu blir dä e olidli´r väntan ve mål!        

Så geck vi dár, fram å tebaka å vanka,
ve mål Karl å ja mä vår brorsa i tanka.
Så kom en rapport när e halvmil ä kvar,
Dä ä samme tre, dä ä Pontus sûm drar.

Hur va dä, va har han för skjorta id´a?
Han har lá den vita, sûm han brukar ha?
Nu kommer dä en långt dár bôrte i spôrt,
men utan nôt vitt, han ä klädder i môrt.

Nu ä han försvunnen dár bôrte blann trä´a,
dä sista sûm skömmer´n nu ä sista brä´a
i planket sûm setter här runt idrottsplan,
dár SM- budkavlen har mål denne da´n.

Mett hjarta dä slôr sûm en ånglokspistong.
Nog likna han Pontus, han sûm ä på gång?
Dä kanske kan va så att han har behåll´t
den môrkblåa jacka för dä ä så kållt?

Nu dyker han upp, å vem ä dä vi ser?
Jovesst ä dä Pontus, dä syns ingen mer!
Nu rätar han på se dár kranskulla står,
nu vrôlar vi! Men dä ä lögn att dä går,
för klumpen i halsen har blett allt för stor,
när mästar´n sûm kommer mot mål ä vår bror.

Så står vi dár, Kalle å Pontus å ja,
vårt idrottslivs stôrste å gla´aste dá.
Så kommer di in, di sûm blé nummer två,
å alla di andre sûm vi åkt ifr´å.
Di räcker farm näven, mä tack för bataljen,
å di gratulerar ûss te gullmedaljen.

(Inträffade 1963. Segrartid 11 tim. 55 min.).

SM i Skidbudkavle 
av Bo Carlsson



14

I906 begärde Upphärads Skytte-
gille anslag av Upphärads kom-
mun, för att köpa gevär. Kommu-
nalstämman ställde då ett krav, 
som fick styrelsen att besluta:
”Som villkor för erhållande af 
det begärda anslaget till inköp af 
mausergevär, så beslutade gillet 
enhälligt att ej använda några 
rusdrycker vid sina sammankoms-
ter.”
Denna bestämmelse har inte 
upphävts, utan gäller fortfarande, 
berättar Göte Nilsson, kassör i 
gillet.

Bildandet av Upphärads Skyttegille.
Den 28 april 1900 bildades Upphärads 
Skyttegille. Dess första ordförande var 
Thure Karlsson. En av de 50 medlem-
marna var Henrik Larsson, som blev en 
trogen och uthållig ledare. Han fungerade 
som ordförande mellan 1907 och 1941.
Dessutom var han materialförvaltare i 61 
år, innan han avgick 1968. 1910 beslu-
tade styrelsen:
”Att handhavfa och rengöra gillets gevär, 
för en avgift av en 1 krona styck för året, 
utsågs Henrik Larsson.
Vid sekelskiftet var det långt kvar till 
Bror Rexeds Du-reform. Men i gillet 
var man framsynta. Sålunda beslutade 
styrelsen:
”att ordet ”Herr” ej bör förekomma vid 
alla gillets sammankomster.”
Hur man skulle titulera kvinnlig medlem-
mar togs inte upp.
Det fanns nämligen inga.

Upphärads Skyttegille

Skyttar efter tävling i Upphärad 1937. I bakgrunden syns skjutvallen.

Första skottet i Lindåsgården avlossas 
av kommunalrådet Eric Andersson.

Verksamhet.
Den första skjutbanan anlades vid Wåg-
sjön söder om Upphärad. På Wågsjön 
spelade sedermera Upphärads IS bandy-
matcher.
De vapen som användes var mauserge-
vär. Kommunen såg positivt på verk-
samheten och skänkte ett gevär till gillet 
1904. Verksamheten var livlig.
Vid varje decenniumskifte anordnades 
jubileumsfältskjutningar med stora del-
tagarantal. 1940 deltog hela 600 skyttar 
och 1980 drygt 400.
1980 renoverades Stadshotellet i Troll-
hättan. Bl.a. bytte man ut heltäcknings-
mattorna. Då passade Skyttegillet på att 
ta hand om dem. De användes sedan som 
liggunderlag för skyttarna i jubileums-
tävlingen.
1980 infördes korthållsskytte som gren 
och 1984 inköptes det första korthållsge-
väret.

Skyttepaviljong.
1912 byggdes en skyttepaviljong vid 
Ingelsängen, strax öster om samhället. 
Den skulle användas till föreningsmö-
ten och som samlingsplats vid större 
tävlingar. Dessutom skulle den fungera 
som biograf.
Vidare hyrdes den ut till danser, revyer, 
basarer och andra festligheter. Publikre-
kordet vid en fest som gillet anordnade 
var 350 personer.
Men alla var inte positiva till att pavil-
jongen användes till att anordna danser. 
1919 riktade Upphärads Kommunalstäm-
ma, i en skrivelse till gillet, en begäran 
”att offentliga danstillställningar skulle 
upphöra i skyttepaviljongen.”

1914 bildades en gymnastikklubb i för-
eningens regi och verksamheten bedrevs 
i skyttepaviljongen. 
1930 infördes skärpta bestämmelser vid 
offentliga nöjestillställningar. Därför 
beslutade styrelsen enhälligt ”att an-
moda Fjärdingsman Herr Artur Olsson, 
Björndalen, att biträda vid föreningens 
nöjestillställningar.”
1935 började man betala ”stimpengar” 
till Stockholm för musik som spelades i 
paviljongen.
Ett intressant och mångtydbart beslut 
togs 1941:
”Styrelsen beslutade att de ogifta med-
lemmarna skulle vara behjälpliga vid 
danstillställningar, medan de gifta skulle 
arbeta vid skjutvallen”.
1977 såldes skyttepaviljongen.

Lindåsgården.
Efter att gillet köpt in det första luftge-
väret 1977, hyrde föreningen året efter in 
sig i den s.k. Dressbyggnaden, tidigare 
textilindustri, för att bedriva luftgevärs-
skytte. Då tog man också upp bordtennis 
på agendan.
Samma år fick man sin första kvinnliga 
styrelsemedlem, Ann-Sofie Johansson.
Efter att Upphärads kommun 1971 
inkorporerats med Trollhättan, kom så 
småningom planen på att bygga en ny 
bygdegård, Lindåsgården, upp. 1986 
passade styrelsen på att inge en skrivelse 
till kommunen om att bygga en lokal i 
källarplanet att användas för luftgevärs-
skytte. Alvin Pettersson var den drivande 
kraften.
Kommunen antog förslaget och 1991 
kunde gillet flytta in i en ny modern lokal 
med luftgevärsbanor. Lokalen var då en 
av få i Sverige, som projekterades och 
inreddes för luftgevärsskytte.
Samma år invigdes lokalen av kommu-
nalrådet Eric Andersson, som även fick 
äran att avlossa det första skottet. 
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

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

IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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

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

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

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

Alvin Pettersson efter att ha mottagit 
förtjänstmedalj av Prins Bertil 1978.

