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Nytt år men även ett nytt decennium. 
Vi lever idag väldigt mycket i ”nuet” – 
ständigt uppkopplade och uppdaterade 
på vad som händer nära och fjärran.
Kanske behöver vi ibland tänka bakåt 
för att se vad som händer framåt. Har 
WIS utvecklats det senaste decenniet? 

Medlemsutvecklingen
Medlemsantalet i WIS har de senaste tio 
åren stadigt ökat.
I ideella föreningar är utvecklingen 
generellt den motsatta.
År 2010 var vi 16 sällskap med totalt 
2916 medlemmar. Nu vid årsskiftet är vi 19 IHS och medlemstalet är 
4266. En glädjande ökning. En stor kreativ medlemsskara ger bredd 
och styrka. Men fortfarande finns ”vita fläckar” i vårt landskap och i 
flera sällskap finns en stor utvecklingspotential. 
I förhållande till kommunernas innevånarantal så är det de små som 
rekryterar bäst. 
I och för sig inte så konstigt, då närhet och personkännedom betyder 
mycket. Till en del kan ökningen kanske förklaras med vår stigande 
medelålder. Den är hög i vår medlemskader, vilket kan vara både en 
styrka och en svaghet. WIS har utan framgång länge engagerat sig 
för bildandet av ett nationellt idrottshistoriskt förbund IHRF. 
Stöd och intresse har ej funnits. I Sverige finns stora ”vita fläckar”. 
Jag upprepar min tidigare fråga: Vem tar i framtiden det övergri-
pande ansvaret för det idrottshistoriska arvet? Svensk historia är 
inte blott våra kungars historia. Det är hela svenska folkets historia. 
Jämför gärna med idrottshistoria!

Värdet av ideellt arbete
Inga sällskap eller förbund uppstår av sig själv. Det krävs ett djupt 
engagemang och intresse hos en eller flera personer för att så skall 
ske. Svensk idrotts framgångar bygger på ideella ledare - en viktig 
del av det vi kallar civilsamhället.

Hur hålla dessa idealister fortsatt engagerade? De utgör trots allt 
grunden i organisationer, dess drivkraft och framtid. Idag har det 
uppstått något som vi kan kalla ”nånannanianismen” d.v.s. man säger 
sig gärna vilja var med men vill inte ta något ansvar. 
Rekryteringen till styrelser blir allt svårare. Med det perspektivet 
skall vi glädjas åt och hylla dem som engagerat sig för WIS.

Idrotten i framtiden
Fler idrottar idag än tidigare, men alltfler väljer att inte gå med i nå-
gon förening. Allt färre ungdomar idrottar eller slutar tidigare. Kon-
kurrensen om vår fritid hårdnar. Håller andra som t.ex. gym, it, Gen 
Pep, resebranschen och inte minst individualismen på att ta över. 
Är den gamla föreningsmodellen förlegad? Vad väntar? Nedlägg-
ning, sammanslagning, minskad föreningslojalitet m.m. 
Vad skriver vi om i Westgötarnas Idrottshistoria om tio år? 
Det är enkelt att teckna hotbilder, men om är de verkliga måste vi 
bemöta dem. 
”Det ordnar sig” brukar västgöten säga. Allt är inte elände. 
Det finns många andra positiva saker allt lyfta fram inom WIS t.ex. 
vår tidning WI, hemsidan. Dem får vi återkomma till. 

Årsmötet den 28 mars i Vara kan vara ett tillfälle för syn-
punkter och diskussion. Välkomna!

Roland Gustafsson Ordförande WIS
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Ordföranden har ordet
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Skara – en öken?
Säg Victoriasjön och de flesta, 
som är något geografiskt bevan-
drade, tänker på Afrika. Men det 
finns fler Viktoriasjöar, bl.a. i 
Skara, där det finns två.

Dessa båda sjöar, som är resul-
tat av en utgrävning på slutet av 
1800-talet, är mest att jämföra 
med parkdammar, där änder sim-
mar omkring.

De är definitivt inga sjöar att bada 
i. Eftersom det inte finns några 
andra sjöar i Skara eller dess när-
het, var skarabarnens möjlighet 
att lära sig simma starkt begrän-
sade, tills en utomhusbassäng 
byggdes 1965. 

Speciellt besvärligt var det under 
första halvan av 1900-talet, då få 
familjer hade bil.

Badmöjligheter i Skara-
trakten
Närmaste sjö, Vingsjön i Axvall, 
finns en mil bort. 
Den är dock föga badvänlig, då 
stranden är barnovänlig och sjön 
djup. 
Till Skärvalången i Eggby, med 
Näsbadet, är det 15 kilometer, 
liksom till Truve och Filsbäck vid 
Vänern.

Visst förekom det cykelturer till 
Näsbadet. En yngling beskrev 
dock en sådan badtur på följande 
målande sätt: - Det var ju bara det 
att man efter en och en halv mils 
cykeltur hem var så svettig, att ett 
nytt bad inte skulle ha skadat!

En dröm fanns bland skaraborna 
att göra Viktoriasjön till en bad-
sjö.
- Projektet skulle väl inte vara 
omöjligt att genomföra, om or-
dentlig rening av tillflödet Dofsan 
kom till stånd, menade någon.
Idén visade sig tyvärr vara orea-
listisk.

I Skara fanns ett badhus med en 
liten oval bassäng, 8 meter lång, 
men knappast lämplig för simun-
dervisning.
- Efter bastun gällde det att du-
scha med långsamt avsvalnande 
vatten, innan man kröp ner i bas-
sängen. Där var nämligen vattnet 
”iskallt”, som en grabb uttryckte 
det.

Badresor
”Räddningen” för skarabarnen 
blev Skara Husmodersförening, 
som bildades 1929. 
I början på 30-talet arrangerades 
ett fåtal badresor till Vänern. 

Det var dock inte förrän Märta 
Apelskog valdes till ordförande 
i föreningen 1935, som det blev 
fart på badreseverksamheten.

- Märta var hemmafru, säger Leif 
Nordh, assistent på badresorna. 
Hon hade utbildat sig till simlä-
rare.

Märta Apelskog beslöt att rikta in 
sig på Näsbadet. Bussarna avgick 
från Källeskolans skolgård. Bad-
resorna blev snabbt populära och 
omfattande. 
Inför säsongen 1936 skriver hon i 
ett brev till Simfrämjandet: 

- Vi räknar med att varje baddag 
få med 150 barn i fyra bussar, till 
en kostnad av 60 kronor. 
Två baddagar i sex veckor kräver 
700 kronor.

Förutom från Simfrämjandet läm-
nades bidrag av Skara stad, Röda 
Korset, Sparbanken m.fl. 
Även de barn, som hade möjlig-
het, bidrog med 25 öre.

1937 var intresset för badresorna 
så stort, ”att barn mot slutet av 
säsongen kanske måste avvisas”, 
kunde man läsa i Skara Tidning. 
Problemet löstes bl.a. genom 
att bussägarna körde vissa turer 
gratis.

1940 köper Skara stad in marken 
vid Näsbadet och enkla bryggor 
och sanitetsanordningar byggs.
Mot slutet av 50-talet ökade in-
tresset för badresorna markant.
- Då körde vi resor fem dagar i 
veckan, i en hel månad, minns 
Leif.

Simskola
- Undertecknad deltog några 
gånger i resorna. Jag hade blivit 
elva år innan premiärturen och var 
inte simkunnig*.

För mig var detta ett problem. 
Det var nämligen obligatoriskt, 
för de som inte kunde simma, 
att delta i simskola den första 
timmen.

Men eftersom de flesta i simsko-
lan var i småskoleåldern, skämdes 
jag naturligtvis. 
Därför gällde det att hålla sig un-
dan den första timmen, innan det 
fria badet.

- Märta var noga med att inget 
bad fick förekomma inom en 
timme efter ”lunchen”, som för 
de flesta bestod av smörgåsar och 
mjölk i en glasflaska, säger Leif 
Nordh. Skälet var att undvika 
kramp och drunkningsrisk. 

Eftersom man idag kommit fram 
till att det inte finns något veten-
skapliga bevis för att vilan be-
hövs, kan man notera att många 
badtimmar försvann i onödan.
Märta Apelskog hade med sig två 
assistenter per resa, för att klara 

tillsynen över 150 barn, samt 
genomföra simskola. 
Självklart en prestation, som 
knappast hade varit möjlig idag.
Bland de som hjälpte till märktes 
Märtas son Björn, Leif och Rolf 
Nordh samt Hans ”HC” Carlsson.
Badresorna fortsatte fram till 
1965, då utomhusbadet kom till.