Minnesplakett.

Alvin Pettersson.
1926 blev Alvin Pettersson medlem i 
gillet. Han kom att betyda mycket för 
föreningen. Han valdes till sekreterare 
1939 och innehade den posten i 51 år.
Alvin var inte bara engagerad i Skyttegil-
let. Han var politiskt aktiv i kommun- 
och kyrkofullmäktige. Han innehade 
posten som sekreterare i Upphärads AIK. 
När denna förening lades ned 1938, iv-
rade han för bildandet av Upphärads IS, 
som startades 1945. Han var dess första 
ordförande och var mångårig lagledare 
både i fotboll och bandy.
Han skrev referat i Trollhättans Tid-
ning och Elfsborgs Läns Tidning under 
signaturen AU (Alvin Upphärad).  Han 
var även fackligt aktiv, då han arbetade 
på snickerifabriken. Dessutom hann han 

med att driva en kiosk.
Alvin gick bort 1990 och fick således 
inte uppleva färdigställandet av skjutba-
nan.

Alvins Minne.
Föreningen ville uppmärksamma det 
omfattande arbete Alvin lagt ned i gillet. 
Därför beslutade man 1991 att starta en 
inbjudningstävling i luftgevärsskytte, 
med namnet ”Alvins Minne”. Trollhät-
tans Tidning var medarrangör.
Premiärtävlingen arrangerades 19 okto-
ber samma år. 109 skyttar deltog, varav 
57 från Upphärad.
Premiärsegrare blev Jörgen Andersson 
(stående), Martin Svensson (sittande med 
stöd) och Susanne Lindbom (sittande 
utan stöd). 

De tilldelades var sin minnespokal, en 
tennkanna.
Alvins Minne arrangeras fortjämt. 
Deltagarrekord noterades 1997 med 191 
skyttar. 2015 deltog 103.
Totalt har 3088 starter gjorts av 1082 
olika skyttar under de 25 åren.
Sven Haglund från Trollhättan, som del-
tog i OS i Aten, har erövrat minnespoka-
len 14 gånger. Han har, tillsammans med 
bl.a. Helena Jonsson, deltagit i samtliga 
tävlingar. Helena är barnbarn till Alvin.

Lennart Karlsson

Källor: Göte Nilsson
 Bengt-Åke Persson
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Här presenteras tio västgötska 
idrottshistoriska personer som gjort 
avtryck. Bokstäverna i deras namn 
har emellertid kastats om.
Med hjälp av ledtrådar i texterna och 
i bilderna, kan Du troligen komma 
fram till vilka de är.
Rätt lösning presenteras i nästa
nummer.
Lycka till!            Lennart Karlsson

1. Hagge D Strilb

Han trivdes bäst i skogen. Han blev 
så hemma där, att han jämfördes med 
”Skogens konung”. Må hända att hans 
föräldrar anade vad som skulle komma 
vid dopet. De gav honom nämligen ett 
namn, som var mycket passande.

2. Nils Attos Bernon

Han började som backhoppare och har 
rekordet i Torsredsbacken. Sedan valde 
han en ”tyngre” idrott, där han fick 
användning för sina krafter. Men han 
fortsatte att lyfta i sin nya sport. Passande 
nog bodde han i ”kraftstaden”.

3. Rustan Sten Pamke

Han höll strama tyglar, både i sin idrotts-
gren och i sin dagliga gärning. Som 
förnamnet antyder, var han en klippa på 
Gärdet i Stockholm 1956.

Ordlek ”Verkliga Västgöta-Veteraner”
4. Rave Hong

Efternamnet skulle kunna tyda på att han 
trivdes i skogen. Men i stället kom han 
bättre till sin rätt i ”öppna landskap”, 
med runda ”leksaker”. Kanske letade han 
gräshoppor.

5. Pam y Lev

Hon var seg i starten. Började tävla i 
löpning vid en ålder, då många andra har 
slutat. Debuterade i OS som 46-åring.
Hon har sett till, att många unga munnar 
har mättats.

6. Aron Erss Nedan

Löpande folkskollärare från Fridas stad. 
Fick ofta tävla i skuggan. Höll sig inte 
inom ”idrottens reglemente” i ett avse-
ende och fick betala dyrt.

7. Hasso N Jonnbert

Gjorde mäktig entré med stor polises-
kort, trots, eller kanske tack vare, att han 
brutit mot trafikreglerna i ett avgörande 
moment, genom att cykla på vänster sida.

8. Kristen A Gösso

Började månne i en eka. Bytte snart mot 
längre ekipage. Slutade med koppling 
till den svenska varvsnäringen, men i 
engelsk version. 

9. Ricko N Laress

Fick ett smeknamn, som väl inte är så 
hedersamt i den idrottsgren, där han 
verkade.
Körde svenskt, gifte sig engelskt och 
blev på köpet svåger med en av de stora i 
racer-cirkusen.

10. Boel Mie Ridde

”Liten, men naggande god”. Ett uttryck 
som passar väl in på denna kvinna. Även 
”sisu” är gångbart, ur flera aspekter, bl.a. 
språkmässigt.
Elitklass, vare sig underlaget var asfalt 
eller snö. Svensk mästare i tre skilda 
grenar. Blev andra kvinna som officiellt 
genomförde Vasaloppet.
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”Stora skaror av folk strömmade 
vid 12-tiden mot tävlingsbanan 
från alla kanter av Hullsjön. 
Säkerligen räknade tävlingarna 
mellan 2000 och 3000 åskådare”, 
kunde man läsa i Trollhättans Tid-
ning, efter hastighetstävlingen på 
is den 6 januari 1924.
”Det var ett rörligt liv på isen, 
motorer surrade och ordnings-
bilar körde av och an. Kylan var 
inte alltför svår och för de hung-
rande fanns varm korv att få”.
Trollhättans Motorklubb hade bildats 
1923 och var från starten flitiga arrangö-
rer. 1924 var det premiär för en istävling 
på Hullsjön. Sjön, som ligger 5 kilometer 
öster om Trollhättan, är en ganska grund 
lerslättssjö och ger en hållbar isyta redan 
efter en kort köldperiod.

Sjön är bara ca två kilometer lång och 
var i kortaste laget för hastighetstäv-
lingar, då flygande start tillämpades. Med 
en tävlingsbana på 1000 meter, blev både 
start- och inbromsningssträcka snävt 
tilltagna. 

Man tävlade i tre discipliner; motorcyk-
lar, motorcyklar med sidvagn och bilar.
Ett problem tävlingsdagen var att sikten 
var dålig. Tidtagarna vid målet kunde ”ej 
skönja” startflaggan. Man klarade emel-
lertid ”saken” genom en flaggsignal även 
vid mitten av banan.

I Mc-tävlingen vann trollhättebröderna 
Magnus och Algot Nyström, på Triumph 
resp. Husqvarna, var sin klass. Snabbast 
av alla var Pierrie Dahlgren, Trollhättan, 
som på en Harley-Davidsson avverkade 
kilometern på 33,9 sekunder. Näst snab-
bast var klubbkamraten Edvin Andersson 
på en RS.