Märta Apelskog
Märta Apelskog gjorde en stor 
samhällelig och idrottslig insats 
med sina badresor. Utan henne 
hade flera generationer skara-
barn saknat möjlighet att lära sig 
simma.
Dessutom möjliggjorde hon för 
många barn att överhuvudtaget 
få komma till en badstrand några 
gånger per sommar.

Lennart Karlsson 
* Även jag lärde mig så småning-
om att simma.
Källa: 
Gunnar Berggren: Med rötter i 
Kråkestan.

Märta Apelskog på Skara IF:s 60-
års jubileum 1960

Näsbadet med Märta Apelskog till höger på bryggan i vit dräkt

Kön är lång till simhoppet vid Näsbadet

Ryggskottet
Isstadion i Lidköping var ny. 
Ja, så ny att det runt omkring såg 
ut som en byggarbetsplats med 
byssjor uppställda. Byssjorna 
tjänade även som omklädnings-
rum åt bandyspelarna. Vara SK: s 
bandylag skulle möta BK Wiking i 
en träningsmatch. 

Knappt hade matchen startat för-
rän en lampa smällde till och gick 
sönder. Varas centerhalv befann 
sig precis under lampan. 
Han blev så rädd av blixten och 
smällen att han ryckte till och 
ramlade omkull på isen. 

Där blev han liggande orörlig. 
Kamraterna skyndade till. 
Diagnos: ryggskott. Starka händer 
tog tag i invaliden och bar un-
dan honom så att matchen kunde 
fortsätta. 

Efter matchen undrade någon 
plötsligt var den skadade spelaren 
hade tagit vägen. Hade han möj-
ligtvis forslats till lasarettet? 
I Varas omklädningsrum fanns han 
i varje fall inte. 
Sökning efter skadad spelare 

inleddes. I den ouppvärmda och 
kalla grannbyssjan låg det något 
som uppförde sig konstigt. 

Av outredd anledning hade den 
skadade slängts in i den utkylda 
byssjan. Det visade sig också att 
han fått med sig sin väska dit. 

I väskan fanns ”medikament” 
som temporärt lindrade såväl 
smärta som kyla. 

Det var med andra ord en tämli-
gen onykter invalid som låg på 
en bänk. Senare på lasarettet ville 
man knappt ta emot den skadade, 
eftersom han var onykter och 
dessutom saknade strumpor. 

En av medspelarna hade nämligen 
lånat hans privata strumpor före 
matchen för att fylla ut skridskor-
na. Isstadion blev invigd, rygg-
skottet så småningom kurerat och 
strumporna återlämnade. 

Berättat av Bruno Arvidsson 
och nedtecknat av Carl-Owe 
Johansson
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Lisbeth Göthberg en domare i världsklass

Lisbeth Göthberg under sin aktiva karriär och här i grenen band. 
Foto: Idrottshistoriska museets arkiv

Tidaholms kommun kan stoltsera 
med två f.d. domare i världsklass. 
Lisbeth Göthberg med bl.a. tre 
OS som domare i RG (Rytmisk 
Gymnastik) och Erik Fredriksson, 
VM-domare i fotboll.
I denna artikel presenteras Lis-
beth Göthberg, 64 år, som kan se 

tillbaka på många fina år som ak-
tiv gymnast och domare av rang i 
högsta grad. 
Redan som åttaåring kom Lisbeth 
med i barn- och ungdomsgruppen 
i Vulcans Kvinnliga Gymnastik-
förening (sedermera Tidaholms 
Gymnastiksällskap). 
Det visade sig tidigt att Lisbeth 
hade talang för musik och rörelse 
och hon blev sedan upptagen som 
tävlingsgymnast.

Gymnastique Moderne, omdöpt 
till Rytmisk Sportgymnastik 
och numera Rytmisk Gymnastik 
fångade Lisbeth tidigt och hennes 
tränare Gunnel Karlsson såg ett 

stort ämne i Tidaholmstjejen och 
de kom att bli ett radarpar inom 
RG. 1970 inleddes med ett antal 
nationella tävlingar och året därpå 
var det dags för den internationel-
la scenen. Lisbeth kom att kallas 
”den ständiga tvåan” efter Ewa 
Ericsson (gift Hedberg), 

GF Uppsalaflickorna under SM 
åren 71-74. Ett SM-guld blev det 
ändå i grenen tunnband vid Gym-
nastikspelen i Falun -74.

Stor tragik 
Gymnastiken i Tidaholm och 
framför allt Lisbeth får ett fruk-
tansvärt besked i februari 1973. 
Lisbeths tränare Gunnel Karlsson 
(då 38 år) och hennes två barn 
sex och åtta år gamla har föro-
lyckats i en gasolycka under en 
semesterresa till Spanien.

-Ett fruktansvärt besked för oss 
alla gymnaster, men vi fick ett 
otroligt stöd av andra gymnas-

tikledare/tränare och särskilt av 
Birgitta Svelander och Berit Ste-
fansson, berättar Lisbeth.

Med det massiva stödet kunde 
Lisbeth fortsätta träna och tävla 
och trots den stora sorgen kom 
1973 att bli hennes stora år som 
gymnast. Hon kom på 16: e plats 
vid Lilla VM i Paris med 50 del-
tagare och senare på året kom hon 
45: a vid stora VM. 1974 tilldela-
des hon Tidaholms Idrottsallians 
guldmedalj för sina insatser under 
-73.
-Jag vet inte var kraften kom 
ifrån. Fick helt enkelt en inre 
styrka, men redan tidigt var Gun-
nel en ledstjärna för mig, något 
som också består idag, konstaterar 
Lisbeth.

Efter sin aktiva karriär släppte 
hon inte taget utan fortsatte som 
tränare i TGS och samtidigt 
påbörjades domarkarriärren som 
distriktsdomare under fyra år 
innan hon 1978 gick förbundsdo-
markursen. 

Även här följde hon sin led-
stjärna, för även Gunnel Karls-
son hade varit förbundsdomare. 
Lisbeth fick redan från start ett 
mycket gott renommè och 1982 
blev hon internationell domare 
och efter flera godkända insaster 
var det dags att ställas inför de 
stora mästerskapen som inled-
des 1985 med Lilla VM i Paris, 
samma plats som hon hade tävlat 
på tolv år tidigare.
-Vid den här tiden hade jag inte 
en tanke på vad som väntade och 
inte i min vildaste fantasi kunde 
jag tänka mig att jag skulle ut och 
döma i världens alla hörn från 
Australien, Japan, USA, Afrika 
och Europa, berättar Lisbeth 
Göthberg.

1989 tilldelas hon Tidaholms 
kommuns Idrottsstipendium då 
hon bl.a. var något av en ambas-
sadör för kommunen uti världen.
Det är inte enbart domaruppdrag 
som står på agendan. 

1990 blir hon vald till ordförande 
för RG-kommitten inom Svenska 
Gymnastikförbundet, en post som 
hon sitter på i 12 år.

OS-uppdrag 
Efter ett antal VM, EM, NM och Europacuper får 
hon ett av de finaste uppdragen en domare kan 
uppnå inom idrotten. Lisbeth får beskedet att hon 
blivit uttagen till Olympiska Spelen i Barcelona och 
året är 1992. Hon får mycket goda vitsord för sin 
insats och sedan följer VM på VM och Lisbeth är 
verkligen i hetluften. 1996 är det dags att kvittera 
ut flygbiljett över Atlanten och ett nytt OS står inför 
dörren i Atalanta.

Lisbeth är nu ett aktat namn inom RG-sporten på 
alla våra kontinenter och efterfrågad. 1997 är hon 
ansvarig kursledare för en internationell kurs i 
Egypten och ett år senare går färden åter till Afrika 
där hon är utsedd som huvuddomare i Afrikanska 
mästerskapen. Samma år utses hon till ledamot i Eu-
ropeiska Gymnastikförbundet, en post hon innehar i 
åtta år.

I sammanhanget ska också nämnas att Lisbeth 
Göthberg tillsammans med svenska domarkollegan 
från Halmstad, Ludmilla Ahlin, utses till expertdo-
mare av Internationella Gymnastikfederationen.
Tro det eller ej! År 2000 är det än en gång dags för 
ett OS och färden ställs mot Australien och Sid-
ney. Det blir hennes sista OS i domarkarrären. Hon 
dyker ändå upp vid OS i Aten 2004, nu som expert-
kommentator i svensk TV.

2006 är sagan slut kring Lisbeth Götberg. Hon 
väljer att sluta som domare (en orsak är att hennes 
arbete fordrar allt mer i tid) och då kunde hon heller 
inte gå in i en ny mandatperiod för Europeiska GF.
Lisbeth Göthberg finns naturligtvis representerad 

Lisbeth Göthberg framför sin monter på Idrottshisto-
riska museet i Tidaholm. Foto: Janne Kindmalm

på Tidaholms Idrottsmusem med en egen monter där 
bl.a. hennes dräkter från OS finns och en vävnad på 
Lisbeth i naturlig storlek samt uppgifter om hennes 
sagolika karriär.

Janne Kindmalm 
Fakta om Lisbeths internationella uppdrag: Tre 
Olympiska Spel, nio Världsmästerskap, tio Europa-
mästerskap, fem Nordiska Mästerskap, två Världscu-
pfinaler, därutöver tillkommer deltävlingar i Världs- 
och Europacuper.

Vårgårda IK: s A-lag i ishockey säsongen 1978/79. Bakre raden från vänster: Thomas Engebratt, Mikael 
Berg, Leif Sjöberg, Anders ”Fido” Gustafsson, Leif Johansson, Per Kjellson, Ove ”Pysen” Beutler och 
lagledaren Ingemar ”Flinta” Carlsson. Främre raden från vänster: Peter Engströn (Mac Donald), Alf Nor-
berg, Bengt-Göran ”Bebben” Berg, Allan Larsson, Hans-Åke Max och Arne ”Skinnet” Persson. Liggande 
längst fram: Bo Kjellson (t.v.) och Alf Knutsson.                                             Foto via Vårgårda IK: s arkiv.

Vårgårda IK såg sina sista dagar 
den 7 mars 1920. En kort tid 
efter bildandet ändrades klubb-
namnet till Vårgårda Idrottsför-
ening. 1941 lades IFK Vårgårda 
ned och gick upp i VIF, som då 
återtog det ursprungliga fören-
ingsnamnet; Vårgårda Idrotts-
klubb VIK.
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’’AHLIS‘‘ PROFFSDRÖM - och jag var där!
Det är exakt 40 år sedan det 
hände.
Elfsborgs gamle stjärncenter Tho-
mas Ahlström, 67, gjorde hattrick 
i sin proffsdebut för grekiska 
Olympiakos 6 januari 1980.
Och jag var där som ensam ackre-
diterad svensk journalist.
  Det är en pigg Thomas Ahlström 
som svarar när jag ringer upp.
Han är ute och promenerar på 
Orust tillsammans med hustru 
Marita.
Och visst har ’’Ahlis’’ i färskt 
minne bevarat allt det där livsav-
görande som hände hösten, julen 
1979 och på nyåret 1980.

Han fick sitt stora genombrott som 
Sveriges första Greklandsproffs.
Ärligt talat hade det varit lite trögt 
i portgången för Thomas Ahlström 
sedan genombrottet efter VM 
1974 och överhoppningen av den 

där bollen som Roland Sandberg 
sedan gjorde 2-0 på mot Uruguay.
Det håller Thomas lika högt som 
proffsdebuten i Grekland.
- Att representera Sverige i VM 
och konkurrera med spelare som 
Ove Kindvall. Ralf Edström, Ro-
land Sandberg, Örjan Persson med 
flera var stort, anser ’’Ahlis’’.
Tåget som utlandsproffs verkade 
ha gått för Thomas Ahlström vid 
27 års ålder. Bayern München, 
Stuttgart, Kaiserslautern, Espa-
nyol. Alltid var det något som 
strulade.
Då dök grekiska Olympiakos upp.
Jag fick ett tips om att grekerna 

hade dykt upp på Landvetter och 
var på väg hem till Thomas i 
Sjömarken. Jag knackade på hos 
’’Ahlis’’ och fick bekräftat att gre-
kerna var där.
Det blev förstasidan i GT dagen 

därpå: I DAG BLIR ‘‘AHLIS‘‘ 
PROFFS!
Jag har ett eget minne av en av 
Thomas Ahlströms sista matcher 
på hösten 1979 borta mot IFK 
Norrköping på dåvarande Idrotts-
parken. Jag var ensam om att 
känna till att grekerna var på plats.
När de dök upp i omklädnings-
rummet efter matchen låste jag in 
dem i en städskrubb så att jag åter 
skulle bli ensam om greklands-
kopplingen i morgondagens tid-
ning. Jag släppte ut grekerna igen 
efter en kvart och förklarade mitt 
agerande något i stil med att man 
’’måste vara försiktigt’’ med sina 
proffskontakter.
Thomas Ahlström fick fira julen 
1979 ensam på ett hotellrum i 
Aten i väntan på proffsdebuten.
- Då undrade jag verkligen vad 
jag hade gett mig in på, minns 
’’Ahlis‘‘.

Men redan söndagen den 6 ja-
nuari 1980 debuterade Thomas för 
Olympiakos inför 30 000 hänför-
da hemmafans på Karaiskakista-
dion i Pireus.
Och jag var där tillsammans med 
min grekiske vän Georgios ’’Joj-
je’’ Stergiadis från Radio Sju som 
tolk. Ditskickad för GT strax efter 
jul- och nyårsfirande.
Det blev Thomas Ahlströms stora 
proffslycka. Och ett av mina störs-
ta idrottsminnen som journalist.
’’Ahlis’’ ersatte grekernas skadade 
stjärna och målkung Galakos och 
svarade för tre mål och två mål-
givande pass inför en entusiastisk 
publik.

Hans stora proffslycka var gjord.
Glädjen, lyckan, den hysteriska euforin infann sig 
där i omklädningsrummet efteråt i hettan, långt från 
den svenska vinterkylan.

- Vilka tillfälligheter det är i livet egentligen. Att 
Galakos blev skadad och jag fick chansen, tänker 
Thomas i dag.
Grekisk fotboll var mycket nyckfull och chansartad.
- Jag visste att jag fick en chans. Hade jag inte lyck-
ats där hade jag väl fått sparken i nästa match, har 
’’Ahlis’’ sagt.

Jag och GT-fotografen Tommy Holl drog oss tillbaka 
till hotellet för att skriva och telefota bilder hem till 
Sverige och berätta om Thomas Ahlströms stora 
succé som vårt första grekiska utlandsproffs.
Men det var något som strulade. Vi fick problem 
med att sända hem vårt bildmaterial. I absolut sista 
stund fick vi igenom våra bilder via den grekiska 
telegrafstationen.
Det blev löpet, ettan och mitten i GT dagen efter. 
Och Expressen fick köpa reportaget på villkor att de 
’’outade’’ GT: s spridningsområde i Västsverige.
Jag vill minnas att även min vän ’’Jojjen’’ fick lämna 
en rapport till Radio Sju.
Dagen efter följde vi hyllningarna av ’’Ahlis’’ och 
tog med oss honom upp på Akropolis för en klassisk 
bild och löpsedel i Borås dagen efter ’’KUNGEN AV 
ATEN.’’ Det blev tre lyckade säsonger i Olympiakos 
för Thomas Ahlström och hans familj i hamnstaden 
Pireus söder om Aten.
Två ligaguld och en cuptitel samt ljuva minnen och 
erfarenheter för resten av livet.
Proffsäventyret gav Thomas ett extra tillskott i kas-
san som han i dag i huvudsak investerat i privata 
boenden i Borås, Trönningenäs och Orust.
Han håller på att trappa ner men fortsätter jobba en 
del som fastighetsskötare i sonen Johans företag FR 
Fastigheter.

När ’’Ahlis’’ återvände hem vann han den allsvenska 
skytteligan 1983.
Han tog över som assisterande tränare men slutade 
2003.
Elfsborg förblir alltid klubben i Thomas Ahlströms 

hjärta. Han fortsätter följa klubben från läktaren på 
Borås Arena eller via TV från sommarhuset i Var-
berg.
 