Måndagen den 26 september, 
kl. 18.00
Håkan Mild, berättar om fotbolls-
minnen.
Plats: Folkets Hus, Cliosalen. 
Trollhättan

Fullt drag på Hullsjön
I ett av loppen var hemma-
åkaren Nils Karlsson nära 
att råka illa ut. Efter halva 
loppet körde han över snö-
vallen på ena sidan, kom in 
på banan igen, men körde 
över andra kanten och 
vurpade. 

Både publiken och 
Karlsson klarade sig 
oskadda.

Även Dahlgren råkade ut 
för ett missöde. Efter mål-
gång vurpade han på den 
korta uppbromsnings-
sträckan, men klarade sig 
helskinnad. Han var snart 
i farten igen och var
snabbast också i sidvagns-
klassen med tiden 
41,2 sekunder.

I klassen för bilar var Tor 
Lindhe, Trollhättan, 
överlägset snabbast. I en 
Buick klarade han banan 
på 41,5 sekunder. 
Noterbart är att en tredje 
broder Nyström, Per, 
vann en klass i en Ford. 
Han tävlade dock för Uddevalla.

Vid starten var Lindhes fart 70 km/h 
och vid målet 100 km/h, vilket ger en 
snitthastighet av 90 km/h. Skälet till 
att farten inte blev högre, var den korta 
startsträckan.

Pierrie Dahlgrens snitthastighet var 120 
km/h. Den högre hastigheten berodde på 
att motorcyklarna var accelerationssnab-
bare.

Hullsjöborna visade stort intresse för 
tävlingen. Vid prisutdelningen ”som 

hölls i samband med en festlig kollation 
på Stadshotellet”, hade Hullsjöägarna 
skänkt tre hederspriser.

I tidningsreferatet framfördes förhopp-
ningen ”att det blir en årligen återkom-
mande tävling, som troligen blir det stora 
sportevenemanget varje vinter”.

Lennart Karlsson

Källa: Trollhättans Tidning

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Måndagen den 24 oktober, 
kl.18.00.
Patricia Daoud. Talar om 
En hållbar Samhällsutveckling.
Plats: Folkets Hus, Cliosalen.
Trollhättan

Tisdagen den 29 november, 
kl. 18.00.
Björn Hellberg. Kåserar om olika
idrotter och om brottning.
Plats: Folkets Hus, Hebe-teatern. 
Trollhättan.
Väl mött till hösten aktiviteter
ALLA HÄLSAS
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
Styrelsen               Inget inträde.

Inbjuder till Idrottscaféer hösten 2016
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

83 åhörare, hade samlats i Clio-
salen, Folkets Hus i Trollhättan i 
våras för att höra Trollhättesonen 
Lasse Chröisty berätta om sina 
innehållsrika idrottsupplevelser.

Lasse Chröisty är född 1940 i Trollhät-
tan. Pappa Alf Chröisty var ordförande 
i SAABs idrottsförening. Familjen var 
bosatt på Egna Hem i Trollhättan, där 
Lasses idrottsintresse formades, dels 
genom radioreferaten från OS i Lon-
don 1948, och genom fotbollsspel med 
jämnåriga i parken vid Egna Hem. Han 
spelade fotboll under en säsong i Fallens 
IF, men efter det att familjen 1949 flyt-
tade till det nya bostadsområdet Flottber-
get i Trollhättan, blev det IFK Trollhättan 
både som fotbolls- och ishockeyspelare.

Som 16-åring blev han uttagen i Väst-
göta-laget i fotboll och fick bl a spela 
i en förmatch till ett derby i Göteborg. 
Idrottsintresset späddes på ytterligare 
genom att han av Hasse Olsson fick 
fribiljetter till samtliga GAIS hemma-
matcher.

Fotbolls-VM 1958 betydde mycket för 
Lasse. Han såg många av matcherna och 
försökte härma de stora stjärnorna i de 
deltagande lagen. 1957-58 var också en 
framgångsrik säsong för IFKs juniorlag 
med jämna matcher mot storklubbar som 
ÖIS och Elfsborg.

Vid ett besök i Landskrona fick han vid 
ett tillfälle möjlighet att spela en trä-
ningsmatch med Landskrona BOIS, som 
vänsterytter i samma kedja som vänster-
innern den legendariske Hasse Persson.

Målvaktskarriären i bandy startade också 
under ungdomsåren och Gripen BKs 
klubblokal på Flottberget blev mer eller 
mindre som ett andra hem. 1958-59 
var en framgångsrik säsong för GBKs 
juniorlag.

Lasse Chröisty

Idrottshistoria med Lasse Chröisty
Efter studentexamen flyttade Lasse till 
Stockholm för fortsatta studier vid Lärar-
högskolan. Där han sedermera arbetade 
som lektor i 18 år.

Fotbollsintresset höll i sig och han vär-
vades till AIK, där han efter en tid blev 
tränare för juniorlaget i fotboll, vilket 
också medförde många lärorika resor i 
Europa med juniorlaget.
Han lärde under den tiden känna sådan 
storheter som Torsten Lindberg, Gunnar 
Nordahl och George Raynor.

I bandy representerade Lasse Kungs-
holms SK. Efter avslutat steg 3 i en 
bandyinstruktörskurs 1973 fick han 
erbjudande av den dåvarande förbunds-
kaptenen i bandy, Curt Einarsson, att bli 
assisterande förbundskapten. Vi fick höra 
om flera roliga episoder från den första 
landslagssamlingen det året.

Curt Einarsson var den store taktikern i 
bandy, men det räckte ändå inte till att 
ta världsmästartiteln från Sovjet. En ny 
era startade 1977 med Håkan Sundin 
som förbundskapten. VM 1977 i Norge 
betraktas som domarskandalernas VM, 
och vi fick oss till livs många episoder, 
där sovjetiska domare effektivt stoppade 
Sveriges chanser att ta hand om titeln.

1977 skapades också målsättningen "Vi 
skall bli världsmästare 1981". Förbere-
delsearbetet inleddes med en genomgri-
pande analys av varför Sovjet var bättre 
än Sverige. Håkan Sundins och Lasse 
Chröistys erfarenheter från arbetslivet 
kom där väl till pass. Man konstaterade 
att inom områdena styrka, kondition och 
uthållighet var Sovjet klart bättre och de 
fortsatta förberedelserna för nästa VM 
koncentrerades i stor utsträckning på att 
förbättra dessa områden.
De mentala förberedelserna innefattade 
bl a att ta reda på så mycket som möjligt 
om klimat, mat och boende i Chaba-
rovsk, och att gardera sig mot överrask-
ningar inom de områdena.

VM-guldet 1981 inför 33000 åskådare 
på Leninstadion i Chabarovsk har Lasse 
Chröisty bevarat som sitt bästa idrotts-
minne speciellt som Sovjet hade vunnit 
samtliga 11 tidigare VM.

I den inledande omgången av VM 1981 
vann Sverige över Sovjet med 6-1, och 
i den avslutande omgången vann Sovjet 
med 3-1. Sverige blev världsmästare 
tack vare bättre målskillnad i de inbördes 
mötena.