Clas-Göran Niklasson 
Journalist GT/Expressen 1978-2011

Thomas bland lagkamrater med fullsatta läktare i bakgrunden Målfirande efter en av Ahlströms många fullträffar i Olympiakoströjan

Hårt uppvaktad men alltid på språng
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Stålmannen som springer för livet
 I samband med vårt senaste med-
lemsmöte i Essunga Idrottshisto-
riska sällskap kåserade en av våra 
medlemmar, Christer Lundén från 
Jonslund, om sitt stora intresse 
för löpning. 

Vår ordförande Kent Larsson 
hade lite fyndigt satt rubriken för 
mötet ”Stålmannen från Jons-
lund”. 
Detta stämmer bra eftersom 
Christer tidigare i livet under 
många år jobbade inom stålindu-
strin på flera bruk uppe i Värm-
land.

Under ungdomstiden i Värmland 
provade Christer på lite olika 
sporter och då till exempel box-
ning som han tyckte om som 
träningsform. 
Boxningen gav honom en allsidig 
träning och bland annat ingick 
löpträning två gånger i veckan.

Det var under den här tiden han 
upptäckte hur härligt det var att 
löpträna!
Så småningom flyttade han vidare 
och utbildade sig till bergsingen-
jör och bildade familj.

Men Christer fortsatte att löpträna 
och håller fortfarande på och 
löpningen är sedan många år en 
favorithobby. Han tränar året runt 
och det blir 3-4 löprundor varje 
vecka. Christer är nu 70+ och still 
going strong.
- Löpträningen har gett mig så 
mycket, säger Christer. 

När jag springer blir tanken så 
klar, jag har löst många problem 
genom åren när jag har sprungit. 
Sedan är det så enkelt att ge sig ut 
och springa, alla som har rörelse-
förmåga kan springa menar han.

Jag har aldrig jagat tider, jag 
springer för att jag mår bra av 
det och i loppen upplever man 
känslan av en stor gemenskap och 
glädje av att lyckas med sitt mål.

Det är viktigt med en bra målsätt-
ning när man skall uppnå mål i 
livet och för Christer har Göte-
borgsvarvet blivit ett grundläg-
gande mål varje år.

Hittills har Christer genomfört Gö-
teborgs halvmara hela 34 gånger 
sedan den första starten 1985.

Men hans allra första långlopp var 
Lidingöloppet 1979 och den första 
helmaran var Stockholm Marathon 
1987. Så småningom har löparin-
tresset och även ett stort resein-
tresse lett till att Christer kommit 
ut i världen också. 

Barcelona 1990 blev det första 
maratonloppet utomlands och se-
dan har det rullat på. Paris, New 
York, London, Berlin, Boston, 
Chicago och Tokyo.

Abbot World Marathon 
Majors 
Christer är en av få svenskar som 
kan titulera sig som en ”Six Star 
Finisher”.

Precis som i tennis och golf finns 
det även en ”major” i maratonlöp-
ning. Det är sex lopp som ingår i 
Abbot World Marathon Majors. 
Det är Tokyo, Boston, London, 
Berlin, Chicago och New York.

När Christer sprungit flera av de 
loppen kom han på att det skulle 
vara fantastiskt att genomföra alla 
sex loppen. Och nu har han nått 
sitt stora mål. 

När Christer sprang i mål i Tokyo 
Marathon var det sjätte och sista 
loppet.

Efter målgången fick Christer och 
de andra som uppnått titeln ”six 
stars finisher” komma till ett sär-
skilt tält och ta emot medaljer och 
möta media. 

På kvällen hölls en stor fest för att 

hylla dem som lyckats genomföra 
alla sex loppen.
- Jag kände mig rörd och stolt 
över mig själv. Det var en härlig 
känsla av eufori att veta att jag 
klarat av loppet och ett av mina 
stora mål i löparkarriären, säger 
Christer. 

Efter Tokyo har han också sprung-
it både i Singapore och Jerusalem. 
Så löparresan bara fortsätter - 
Christer springer ju för livet!
- Nu hoppas jag också att jag kan 
inspirera ännu fler människor till 
att börja med löpning. Det ger så 
mycket och är så enkelt.
     
Thomas Wernebratt   
Essunga Idrottshistoriska 
Sällskap

Maraton, populärt i alla världens storstäder

Stadionfunktionär spolierade Ejes friidrottskarriär
Eje Gustafsson, IFK Tidaholm, 
hade nog räknat med SM-medalj 
i längdhopp på Stockholms sta-
dion 1942. 
Veckan innan var han Sverigebäst 
med 7,11 i längdhopp och det var 
läge för en SM-medalj, något som 

en funktionär på stadion satte 
stopp för. I stället för hopp blev 
det istället en bruten fot för Eje.

För att gå tillbaka i tiden var Eje 
nummer två av fyra bröder i den 
stronga idrottsfamiljen Gustafs-
son. Fadern Mats var en av grun-
darna av Göta, sedermera IFK 
Tidaholm. 
Ejes bröder Bengt, Rune och 
Ernst blev ett begrepp inom IFK 
som ”Mattsa`pöjka”.

Redan i 12-årsåldern såg man att 
Eje var ett idrottsämne och då 
var det fotboll som hägrade. Som 
snabb kedjespelare var han med 
och hemförde junior-DM 1933.

Eje berättar här med egna ord om 
den segern (alla citat från Eje är 
hämtade ur IFK Tidaholms jubi-
leumsskrift 100 år).
-Segern var en av de roligaste 
under min idrottskarrär. 
Vi åkte med ”Mjölka-Karls” buss 
eller om det var en lastbil till 
Borås där vi mötte Elfsborg och 
spelade oavgjort. 
I returmötet på Tidavallen vann vi 
med 3-1, en härlig seger.

Från 1935 var det friidrotten som 
hägrade och det var här han skul-
le fira sina stora triumfer och han 
behärskade nästan alla idrotts-
grenar. Han vann DM i femkamp 
och 1940 blev det DM-guld i tio-
kamp. Hans paradgrenar var dock 
längdhopp och 100 meter.

Eje hann med att vinna två JDM 
och fyra DM. Nio Skaraborgs-
mästerskap samt marinmästare, 
därutöver en mängd fina segrar.

78 år gammalt rekord 
1942 slog Eje till ordentligt med 
ett gigantiskt längdhopp på 7,11. 

Därmed var han bäst i Sverige in-
för SM i Stockholm som arrang-
erades veckan efter Ejes fantas-
tiska hopp. Det ska också nämnas 
att Ejes 7,11 fortfarande står sig 
som Tidaholmsrekord, hela 78 år 
efter bedriften. 

Allmänt tippades Eje som segrare 
vid SM, men tyvärr blev det inte 
så, utan tävlingen blev slutet på 
hans karriär.Ejes egna ord om 
händelsen på stadion.
-På Stadion va´ dom inte så pigga 

på att hopparna skulle springa in 
ansatsen, för dom jäkla vaktmäs-
tarna eller funktionärerna skulle 
ju kratta banorna
- Har ni hört KRATTA banorna!? 
Men jag måste ju på nått vis fixa 
så jag visste var ja´va´nånstans.
Eje fortsätter.
-Så jag började ändå springa in 

ansatsen, å när jag hade sprungit 
ca 30-40 meter kom det en jäkel 
mitt emot mej. 
För att inte kollidera med honom 
fick jag väja och hamnade då så 
olyckligt i släggnätet och hela 
foten bröts sönder. 
Dom fick bära in mej in i om-
klädningsrummet. 
Så va´de´mä då.

1943 erhöll Eje som förste 
idrottsutövare i Tidaholm, den 
av Tidaholms Idrottsallians ny-
instiftade guldmedaljen för årets 
bästa idrottsprestation för sina 
bedrifter året innan. 

En medalj som än idag delas ut. 
Alla medaljörer sedan starten 
finns representerade med foto 
på Tidaholms Idrottsmuseum.

Slutligen som kuriosa, Eje Gus-
tafsson var också Tidaholmsmäs-
tare i det något udda mästerska-
pet i jojo.

Källa: Alla uppgifter i denna 
artikel är hämtade från IFK Tida-
holms jubileumsskrift 100 år.

Janne Kindmalm 
Foto: Arkiv

Eje Gustafsson

Här på Stockholms Stadion tog Ejes idrottskarriär slut
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Boxning i Kinna för nästa hundra år sedan
I början på 1920-talet fanns det en 
boxningsklubb i Kinna. Klubben 
hade i första hand tävlingar mot 
grannklubben i Skene. 

Vid Junior-SM 1928, som sam-
lade totalt cirka 300 boxare, var 
Gunnar Bergh en av deltagarna. 

Gunnar kom senare att bli Sveri-
ges främste diskuskastare med ett 
flertal SM-guld. Första matchen 
blev seger men i sin andra match 
åkte Gunnar på stryk. 

I referat efter tävlingen står 
följande: ”Kinna-Berg boxades 
endast för vinterträningens skull. 
Tävlingsboxning hade han egent-
ligen inget intresse av. Självlärd 
inom boxningsgebitet.” 

En annan känd person som deltog 
i boxningen på 20-talet var John 
Ericson. Han kom senare att bli 
både riksdagsman och chef för 
Vin- och Spritmonopolet. 
Efter de första stapplande stegen 
bildades BK Stjärnan 1931

BK Stjärnan 1931-1953 
Nytändning skedde i samband 
med att föreningen BK Stjärnan 
bildades. 
Detta skedde den 17 februari 
1931 men klubben ansluter sig till 
RF först 1940. Föreningens förste 
ordförande var Erik Emilsson 
men han efterträds året efter av 
Erik Malmberg. 

Föreningen beslöt att endast 15 
medlemmar skulle få vara med. 
Det innebar att killar stod i kö för 
att få bli medlemmar. 

Första matcherna avgörs i klubb-
match mot motståndare från 
Viskafors. 1936 bildas Marks 
Boxningsallians och i alliansens 
regi, där BK Stjärnan ingår, ar-
rangeras västsvenska mästerska-
pen 1937. 
Knut Eliasson engageras som 
tränare och 40-talet innebar ett re-
jält uppsving. Redan 1943 vinner 
Bertil Lust junior-SM i klassen 
flugvikt. 

Två år senare blir Stig Högberg 
tvåa på JSM och året efter vinner 
han västsvenska mästerskapen 
båda gånger i lättvikt. 
Många duktiga boxare kom fram 
och det var livaktig verksamhet. 
Tennishallen var klubbens trä-
ningslokal. 
Förutom boxning ordnade klub-
ben med danser i Kinna för att få 
ordning på ekonomin. 
Detta inbringade inkomster som 
tillsammans med bidrag från 
givare gjorde att klubben kunde 
arrangera fina tävlingar i Tennis-
hallen. Ingemar ”Ingo” Johansson 
är en av alla kända boxare som 
gått matcher i där. 

Internationell Boxning
18 februari 1951 
Nästan på dagen 20 år efter 
bildandet arrangerar BK Stjärnan 
en stor jubileumstävling i Tennis-
hallen i Kinna inför en publik på 
cirka 1.000 åskådare. 

Det var en tysk tiomannagrupp 
från Hamburg med omnejd som 
mötte västsvenskar vid denna 
tävling. 
Boxarna från Hamburg segrade 
med siffrorna 6-4 i matcher. 

Lokala boxare var Tage Petters-
son i lättvikt och Knut Johansson 
i lätt mellanvikt. 
Tage fick stryk med domarsiff-
rorna 3-0. Knut var överlägsen 
sin motståndare Rudolf Uwel och 
slog ner honom i första ronden. 

Rudolf reste sig på 9 och resten 
av matchen var jämn och alla var 
redo på en klar seger för Knut. 
Döm om förvåning när domarsiff-
rorna kom och de visade sig att 
Rudolf Uwel vunnit med 2-1. 

I tungviktsklassen som alla 
åskådare såg fram emot boxades 
Ingemar ”Ingo” Johansson mot 
Ove Janssen. 
Den snabbe och farlige tysken 
gavs ingen chans. Ingemar slog 
ner honom i första ronden, Ove 
Janssen fick ta räkning till 9. 

Även i andra ronden hände detta 
och då var tysken så groggy att 
domaren bröt matchen. 
Ingemar vann på knock-out.

Trots att klubben var framgångs-
rik, både med egna duktiga 
boxare och som arrangör gick 
den i graven 1953. 

Klubbens sista årsmöte hölls 
våren detta år. Boxare som var 
aktiva vid nedläggningen; Ove 
Lindelöf, Sven Johansson och 
Tage Pettersson, gick över till 
Skene AK.

CEJ

BK Stjärnans ursprungliga vari-
ant av klubbnål

BK Stjärnans andra variant av 
klubbnål

”Boxare i ringen”, träsnidare 
Lars Johansson från Fritsla har 
skapat det hela (privat ägo)

En världstjärna på Sven Eriksonsvallen
Av en händelse öppnade jag 
en kväll i februari ett gammalt 
fotoalbum och hittade en bild från 
Sven Eriksonsvallen i Viskafors. 

På bilden står den amerikan-
ske häcklöparen Harrison Dil-
lard uppställd och tittar in i min 
kamera. Jag är åtta år och Dillard 
var den första neger (vi sa så på 
den tiden) som jag såg och kom 
nära. 
Jag hade fått låna pappas Kodak 
och skulle ta mina första bilder. 
Jag vågade inte riktigt utan bad 
min farbror Laur att ta ett kort av 
Dillard. Det gjorde han. 
Harrison stod stilla ett par sekun-
der men bilden blev ändå oskarp. 

Min kompis Rolf berättade att 
han dagen efter sett en neger på 
stationen i Rydboholm. 
Negern hade stått på perrongen 
och väntat på tåget. Han hade sett 
ensam ut. Det måste ha varit Har-
rison Dillard, sa vi. 

Han hade varit helt ensam så när 
som på en resväska. Ensammast 

i världen hade han stått och sett 
ut över maden, bort mot fabriken 
och Skörasken som låg uppe på 
kullen. 
Ingen hade berättat för honom 
vad han såg. 
Ingen hade pekat och sagt att där 
ser du Feckalura. 

Harrison Dillard besökte Rydbo-
holmsspelen den 7 augusti 1947 
och sprang 100 meter häck på 
tiden 14,2, Håkan Lidman fick 
14,4. 

Det var Håkan, som då bodde i 
Rydboholm, som lockat över Dil-
lard till Sverige och till en tävling 
i det fjärran Viskafors. 
Dagen efter hade han stått ensam 
på perrongen i Rydboholm och 
kanske tyckt att landskapet påmint 
honom om hans hemtrakter i Cle-
veland i Ohio. 

Året efter vann han två guldme-
daljer vid OS i London och fyra 
år senare, 1952, ytterligare två i 
Helsingfors. 

Och denne man hade sprungit på 
Sven Eriksonsvallen i Viskafors. 
Och han hade väntat på tåget i 
Rydboholm. 
Det är så man får nypa sig i ar-
men.

Text och bild:
Sören Gunnarsson

Den amerikanske häcklöparen 
Harrison Dillard

Utsläppet
Bandymatcher förr i tiden var emellanåt äventyrliga, 
när de spelades på naturisar. 

Ibland inträffade oförutsedda händelser, som att isen 
brast vid en hörna, eller några andra incidenter. 

Håkantorps IS spelade ibland bandymatcher i Lo-
vene i närheten av vägbron. 

Vid ett tillfälle kom två ynglingar körande på isen – 
den ene på motorcykel medan den andre färdades på 
vanlig cykel. 

I kanten av ån fanns ett avloppsrör, vilket gjorde att 
isen var svagare i utloppsområdet. 
Just där kom de båda ynglingarna farande. 

Motorcyklisten klarade sig över i kraft av sin fart, 
medan cyklisten brakade rakt igenom isen och för-
svann ner i det kalla vattnet. 

Endast en röd toppluva syntes skvalpande i vattnet. 
Bandyspelarna skyndade dit och med gemensamma 
krafter lyckades de få upp den olycklige, genom-
frusne ynglingen. 

En av bandyspelarna spände ögonen i pojken och 
skrek: - Steck hem annars dör du! 

Pojken satte full fart uppför slänten och sprack iväg 
över markerna. Hans fortsatta öde förmäler tyvärr 
inte historien.

Berättat av Bruno Arvidsson och 
nedtecknat av Carl-Owe Johansson

Bandymatcher förr i tiden var äventyrliga när de 
spelades på naturisar
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Är kulan tillräckligt tung?
- Dom är fantastiska. Och stora och tunga. Nu väger 
dom 110 kg, jag vägde 85, säger Gösta Arvidsson 
från Kinnarp, kulstötare i sverigetopp runt mitten av 
förra seklet, i en intervju med Falköpings Tidning 
1973.
- Och jag åt vanlig mat, inga stora biffar.