Svenska målskyttar var i första om-
gången Mats Carlsson(2), Bengt 'Pin-
nen' Ramström, Mikael Arvidsson, Pelle 
Togner och Håkan Karlsson. I den andra 
omgången tog Sovjet ledningen med 3-0 
varefter Stefan Karlsson avgjorde det 
hela med ett frislagsmål.

Som avslutning på kvällen överräckte 
Hasse Rosendahl, tre böcker som tack 
för en mycket intressant afton.

                                       Rune Widell

TROLLHÄTTAN



Tacka Stålfarfar för det
Uppfinningsrikedomen bland 
idrottsfolket att för sina 
föreningar tjäna en och an-
nan krona har alltid varit 
stor. Det mesta har prövats 
med olika resultat. Frågan 
är ändå om inte Stålfarfars 
turné genom Sverige tar 
priset. Var han än dök upp 
blev det publiksuccé. När 
IFK Skövde skulle möta div 
V-kollegan Floby IK 1951 
på Södermalms IP i Skövde 
kom över 4000 åskådare. 
Tidernas publikrekord för div 
V-fotboll?

Nu var det som sagt inte för fotbollsmat-
chen som publiken letat sig till klassiska 
arenan Södermalms IP. Istället var det för 
66-årige Gustaf Håkansson (se faktaruta) 
som under 1951 deltagit i Sverigeloppet, 
en tävling på cykel mellan Haparanda 
och Ystad. Eftersom åldersgränsen var 
40 år fick han delta utom tävlan. Gustaf 
Håkansson utklassade sina yngre konkur-
renter och kom i mål 24 timmar före 
de tävlande. Ryktet som krutgubbe gav 
honom snabbt smeknamnet Stålfarfar
-Det var Ernst Leuchovius som mest höll 

Faktaruta:
Namn: Gustaf Håkansson
Ålder: blev 102 år (1885-1987), 
född i Helsingborg
Smeknamn: Stålfarfar
Känd för: 1951 vid 66 års ålder 
cyklade Stålfarfar utom tävlan i 
Sverigeloppet mellan Haparanda 
och Ystad. Åldersgränsen var 
satt vid 40 år. Hans tid blev 6 
dagar, 14 timmar och 20 minuter, 
vilket var 24 timmar snabbare än 
de tävlande. Enligt uppgift cyk-
lade han tre dygn i streck.
Övrigt: Blev rikskändis genom sitt 
cyklande och fick efter Sverige-
loppet betalt för att ställa upp i 
annonser och turnerade i folkpar-
ker. Drog tusentals åskådare vid 
olika evenemang.
Kuriosa: Cyklade med egen till-
verkad nummerlapp med siffran 
0. 1959 cyklade Gustaf Håkans-
son till Jerusalem för att uppleva 
de heliga platserna.
(Källa: Wikipedia)
 

1951 vann Stålfarfar Sverigeloppet 
mellan Haparanda och Ystad

Stålfarfars besök i Skövde lockade storpublik, över 4000 kom för att se honom cykla i 
paus av fotbollsmatchen IFK Skövde-Floby.

Stålfarfar, Gustaf Håkansson, blev 
102 år

Div V-match lockade 4000
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på med friidrott som kom på idén att ta 
hit Stålfarfar, minns legendariske IFK-
ledaren John-Erik ”Ben” Svensson som 
också var och tittade på cykeljippot.
För att få till lite spänning runt Stål-
farfars besök hade arrangörerna ordnat 
med att han skulle tävla mot någon lokal 
cyklist i paus av fotbollsmatchen. Valet 
föll på ”Penta-Gubben” Johansson, en 
stor och stark karl, som höll på en del 
med cykling.
-Men det var nära att det inte blev något 
lopp för Penta-Gubbens arbetskompisar 
på Volvo hetsade att han minst skulle ha 
lika mycket i gage som Stålfarfar, berät-
tar ”Ben” Svensson.
Ny lyckades man komma överens och 
storpubliken, 4000  åskådare, fick i paus 
se Stålfarfar besegra Pentagubben lätt.
Men efter cykeluppvisningen var det 
många av åskådarna som knallade hem. 
Fotbollsmatchen var det inte så stort 
intresse för.

-Men det var roligt att få spela inför 4000 
i första halvlek. Vi brukade inte ha mer 
än 100-200 åskådare per match i vanliga 
fall, berättar Sture ”Bullen” Johansson 
som deltog i matchen.
Hur matchen slutade är det ingen som 
kommer ihåg. Det viktiga var att få vara 
med om folkfesten när Stålfarfar gästade 
Skövde. 
Mest av alla njöt IFK-kassören – biljett-
priset var 1 kr!

BENGT SÄLL
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Möte med intresserade att bilda 
en lokalavdelning av Wästgöta 
Idrottshistoriska Sällskap i Ma-
riestad-Gullspångs och Töreboda 
kommuner i Sparbankshuset, 
Mariestad, den 4 juni 1991.
Med dessa rader i lokaltidningen såddes 
fröet till bildandet av Vadsbo Idrotts-
historiska Sällskap. Initiativtagare var 
styrelseledamoten i Västergötlands 
Fotbollsförbund Arne Nilsson och Erik 
Andreasson, Tibro.

Många intresserade hörsammade kallel-
sen och en interimstyrelse bildades, med 
Paul Pettersson, Töreboda som ordfö-
rande. Övriga val till interimstyrelsen: 
Sture Steenson, Tore Lindh och Evert 
Johansson, samtliga Mariestad, samt 
Bo Zackrisson, Gullspång, Arne Eklind, 
Hova och Kurt Karlsson, Töreboda. Som 
valberedning valdes Arne Nilsson, Ma-
riestad, Per-Erik Larsson, Mariestad samt 
Ernst Johansson, Älgarås.

Efter ett antal möten i interimstyrelsen 
var det så dags för sällskapets första 
årsmöte den 12 november 1991. Inbju-
den gäst var Mats Segerblom, Borås, 
ordförande i Wästgöta Idrottshistoriska 
Sällskap.

Årsmötet beslutade att namnet på säll-
skapet skall vara Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap, och att årsavgiften för 1992 är 
50 kronor.

Deltagare vid det historiska tillfället var: 
Mats Segerblom, Borås, Arne Nilsson, 
Mariestad, Sture Steenson, Mariestad, 
Lennart Dahlin, Mariestad, David Thörn, 
Töreboda, Arne Larsson, Töreboda, 
Sten-Ola Fredriksson, Töreboda, Kurt 
Karlsson, Töreboda, Paul Pettersson, Tö-
reboda, Ernst Johansson, Älgarås, Martin 
Möller, Töreboda, Börje Carlsson, Ma-
riestad, (då en mycket ung man som nu 
är föreningens mångårige kassör), Lars 
Ribbenstedt, Mariestad, Tore Fjellman, 
Mariestad, Thore Lindh, Mariestad, Inge-
mar Öst, Mariestad.

Utdrag ur första verksamhetsberät-
telsen 1992
• att Sällskapet består av 25 medlemmar.
• att styrelsen bestått av: Harry Johans-
son, ordförande, Ingvar Johansson, vice 
ordförande, Sture Steenson, kassör, Bo 
Zetterman, sekreterare, Henrik Larsson, 
vice sekreterare, samt ledamöterna Mar-
tin Möller och Ernst Johansson.
• att den 2 mars genomfördes ett med-
lems- och presentationsmöte i Spar-
bankens lokaler i Mariestad, där förre 

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 1991-2016

Så här många intresserade av idrottshistoria hade mött upp på introduktionsmötet för 
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap.
Längst fram initiativtagarna, Arne Nilsson, (till vänster) Mariestad och Erik Andreasson, Tibro. 

TSL-journalisten Ingemar ”Everton” 
Helgosson kåserade om sin livsgärning 
som sportjournalist.
• att ett idrottskafé anordnades i Gull-
spång med sportjournalisten Kjell 
”Keeper” Emanuelsson som gäst, och 
representanter för Värmlands Idrottshis-
toriska Sällskap.

Styrelsen var oförändrad de närmaste 
åren, men år 1995 kom nuvarande kassö-
ren Börje Carlsson och Björn Jansson in 
styrelsen. Börje är fortfarande sällskapets 
kassör medan Björn Jansson avgick som 
sekreterare 2011. Från verksamhetsberät-
telsen 1997 kan man läsa att Sällskapet 
legat lågt med verksamheten, dels bero-
ende på ekonomin, dels för att Sällskapet 
saknar eget tak över huvudet. Styrelsens 
förhoppning är att lokalfrågan skall lösas 
och att det kommer till nya medlemmar 
med friska idéer. Sällskapet har ett 30-tal 
medlemmar.

Under 2001 börjar dokumentationen av 
svenska mästare, med sekreteraren Björn 
Jansson som ansvarig.

År 2004 har samlingen av svenska mäs-
tare blivit ansenlig, de har presenterats 
på tre olika utställningar, i Vadsbohallen 
och Karlsholme, samt på biblioteket i 
Töreboda. Medlemsantalet har glädjande 
nog stigtit från 30 till 47 medlemmar.

År 2006 efterträdde Bo Zackrisson, Gull-
spång, Harry Johansson som ordförande. 
Harry som varit ordförande i Sällskapet 
från starten, 15 år, valdes till hedersord-
förande.

Under 2007 togs ett antal Roll-Up:s 
fram med bilder från gamla avsomnade 
idrottsplatser och bilder på idrottslag av 
äldre datum. 

Ett samarbete med Vadsbogymnasiet 
inleddes också detta år, vilket var positivt 
både för Sällskapet och eleverna. De 
båda lärarna, Jan Edgar och Olle Malm-
borg var initiativtagare. Efter att de båda 
slutat som lärare, har projektet tyvärr gått 
i stå.

Under 2010 har medlemsantalet expan-
derat, vi var vid årsskiftet 121 medlem-
mar och förhoppningen är god att vi ska 
bli flera.

”ÖPPET HUS”
Våra ”Öppna Hus är mycket populära 
och välbesökta, många namnkunniga f.d. 
idrottare i skilda idrotter har gästat oss. 
Bland våra gäster de senaste åren kan 
nämnas, t.ex Bengt ”Fölet” Berntsson 
och Nils ”Tidan” Johansson, IFK Gö-
teborg, Mikael Arvidsson, Peter Karls-
son, Ulf Sterner, Bernt Johansson med 
många flera. Även sportskrivarna, Tord 
Källström och Kjell ”Keeper” Emanu-
elsson har gästat oss. Under de 25 åren 
som gått sedan bildandet av Sällskapet är 
det naturligtvis många som gjort bety-
dande insatser. En är Arne Nilsson, som 
förutom att han var aktiv vid bildandet, 
varit ordförande i valberedningen i 20 
år. Andra är Börje Carlsson, Sven Hjort 
(numera avliden) och Björn Jansson som 
varit med i styrelsen i 15 år. Sällskapet 
har under de 25 åren bara haft två ordfö-
randen, Harry Johansson och Bo Zackris-
son. Harry var ordförande de första 15 
åren,  han efterträddes av Bosse 2006. 
Harry avled för ett par år sedan. Bosse 
var också med vid bildandet 1991, och 
har hela tiden varit med på resan, bl.a i 
valberedningen och som revisor. Vi var 
vid årsskiftet 341 medlemmar.
                                                  Pelle P
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Lidköpings konståkningsklubb bil-
dades säsongen 1965/66 och hade 
i slutet av förra säsongen cirka 
100 medlemmar. I klubben tränar 
de allra minsta i skridskoskolan 
till åkare på elitnivå.

I LKK har åkare kommit och gått genom 
åren, föräldrar och tränare har avlöst 
varandra. Många har lagt ner åtskilliga 
timmar på att få föreningen att fungera.
Paul Berglund, idag 95 år, var LKKs för-
sta ordförande. Tillsammans med Ingrid 
Jönsson och Karin Hedén bildade de den 
första styrelsen. Det var ca 8-10 åkare 
som var med från starten och de var från 
2 till 15 år. Pauls dotter Kia var en av de 
första åkarna.

Jag kom ihåg att jag sa till ett barn att 
inte sitta på isen. Det gör inget, fick jag 
till svar, jag har blöja!

Träningen skede utomhus ca tre gånger 
i veckan och man delade en av tränarna 
med Mariestad och Tibro för att hålla 
nere kostnaderna.

Maria Lans och Lena Hulander var de 
drivande krafterna för att få igenom ett 
ishallsbygge. Innan ishallen kom till 
fanns det 80-90 barn i skridskoskolan 
men många slutade när de var tolv år. 
Klubben stod då inför ett vägskäl, anting-
en får det bli en ishall eller annars får vi 
lägga ner. 1997 blev Ishallen verklighet.
Annicka Frick som deltog i LKK under 
17 år berättar:
Vi fick alltid ta hänsyn till vilken vind det 
var och ibland var det tjockt med vatten 
på utomhusbanan. Jag minns också att 

Omslag till jubileumsskriften
Isshowen ”Let´s skate”

LIDKÖPING

50 år med Lidköpings Konståkningsklubb

4 framgångsrika Skaraborgstjejer vid 
Götalandsmästerskapen på 80-talet: 
fr v: Karin Starzman Lidköping, 
Katarina Levin Tibro, Helena Lidholm 
Lidköping och Susanne Lidholm Skövde

lamporna ovanför banan vajade i vinden 
och ibland sprack de så vaktmästarna 
fick komma och sopa upp splittret. 

LKK:s första isshow arrangerades 1999 
med temat Ronja Rövardotter. Isshow-
erna blev sedan ett populärt arrangemang 
varje år.

Helena Lidholm har varit en 
av klubbens mest framgångs-
rika åkare, med en 7:e plats 
i SM som 17-åring och en 
2:a plats på B-SM. Helenas 
föräldrar Monica o Jan 
Lidholm har ställt upp 
helhjärtat för Helena och 
LKK genom åren, både som 
tränare och med andra 
insatser. Helena är numera 
tränare för sina båda döttrar 
som också börjat med 
konståkning så här kan man 
verkligen tala om en konst-
åkningsfamilj genom flera 
generationer. 