Bröderna
Brödraparet Harry och Gösta växte upp i Kinnarp. 
Harry var först med att stöta kula och kasta diskus. 
1945 satte han personligt rekord i kula med 15.16 
meter. Han medverkade i fyra landskamper och var 
nära att kvalificera sig till OS i London 1948.
Brodern Gösta, som gick i sin storebrors fotspår, 
lyckades bättre och fick representera Sverige i Lon-
don.

Vänortsbesök
Under våren 1948 var Falköpings AIK i vänorten 
Hobro utanför Odense för en klubbmatch. Där fick 
Gösta till en stöt på 15,72 meter, vilket gav eko i 
friidrottskretsar.

Funktionärerna och FAIK-ledarna letade fram en 
våg, för att kontrollväga kulan.

Stöten, som gjordes på eftermiddagen, var nytt 
svenskt rekord, men det varade bara några timmar. 
Göstas värsta konkurrent, Roland Nilsson, Wester-
malms IF, stötte nämligen längre på kvällen 
samma dag.

Första stora framgången för Gösta kom 1945, när 
han vann junior-SM i både kula och diskus. Då 
tävlade han för Kinnarps IF. 1946 gick han över till 
FAIK. 1948 sprängde han 15-meters gränsen för 
första gången.
1948 och -49 blev Gösta 2: a resp. 3: a i kula i SM. 
Roland Nilsson dominerade med SM-titlar 1946 – 
1949. 1950 och -51 tog Gösta över, innan Roland 
segrade på nytt 1952.
- Jag slog bara Roland en gång, säger Gösta. Det var 
i en tävling på Odenplan.

London 1948
Fullträffen i Hobro gjorde att Gösta blev uttagen i 
olympiatruppen till London, tillsammans med Ro-
land Nilsson.
- Jag kvalificerade mig till finalen från första kval-
gruppen. Sämre gick det för Roland. Genom ett 
missförstånd kom han så sent till kvalet i den andra 
gruppen, att han inte hann värma upp. 

Därmed missade han kvalgränsen på 15 meter.
Gösta hamnade på 5: e plats i finalen. De amerikan-
ska stötarna tog hand om medaljerna, där Wilbur 
Thompsson var i topp med 17,12 meter.

Gösta deltog i sex landskamper med bl.a. seger i 
Finnkampen 1950. Sin längsta stöt på 15.95 gjorde 
han på SM 1948.
- 1948 uppmätte jag en längre stöt, 16,60 meter. Men 
det var på träning hemma i björkdungen.

Träning
- Harry och jag arbetade i skogen och tränade på 
kvällarna. Vi höll mest till hemmavid och var våra 
egna tränare.
- Om vi hade haft en tränare, hade Gösta sannolikt 
stött betydligt längre, menar Harry. Vi satsade för 
mycket på konditionsträning. 

Vi startade träningspassen med två kilometers löp-
ning, innan styrke- och teknikträningen.
Kondition behöver ju inte en kastare. Tvärtom tar 
det bort en del av den explosivitet, som behövs.

Diskus
Gösta kastade också diskus, med ett personligt re-
kord på 48,43 meter.
- Jag tränade aldrig diskus. Jag åkte aldrig till Falkö-
ping för träning och hemma kunde jag inte, för jag 
hade ingen diskus.

Lennart Karlsson 
Källa: Falköpings Tidning

Kulstötaren Gösta Arvidsson

Otippad segrare 1962
Erik Carlsson ”på taket” 
minns sin första titel i Monte 
Carlo-rallyt

1962 vanns rallyt helt otippat av 
Erik Carlsson ”på taket” i en Saab. 
- Det blev en väldig uppståndelse 
och orkestern hade inte övat in 
Sveriges nationalsång, men en 
kille med munspel räddade dom, 
säger Erik och skrattar.

2012 nådde Sven Wassén, för 
TTELA: s räkning, Erik Carls-
son via telefon i hans hem i Luton 
utanför London. Det var då 50 år 
sedan första segern. Trots sina 80 
år var han en pigg herre.
1962 stod han högst upp på pris-
pallen i Monte Carlo.

Åkte via Frankrike
- Alla bilar startade från olika 
platser i Europa, jag och Gunnar 
Häggblom körde från Oslo.

De tog sig ner till södra Frankrike 
där rallyt startade. Under de fyra 
dagarna på specialsträckor hängde 
de med i toppen hela tiden.
- Saaben var inte så snabb uppför 
de branta bergen, Men det kunde 
vi ta igen nerför på andra sidan, 
berättar Erik.

Rallyt avslutades med ett varvlopp 
innan målgång.
- Den värsta konkurrenten körde 
en Mercedes och vi tänkte att den 
rår vi inte på.

Men det gjorde de. Erik och 
Gunnar vann sista sträckan med 
16 sekunder och kunde stå som 
segrare.
- Det blev lite kalabalik där nere. 

Dagen efter skulle en orkester 
spela Sveriges nationalsång och 
den hade de inte övat på. 
De hade inte ens en skiva med den 
på.Räddningen blev en kille med 
munspel.

- Han kunde nationalsången och 
hela natten spelade han den för 
orkestern på munspel för att lära 
dem. 
Dagen efter såg det ut som han 
gått en boxningsmatch för läppar-
na var helt uppsvullna på honom, 
med det blev bra och orkestern 
spelade jättebra.

Hyrde smoking
Problemen var inte riktigt över 
ändå.
- På prisutdelningen skulle alla 
bära smoking. Jag hade en, men 
inte Gunnar. Då gick vi till ett ka-
sino den kvällen och letade upp en 
herre i samma storlek och hyrde 
den av honom.
Prisutdelningen gick bra och se-
gern i Monte Carlo-rallyt gav eko 
i hela Europa.
- Det var det största som hänt mig 
och Saab-fabriken. Det var stort 
att vinna där och över alla andra 
kända bilmärken.

Skillnad på krafter
Oundvikligen kommer samtalet 
in på dagens situation för Saab. 

Erik undrar om reportern kan 
komma med något nytt, något bra 
besked om Saab.
- Tyvärr blir svaret.
- Jag har hela tiden trott att det 
skall lösa sig, men nu börjar jag 
tvivla. Det är så tråkigt, för det 
betyder så mycket för staden.

På frågan om han tävlar i någon 
bil nu för tiden blir svaret: 
- Nej, det enda blir att jag åker 

och handlar i affären.
Självklart i en Saab.
- Den har 220 hästkrafter. När jag 
vann i Monte Carlo hade jag 72.

Text: Sven Wassén
Foto Lennart Odéen

Erik Carlssons tävlingsbil
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Sveriges snabbaste man tävlade för Alingsås IF
I Töllsjö, en liten ort mellan 
Alingsås och Borås, växte Sveri-
ges genom tiderna snabbaste man, 
Peter Karlsson upp. 

Han innehar sedan mitten av 
1990-talet de svenska rekorden 
på 100 m. med 10.18 och på 60 m 
6.58. Redan i tonåren märktes att 
Peter var snabb på korta sträckor. 
Som junior vann han de flesta lopp 
han ställde upp i. 
Ofta nämndes Peter som ”Töll-
sjöraketen”

Jag träffar Peter tillsammans 
med hans mentor P-G Björkman 
i Alingsås idrottshistoriska säll-
skaps lokaler en solig november-
dag 2019.
”Jag hade en naturlig snabbhet i 
kroppen, som givetvis bättrades på 
med träning. 

Men någon träningsnarkoman var 
jag aldrig. Det fick räcka med en 
stabil grundkondition,” berättar 
Peter. ”Snabbheten var alltid vikti-
gast att utveckla. ” 
”Vilket är ditt bästa minne från lö-
parbanan?” ”Ingen tvekan: Olym-
piska spelen i Atalanta 1996. Det 
var fantasiskt med 11 000 delta-
gare från hela världen och mer än 
80.000 på läktarna. 

Arrangemangen var dessutom 
tillrättalagda för TVs 100 miljoner 
tittare. Jag lyckades OK, kom till 
kvartsfinal och slutade på 18:e 
plats. I stafetten 4x100 blev vi 
femma i finalen. 