Matilda Rang är en annan 
framgångsrik LKK-åkare 
vars främsta merit är en 5:e 
plats på en GP-tävling för 
juniorer i Los Angeles. 

Lördagen den 30 januari 
2016 firades 50-årsjubileet 
med uppvisningar av alla 
grupper samt tårta och 

Miniutställning på Idrottsmuseet
Miniutställning på Idrottsmuseet

showtävling i Ishallen. 50-åriga Karin 
Starzman visade vid jubileet att man ald-
rig blir för gammal för konståkning när 
hon genomförde sitt gamla paradnummer 
”mamma är lik sin mamma” och fick 
publiken att jubla. Dagen avslutades med 
en middag på Sockerfabriken dit både 
aktiva, gamla åkare och tränare samt 
föräldrar och syskon var inbjudna.

 

Under sommaren har visats en Miniut-
ställning om LKK på Idrottsmuseet i 
Lidköping

Utdrag ur LKKs jubileumsskrift.

                  Ingemar Williamsson, LIHS
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LKF är idag en av Lidköpings 
största, livaktigaste och mest 
framgångsrika föreningar.                                   
Föreningen bildades den 29 januari 1932 
på kafé Trevnad som låg på Järnvägs-
gatan i Lidköping. Den första styrelsen 
bestod av ordf Erik Ek, sekr Arne Thun, 
kassör Lars Gustavsson.

Det första kanothuset stod färdigt 1933 
och var grönmålat, rymde 20 kanoter 
och kostade 200 kr att bygga. Huset låg 
på samma ställe vid ån Lidan som det 
nuvarande kanothuset ligger i dag. Redan 
1935 byggdes det till så att det hade plats 
för 50 kanoter och målades gult.

Dagens kanothus rymmer över 150 ka-
noter, bastu och en styrketräningsavdel-
ning. Lidan, eller ”Älva” som den kallas 
av Lidköpingsborna, har varit och är en 
både vacker och lämplig miljö för både 
kanotister och åskådare.

På 30-talet började Maj-Britt Ek och 
Eian Thun skörda framgångar. 1940 vann 
Maj-Britt sitt första SM. Under 40- talet 
vann de många svenska och Nordiska 

Lidköpings Kanotförening, en förening med ”flyt”!

mästerskap och deltog också i ett antal 
landskamper för Sverige. De tilldela-
des Svenska kanotförbundets kvinnliga 
”Stora Grabbars märke”. Maj-Britt fick 
nummer 1 och Eian fick nummer 2, alltså 
de första märkena på kvinnliga kanotsi-
dan i Sverige. 1942 fick Maj-Britt Ek den 
nyinstiftade NLT-medaljen (Nya Lidkö-
pings Tidningen).
 
1951 arrangerade LKF landskampen 
mellan Sverige, Norge o Danmark på 
Lidan och som Sverige vann. 

Många framstående kanotister har sedan 
paddlat i Lidköpings kanotförening. Sve-
riges mesta olympier Gert Fredriksson 
arbetade under två år utanför Lidköping 
och var då medlem och tränade med 
LKF. 1958 tävlade Ove Emanuelsson 
för LKF och han deltog senare i tre OS 
1960-1968 men då representerade han 
Tibro resp Jönköping

Hans Olsson, numera tränare i LKF men 
som under sin aktiva karriär tävlade för 
Näset, har också deltagit i två OS med 
framgång.
 
LKF har allt sedan mitten på 70-talet 
haft en stor och framgångsrik ungdoms- 
och juniorverksamhet. Under Svenska 
Mästerskapen 2014 fick LKF också 
seniormästare i både dam och herr klass 
inom racing. Totalt fick LKF med sig 55 
medaljer hem från SM. 
Adam Wedebrand från Lidköping tog 
i juni 2016 silverplatsen tillsammans 
med Anton Andersson från Katrineholm 
i Nordiska mästerskapen i Oslo i K2 
kanot-maraton (2,3 mil).

Kanothuset förr 

Kanothuset nu

Inger Örn + LKFarna Eian Thun o 
Maj-Britt Ek

I Svenska Ungdoms Cupen, som är den 
största kanotcupen i Sverige, har LKF 
vunnit lagtävlingen de senaste åren. 

Idag är Karin Johansson det största 
namnet, hon har vunnit flera EM och 
VM- medaljer. Hon deltog i OS i London 
2012. I år gick Karin till tre finaler i EM 
med två 6:e och en 7:e plats som resultat. 
Hon är, nu när detta skrivs, även kvalifi-
cerad för OS i Rio tillsammans med Sofia 
Paldanius i K2.

• Hos Lidköpings Kanotförening kan man 
hyra kanadensare för en halvdag, heldag 
eller en hel vecka om man så önskar. 
Givetvis får man även låna flytvästar.
• LKF har också Kanotskola och Prova-
på-kvällar för både barn o vuxna. Enda 
kravet för att delta är att man kan simma 
200 meter 
• År 2015 hade LKF ca 260 medlemmar
 
När LKFare tog sig vatten över 
huvudet
• Vid landskampen mot Danmark i Hu-
diksvall 1943 ledde LKF-paret Eian Thun 
och Maj-Britt Ek men när det var ca 20 
m kvar gick man runt och fick simma in 
i mål.

Kanottävling på Lidan

Kantring 1943



Ett ganska roligt matchreferat från 1949, 
hämtat från jubileumsskriften Källby IF 
60 år. Det är en ganska kul och målande 

MATCHREFERAT 
FRÅN 1949

beskrivning av en lokal match och från 
den tidens sätt att referera.
Ingemar Williamsson, LIHS
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Skröna
Reaktionssnabb skytt
Det fanns för en tid sen en herre i Lidkö-
pingstrakten, vi kan kalla honom Kalle 
på Åsen, som var känd som en riktigt 
skicklig och snabb gevärsskytt eller 
”skött” som det heter på lokal dialekt. 
Det hör till saken att det var mest Kalle 
själv som skröt om sin skicklighet för 
ingen hade egentligen sett honom i ak-
tion så ingen kunde därför ifrågasätta 

Adam o Oskar 2014

• Vid SM 2014 ställde LKF-kanotisterna 
Oskar Bladh och Adam Wedebrand upp 
som favoriter i Maraton-SM för H16. 
Loppet gick i Malmö som strax innan 

tävlingarna dränkts av ett ordentligt 
skyfall vilket innebar starka strömmar 
i kanalen där K2-loppet kördes. Redan 
efter 50 meter gick därför Oskar o Adam 

runt och fick simma till land och tömma 
kanoten för att sedan fortsätta. Efter en 
sisuladdad insats och en sylvass spurt 
nådde man ända fram till en silvermedalj 
trots det ofrivilliga doppet!

                  Ingemar Williamsson, LIHS

Fotona är hämtade från LKFs resp 
Idrottsmuseets arkiv. 

hans kapacitet.  För att ta reda på hur det 
stod till med den påstådda skjutskick-
ligheten, frågade en kompis om han fick 
följa med Kalle på harjakt för att bevittna 
den omtalade skjutförmågan. Sagt och 
gjort, man ställde sig på pass i en skogs-
glänta och efter en stund kom en hare 
makligt skuttande på lämpligt skjutav-
stånd. Kalle sköt…. men haren trippade 
obekymrat vidare inför Kalle och den 
häpne kompisen!

• Du som är så skicklig hur kunde du 
missa på detta avståndet, frågade kom-
pisen förvånat?

• Jo du förstår sa Kalle, när jag hade 
tryckt av fick jag se att hon var dräktig 
så då höjde jag pipan!

Ingemar Williamsson, LIHS

Karin Johansson och Hans Olsson gästar Idrottsmuseet
Foto: Lennart Carlsson
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BILDSKATTEN

”BILDSKATTEN”

Vi vet att det finns 
mängder med 
bildskatter ute i 
landskapet.
Det är bara att 
skicka in!
               red.

Träningsläger i Hindås 1950, med den finske 
rikstränaren Sten Suvio.

Spontanbandy på Bandygrytan i Lidköping. 
Killen i "Ingemarmössa" (Gunnar Häljebo) 
antyder tidigt 60-tal.

Bild på bl a Snoddas o Torsten Adenby från en 
match när Knattevallen i Lidköping invigdes 1956 BT-stafetten 1945på Ryavallen i Borås

Inmarsch med Elfsborg i spetsen

1964. Grimsås målfarliga kedja under ett träningspass.
Fr.v. Hasse Hägg, Lars Torstensson, Björn Engen, Kjell Håkan 
Andersson, Lennart och Kenneth Nyström.

6-dagars 1947.
Villy Emborg springer mot målet efter en vurpa. 
OBS! –ena skon kvar i pedalen.
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Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att 
 förgylla tidningen med insändare, reportage, 
debattinlägg etc. Har du något idrottsminne, som du tror kan 
intressera våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller svart/vitt, digitala, högupplösta, 
eller vanliga kort. 

Många blivande stjärnor i EM-kval

EM-kval, U21 landslag. 
Sverige - Turkiet, Ryavallen, 
Borås 6 oktober 2000.

Fredagen den 6 oktober 2000 möttes 
Sverige och Turkiets U21 landslag. 
Detta blev en fotbollsfest, som man sent 
kommer att glömma. Turkar, som är bo-
satta i Sverige hade vallfärdat till Borås 
denna fredagskväll.
Det var sång och musik och även turkisk 
dansuppvisning i halvlek.
Den gästande publikens engagemang var 
så enormt, att man undrade om man var i 
Istanbul istället för i Borås. Gästande la-
gets bänkgrannar bjöd på te och turkiska 
bakverk i halvlek. Detta var en fotbolls-
fest när den är som bäst. 

Sveriges lag visade sig bestå av många 
framgångsrika spelare.
Hela 13 man i den svenska truppen 
har senare spelat i utländska klubbar.

Andreas Isaksson, Italien, Frankrike, 
England, Holland, Turkiet.
Johan Sjöberg, Norge.
Nils-Erik Johansson, Tyskland, England.
Jakob Augustsson, Norge.
Pontus Farnerud, Monaco, Frankrike, 
Portugal, Norge.
Kim Källström, Frankrike, Ryssland, 
England, Holland.
Tobias Linderoth, Holland, Norge, 
England, Danmark, Turkiet.
Fredrik Berglund, Holland, Danmark, 
Norge.

Matchen då?
Målvakterna Andreas Isaksson och 
Gökhan Tokgöz håller båda nollan.
4.040 åskådare bevittnade denna min-
nesvärda 0 -0 match.
                  Lennart Odéen, Borås IHS

Kennedy Bakircioglü, Grekland, 
Holland, Spanien.
Johan Elmander, Holland, Danmark, 
Frankrike, England, Turkiet.
Jonas Bjurström, Danmark.
Mikael Dorsin, Frankrike, Norge, 
Rumänien.
Christian Wilhelmsson, Norge, Belgien, 
Frankrike, Italien, England, Spanien, 
Saudarabien, USA, Abu Dhabi.

BORÅS
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VÅRGÅRDA

Från 
Vårgårdas 
bildarkiv

-insänt av 
Stig Sjögren

Stig ”Vårgårdaälgen” Dahlberg (t.v.) tar 
över efter Erik Frisk i SM-budkaveln 1950.
(Förutom dessa båda ingick Karl-Erik 
Svensson i OK Kullingshofs segrande lag.)
Foto: Hallings Foto, Östersund

Leif Karlsson, svensk 
juniormästare i   
tempo/lag 1966 med 
Vårgårda CK.  
(I laget ingick 
dessutom Sven-Erik 
”40” Larsson och 
Bengt Mann.)
Foto via Vårgårda CK.

Vårgårda Scoutkårs segrande lag i Vårgårdas handbollskorp 1968. Stående från vänster: 
Lagledare Åke Svensson, Lars-Björne Johansson, Leif Björnsson, Rune Ekman, Björn 
”Gubben” Ekman och Lars Faxén. Knästående från vänster: Leif Österberg, Roland 
Andersson, Lennart Berndsson och Lars-Bjarne Nygren.                Foto via Bo Wallentin.

Thory Engebratt gjorde enda målet
i derbyt mellan Vårgårda IK och   
Hols IF 1976.
    
Bilden ingick i ett matchreferat i
Elfsborgs Läns Tidning den 14  
september 1976

Björn ”Frasse” Bäck i Björbobacken (Borås) 1975.
Foto via Anders Hall.
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

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

IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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

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

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

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

När vi i höstas gick på torp-
vandring vid Skjutshagen fick 
vi veta av Staffan Hallenbert 
att pappa Sven berättat om 
en pojke som växt upp på det 
torp, som allmänt kallades 
för Ekmans, och som hade 
varit med på Olympiaden i 
Stockholm 1912.

Det hade vi andra aldrig hört talas om. 
På Alingsås Släktforskarförenings hemsi-
da hittade jag en familj som hette Ekman 
och som bott på torpet Mellomgården i 
närheten av Fasttorp. Där fanns tre söner. 
Jag googlade på de tre namnen och hit-
tade att Carl, som var född 1982, hade 
varit brottare hos Örgryte IS i Göteborg.
Idag är Carl ingen kändis i bygden. Inte 
ens Stig Sjögren på Idrottshistoriska Säll-
skapet i Vårgårda kände till Carl. Men 
jag fick några tips. Tack vare Internet och 
Stigs kontakter vet vi nu en del om vår 
egen olympier.

Hundraårsjubileum
När man firade att det var hundra år 
sedan Stockholmsolympiaden 1912 gick 
av stapeln skrev Tommy Wahlsten/SOF 
bland annat följande om Carl.