Det var riktigt roligt och jag har 
fortfarande kvar pinnen vi an-
vände när vi sprang. Den fick vi 
behålla. 
Så här skildrar Peter dramatiken 
före och under loppen i Alingsås 
IF: s 100-årsbok.
”Vår laguppställning var följande. 
Undertecknad på första sträckan 
och därefter Torbjörn Eriksson, 
Lars Hedner och slutligen Patrik 
Strenius på sista sträckan. ”

Vi visste från tidigare insatser un-
der säsongen att vi alla var snab-
bare än någonsin och såg fram 
emot att få springa tillsammans.
Inför första försöksomgången blev 

det dock en oväntad förändring! 
15 minuter innan bussen skulle 
gå från uppvärmningsarenan till 
tävlingsarenan meddelande Tor-
björn Eriksson att han inte kunde 
springa pga att hälsenan gjorde 
ont.

Som tur var hade Torbjörn Mår-
tensson gjort full uppvärmning 
tillsammans med oss andra pch 

var redo att springa. Det var bara 
ett problem. 

Jag och Torbjörn hade aldrig väx-
lat med varandra! 
Inte ens på skoj… Trots att vi 
hade gott om tid innan, körde vi 
aldrig DEN kombinationen, där 
jag lämnade över till Mårtensson. 

Vi valde ett standardavstånd på 32 
fot till hans märke, och hoppades 
att det skulle fungera. 

Starten gick och jag accelerade 
iväg. Det gick bra och snart såg 
jag Mårtensson framför mig och 
nu startade han. NEJ!!! 

Jag såg omedelbart, bara på de 
första accelerande stegen, att jag 
inte skulle hinna ifatt. 
Jag skrek HEPP direkt…men 
ingen arm kom upp (det gör att 
han inte kan springa så fort och 
han förstår att något är fel) 
Tre steg senare skrek jag HEPP 
igen. Han kanske inte hör för all 
publik som vrålar. Det var 85 000 
på läktarna.

Nu kom armen upp och jag fort-
satte närma mig honom. 
Jag lämnade över pinnen, när han 
tog sitt sista steg ut ur växlings-
zonen. Vi var endast 50 cm från 
överväxling!
Resten av loppet gick bra och vi 
kvalade vidare till semifinal. 

I denna minskade vi avståndet 
med två fot och växlingen satt 
som en handske, dessutom slog vi 
nytt svenskt rekord 38.63 sekun-
der, som står sig än i dag.” 

Peter berättar vidare.
”Jag deltog i 4-5 finnkamper; all-
tid en höjdpunkt under idrottsåret. 
Vid ett tillfälle i slutet av min 
karriär vann en av finnarna med 
knapp marginal 100-meterslop-
pet. Efteråt kom han fram och sa: 
´Ursäkta att jag slog dig.”

Finnarna var ödmjuka och vänliga 
idrottare. Trots flera erbjudanden 
var Peter Alingsås IF trogen hela 
karriären. 
Stödet från tränare och ledare 
betydde mycket för honom.

1997 utsågs Peter till Stor grabb 
nummer 431.

Efter 15 år som företagare i 
Shanghai, Kina, är Peter tillbaka 
i idrotten, nu som sportchef i IF 
Kville, Göteborg.

Roland Antehag

Snabbheten 
var alltid 

viktigast att 
utveckla

Peter Karlsson vid sitt prisskåp

Holsljunga IF
Nu är det dags att berätta lite 
om Holsljunga IF, klubben som 
för mig förknippas med heta 
derbymatcher mot mitt egna lag 
Mjöbäcks GF.

Klubben bildades 1926 under 
namnet Holsljunga BK för att 
ändras till Holsljunga IF 1945.
Som i så många andra byar fanns 
det redan tidigare en skyttefören-
ing när man i en av byns affärer 
satte upp en affisch och frågade 
om det fanns intresse att bilda en 
fotbollsförening. Ett antal ungdo-
mar samlades i byns skola och så 
var Holsljunga BK bildat.

Under 1920-talet ökade intresset 
för fotbollen i hela Sverige och 
Holsljunga var inget undantag.
Brukligt var att det spelades boll 
på åkrar och betesvallar.

Föreningens två första planer låg 
på ett område som heter Heden 
varav den andra var en stor och 
fin betesvall och där fick fören-
ingen sina första riktiga målställ-
ningar. 1933 debuterade laget 
i seriespel under namnet Hols-
ljunga BK och detta varade fram 
till och med 1945 innan slutdelen 
i namnet blev IF.

1955 blev det flytt upp till byn där 
den nya anläggningen med nam-

net Stråvi invigdes.
Vid den tidigare planen på He-
den fanns det en dansbana och 
när Stråvi togs i bruk flyttades 
även dansbanan dit och fick det 
välklingande namnet Holsjöns 
Nöjespark.

Föreningen har som bäst till-
bringat nio säsonger i division 
5 och resten i division 6 och så 
förblev det till 2001. Detta år 
fanns det inte underlag till ett lag 
i Holsljunga men också grannför-
eningen Mjöbäcks GF brottades 
med problemet som heter spe-
larbrist. Detta är inget ovanligt 
problem utan förekommer på 
många håll och föranleder sam-
manslagningar i mängd. Så 2001 
slog dessa två föreningar ihop 
sina påsar och bildade klubben 
Högvads BK. Härlig känsla att 
det fortfarande spelades matcher 
på såväl Stråvi som Hallevi. Det 
blev en lyckad sammanslagning 
med spel i division 4 under 7 år 
med en fin fjärde plats som bäst. 

Föreningen har varit en plant-
skola för duktiga målvakter och 
utespelare. Här kommer en lista 
över spelare fostrade i Holsljunga 
IF som prövat lyckan högre upp: 
Bosse Andersson, Elfsborg, 
Göran Svensson, Norrby, Tobias 
Andersson spelar sedan ett par 
år i Ullared. Ronald Liljekvist, 
Svenljunga (division 3).

Föreningen har också fostrat duk-
tiga skidåkare: Allan Svensson 
som gjort 24 Vasalopp och Sigge 
Bengtsson duktig skidåkare i IF 
Elfsborg några år. Bruno Petters-
son representerade Västergötland 
i TV-skidan ett år. 

Lennart Svensson är utan tvekan 
den bäste skidåkaren från Hols-
ljunga med framstående place-
ringar i Vasaloppet men då tävlan-
des för Tranemo IF.

För att avrunda berättelsen om 
Holsljunga IF är det verkligen på 
sin plats att nämna den namnkun-
nigaste idrottspersonen från Hols-
ljunga nämligen Tomas Svensson.
Tomas spelade med framgång för 
Norrby IF i gamla division 2 och 
blev sedan en mycket populär 
tränare för laget. 

Erbjudanden att träna allsvenska 
lag fanns men Tomas tog aldrig 
steget fullt ut. 
Vi är många som är övertygade att 
han hade lyckats även där.

Tomas absolut största styrka är 
och förblir en social kompetens 
av stora mått och han såg och ser 
alla.

En fantastisk person och nära 
vän till mig som alltid förblir EN 
RIKTIG VÄN!

Med idrottshälsningar 
Urban Lidrot

Holsljunga IF från tidigt 1950-tal.
Stående från vänster, Torsten Johannisson, Leif Gustavsson, Gunnar 
Johansson, Olle Larsson, Allan Svensson, Tore Torstensson, Bo Ar-
vidsson och Allan Svensson. Sittande från vänster, Arne Källerskog, 
Arvid Hansson, Kurt Andersson, Sven Hedin och Tom Ebbersten.

Tomas och hans fru Lena
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100 år med bandyn i Sjötorp Elless IF

Johan Esplunds sista landskamp och VM-match mot 
Ryssland 2019

David Karlsson var Elless förste ordförande och en 
stor eldsjäl

Bandyn i Sjötorp föddes för drygt hundra år sen. Nu 
finns den inte längre, sista matchen spelades i fe-
bruari 2011.
Från slutet av 1960-talet till i början på 2000-talet 
var Elless verkligen en förening att räkna med.
Och kan i dag skryta med att ha fostrat en av Sveri-
ges bästa genom tiderna: Johan Esplund, nu i Villa.
Bandyn i Sjötorp startade i början på 1900-talet men 

den första föreningen bildades 1919, då Sjötorps 
idrottsklubb såg dagens ljus. 1927 blev Idrottsklub-
ben Sjötorps Bollklubb och det var bandyn som kom 
att bli synonymt med Sjötorp.