Carl Ekman
Brottning-Grekisk romersk stil. Carl 
var född i Ornunga utanför Vårgårda 
och tävlade i brottning för Örgryte IS, 
Göteborg. Den 8 juli på Stockholms 

Brottare i Örgryte IS 1912. Stående från vänster: Th. Bergqvist, Carl Ekman, Johan 
Andersson och
Mauritz Andersson. Sittande från vänster: Claes Johansson, Tuomisto (tränare) och 
Alfred Bark.
Bilden från ”Jubileumsskrift Örgryte Idrottssällskap 1887-1962”.

VÅRGÅRDA

Ornungagrabb brottades i Stockholmsolympiaden 1912

Stadion kom han att brottas mot ungraren 
Bela Varga i Mellanviktsklass B, senare 
benämnd lätt mellanvikt. Carl förlorade 
mot den 22-årige Varga på fall efter 37 
minuter (!) och 30 sekunder. Varga blev 
en vecka senare bronsmedaljör efter att 
ha brottats ytterligare sex matcher under 
en vecka.

Stig Sjögren

Fler fakta om Carl Ekman
Född i Ornunga, Vårgårda, 1892-01-01.
Flyttade till Masthugget, Göteborg, 1904.
Förening: Örgryte IS.
Meriter: Svensk mästare i tungviktsklas-
sen, grek-rom. 1912.
Deltog i OS i Stockholm 1912 där han 
blev oplacerad i grek-rom. -82,5 kg.
Dog i Stockholm 1945-12-09.

Artikeln, som skrivits av Leif Brunne-
gård, har tidigare varit införd i Svältor-
nas Fornminnesförenings årsskrift 2016.
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

Tre generationer crossförare 
gästade vårträffen med Tibro 
idrottshistoriska sällskap i Blå-
bandsgården.

Nästan 60 personer hade samlats för 
att se en film om Tibro motorklubb och 
lyssna till tre generationer Hansson.

Hasse, Peter och Rikard berättade från 
sina karriärer inom motorsporten. Hasse 
körde sin första tävling 1958 i Örebro. 
Den gick inte så bra men då han bytte 
upp sig till en ny cykel blev det bättre.

Peter började sin bana med motocross 

Det nuvarande klubbmärket 
för Tibro MK

Tre generationer Hansson. Rikard, Peter och Hasse.               Foto: BÖRJE SAHLÉN

Hasse Hansson, Tibro MK, på 1960-talet på den gamla 
motocrossbanan, Örlenbanan i Ransberg.

Den första klubbmärket 
för Tibro MK

Motorsport på
vårträffen

men när han fick körkort 
gick han över till enduro. 
Han fick köra SM och blev 
nia. Peter har kört många 
tävlingar på Gotland och 
vunnit fem. Sämsta place-
ringen är en sjätteplats.

Peters son Rikard tror inte 
att han varit lika stor i 
tävlingssammanhang som 
sin pappa men han har gjort 
efter sina förutsättningar 
och satsar alltid hundra 
procent.

 Målet är att kunna livnära 
sig på att köra cross.
 
              BÖRJE SAHLÉN
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KRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, namnet på en ny period, som nyss börjat.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: 
KRYSS, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 10 november vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ” KRYSS”  skulle vara ”BADSÄSONGEN”.
Vi har dragit följande vinnare:

1:a pris 3 Sverigelotter: Tommy Andersson, Jägaregatan 48, 542 44 Mariestad.
2:a pris 2 Sverigelotter: Thomas Liffner, Bergsvägen 10, 521 96 Falköping.
3:e pris 1 Sverigelott:     Arne Johansson, Sommarvägen 12, 542 42 Mariestad.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

KRYSS
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Adress:    c/o  Per-Göran Björkman
 V. Kyrkogatan 3
 441 30 Alingsås
Tel:       0322-125 19, 0703-72 68 98
Epost:     p-g.bjorkman@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal: Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Per-Göran Björkman
 0322-125 19, 0703-72 68 98 
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24,
 0703-64 33 24
PlusG. 645 95 45-7
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

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

Adress: c/o Kent Larsson                
 Axgatan 9
 465 30 Nossebro
Tel:  0512-508 40, 0705-15 08 40
Epost larsson-kent@telia.com
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Sören Aghamn
 0512-463 15, 0738-19 09 56
Bankg. 5251-1904

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

Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Tel:          0510-216 17 
Epost:     lihs@telia.com
Hems. www.lidkopingsihs.se
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
 Esplanaden 1 
Ordf.       Leif Ove Gustafsson 
 070-3912730
Bankg. 144-4595
Kontakt: Ingemar Williamsson
 Tel: 070-3282534
Facebook: Lidköpings Idrottsmuséum

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

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Harry Nilsson
 Änggatan 32
 524 32 Herrljunga
Tel:         0513-100 92
Hems. www.herrljungaihs.se
Ordf.      Harry Nilsson, 0513-100 92,
 0706-87 72 22
E-post. harrymajlis@tele2.se
Sekr. Görtz Karlin, 0707-90 99 85
E-post. gortzkarlin@yahoo.se
Kontakt. Jan-Eric Johansson
E-post. jan-eric.j@telia.com
Bankg. 435-1953

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

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

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

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

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

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

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

Hjo Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Hasse Johansson
 Bågvägen 36
 544 32 Hjo
Hems. www.svenskalag.se/hjo
 idrottshistoriska
Epost: hassej50hotmail.com
Sekr. Per-Ove Lagerin
Besök: Företagshuset, Sveavägen Hjo
Bankg.  5000-0991
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Sture Pettersson, kassör
Repslagargatan 37
521 42 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@hotmail.com

Bengt-Göran Bäcklund
Olstorpsvägen 6 
531 59 Lidköping
0510-229 40
anhelund@gmail.com

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

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

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

Adress:      c/o Benny Östh
 Hästskovägen 47
 462 54 Vänersborg
Tel:            0521-187 85
Epost:        052118785@telia.com
Museum:   Brättevägen 7 
Hems. www.vanersborgsihf.se
Ordf.          Benny Östh
Sekr. Lars-Olof Larsson 
Tel: 0521-654 12
Bankg. 5859-9200 

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

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

Göran Zettergren
Trädgårdsvägen 1
513 50 Sparsör
033-26 01 66
0703-26 01 66

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

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

Adress: c/o Kurt Granlund
 Storgatan 50
 461 30 Trollhättan
Tel: 0520- 48 22 25
 0706- 85 66 06
Epost: kurt_granlund@ hotmail.com
Hemsida: www.trollhattansihs.se
Bankg.  230-0119
Kontakt: Ordf.  Eje Grönquist     
 0768- 89 54 80
 Sekr.   Kurt Granlund    
 0520- 48 22 25
 0706- 85 66 06

Adress:  Kommunhuset
                 447 80 Vårgårda 
Tel: 0322-60 06 34
Hems. www.wargardaihs.se
Museum: Idrottshist. samlingar
 Kommunhuset Vårgårda
Ordf.  Kenneth Ohlsson
 0708-63 14 95
Sekr.  Stig Sjögren, 0322-62 36 51
Bankg. 299-6585
Epost: stigs46@telia.com

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

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Vara Idrottshistoriska Sällskap Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

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

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

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

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

Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap
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