De första matcherna som är dokumenterade är från 
vintern 1922-23. Nu var i alla fall bandyn i gång på 
allvar, och 1927 slogs någon form av målrekord, 
som uppmärksammades i riksmedia när Sjötorp slog 
ett kombinerat lag från Gullspång och Otterbäcken 
med 35-0.
Det var alltså nu som grunden lades för kommande 
storhetstider, och på 1930-talet blev det mer organi-
serat spel i serier och distriktsmästerskap.

Emil och Ingmar...
Det här med utrustningen var annorlunda förr, men 
med åren kom det modernare skridskor. Klubborna 
började ”fabrikstillverkas” av Emil Karlsson med 
hjälp av sin bror Erik. 
Det där är ett hantverk som på senare år återupptogs 
av Ingmar Magnusson i Sjötorp, fast i större affärs-
mässig omfattning, och han servade elitspelarna med 
klubbor. De flesta matcherna spelades på kanalen. 
Ibland flyttades dock matcherna till sjön och en DM-
final mot Villa spelades i Otterbäcken och Sjötorp 
vann mot alla odds med 4-0.

Elless bildades 1946 
1945 bestämde sig ledarna i IF Weimer (Lyrestad) 
och Sjötorps BK om en sammanslagning, som blev 
verklighet den 3 maj 1946 på café Fenix i Lyrestad. 
Lyrestad-Sjötorps idrottsförening föddes och fick 
namnet från orternas begynnelsebokstäver och blev 
Elless idrottsförening, med David Karlsson, Sjötorp, 
som den förste ordföranden.

Varför tröjorna blev oranga? Jo, därför att när Tage 
Karlsson ringde till en tröjtillverkare i Landskrona 
och fick frågan vilken färg det skulle vara, tit-
tade han på slussvakten Sam Roos, som satt med 
en apelsin i handen, och konstaterade att tröjorna 
skulle vara apelsinfärgade.

Sjötorps BK var redan ett etablerat lag och pro-
ducerade många bra spelare, som Gösta Falkmar 
(allsvensk i Karlstad-Göta) och Börje Hedström 
(Örebro SK).

Med David Karlsson i spetsen satsade Elless, och 
första steget var att etablera en bandybanan på den 
lilla tjärnen Fisklösen vid kanalen i Sjötorp. Det 
blev klart hösten 1946 och två år senare sattes be-
lysning upp. Det var dock ofta svåra förhållnaden, 
och 1957 tog styrelsen beslut om att reservera 6000 
kronor för en ny bandybana. Den 11 januari 1959 
invigdes den nya bandygrytan.

David Karlsson kom att bli en stor profil, långt utan-
för Sjötorps gränser. För honom var inget omöjligt. 
Andra klubbar tittade med avund på David och El-
less när det fanns is i Sjötorp men ingen annanstans.

Edgar hade nyckeln
Elless började också producera nya spelare. Edgar 
Peterson var en stor orsak till att Elless började eta-
blera sig på riktigt. 
Under tre säsonger åkte han från Vänersborg tre dar i 
veckan och skötte riktig, organiserad träning. 
1969 vann laget serien och den här gången blev det 
seger i kvalet mot Gripen. 
Och säsongen 1975-76 kom det stora lyftet med 
serieseger i division II och allsvenskt kval. 

Det inleddes med storförlust i Tranås, men i den an-
dra matchen blev det 3-3 inför rekordpubliken 1 200 
personer mot blivande storlaget Boltic med ”Bempa” 
Ericsson i spetsen. 
Då var det dock inte enbart egna produkter i laget. 
Spelande tränaren Ulf Carlsson, Ulf ”Katten” Åberg 
och Bertil Mathiasson var etablerade allsvenska spe-
lare som hamnade i Elless.

Ingen trodde väl att ytterligare ett allsvenskt kval 
skulle vara möjligt, men säsongen 1981-82 gick 
laget direkt från division II till serieseger i ettan med 
ett nytt allsvenskt kval. Och nu blev det också en 
seger, borta mot Hälleforsnäs med 4-3, men inget 
avancemang.

Försvann till Allsvenskan
I takt med framgångarna ryckte också allsvenska 
klubbar i spelarna. Ronny Holmén hamnade 1972 i 
Villa. Sören Storm gick till Kungälv, Jan Andersson 
till Villa och senare till Kungälv och Leif Andersson 
till Kungälv. Målvakten Jonas Hellgren blev all-
svensk i Örebro, Tony Nilsson hamnade i Kungälv.

1989 gjordes en satsning, då världsmästaren och fler-
faldige svenske mästaren Pelle Togner engagerades. 
Succé direkt. Seger i division II och notoriske mål-
skytten Claes Opander, som blev Elless trogen under 
hela karriären, slog målrekord med 65 fullträffar. 
1992/93 hämtades målvakten Thomas Karlsson och 
målsprutan Svante Andersson från Örebro SK. 
Året efter blev det serieseger och 1994/95 en femte-
plats i division I.

Nu började också en ny generation spelare ta för sig. 
Målvakten Niklas Andersson (numera Berzell) fick 
förtroendet i juniorlandslaget och blev världsmästare 
1992 och dessutom NM-etta 1990. 
1993 blev Joakim och Markus Larsson pojkvärlds-
mästare. 

Det historiska kvallaget till allsvenskan 1975-76. 
Stående från vänster: Rolf Andersson (lagledare), 
Stig Åkesson (materialförvaltare), Ulf Åberg, Mor-
gan Jansson, Gunnar Häljebo, Håkan Andersson, 
Ronny Holmén, Karl-Erik Tingö. Knästående från 
vänster: Sten-Åke Karlsson, Jan Andersson, Evert 
Spång, Sören Storm, Bertil Mathiasson, Leif An-
dersson, Ola Hällsås. Liggande: Roland Johansson 
och Åke Lindstedt.

Joakim blev sedan juniorvärldsmästare 1996 och 
innan dess både NM-etta och NM-tvåa. Joakim spe-
lade senare också ett par U21-landskamper.

Niklas Andersson blev så småningom allsvensk i 
både Tranås och Motala. Bröderna Larsson hamnade 
i Boltic hösten 1996, där de året efter fick sällskap 
av storebror Niklas.

Säsongen 1995/96 var för övrigt ett framgångsrikt år 
för Ellessjuniorerna, som avancerade till JSM-semi-
final där dock Västerås SK blev för svårt. 
Men nära SM-final var det.

Johan störst av alla
2002/2003 gjordes en ny satsning. Markus och 
Niklas Larsson kom tillbaka, Erik Ahlgren värvades 
från Villa och under tränaren Urban Gottfridssons 
ledning blev det serieseger och avancemang till 
ettan. Efter tre framgångsrika år började det dock 
gå utför.

I det läget hade Sjötorps genom tiderna bäste 
spelare, Johan Andersson (numera Esplund), 
redan flugit i väg. Johan visade redan tidigt sin 
talang, och har sedan utvecklats till att bli en av 
världens bästa spelare med VM-titlar, SM-guld 
(Västerås och Villa), allsvenskt spel i Boltic, 
Villa och Västerås samt flera säsonger som proffs 
i Ryssland. 
Johan gör onekligen fin PR för Sjötorp.

Numera är det alltså slut med bandyn i Sjötorp. Men 
Elless IF lever vidare.

2009 köpte Mariestads kommun bandyanläggningen 
och i framtiden planeras ställplatser för husbilar och 
camping på området.

Håkan LarssonNumera finns Sjötorps bandyhistoria på en tavla mitt 
i samhället, med en kort text och över 20 bilder. Här 
har några gam la spelare och ledare samlats för at 
minnas tillbaka. Från vänster Ingmar Magnusson, 
Lasse Hellgren, Bengt-Åke Berger, Stig Åkesson, 
Rolf Andersson, Evert Spång, Karl-Erik Tingö, Gun-
nar Häljebo, Rolf Stridh, Janne Stridh, Åke Lind-
stedt och Ola Hällsås.
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Försök, målspark och klungspel
- Det var väl ingen direkt sensa-
tion att vi vann det första offici-
ella Svenska Mästerskapet 1983, 
säger Lil Krus, som spelade med 
Trollhättans Rugby Club. Efter-
som vi blev tvåa i det inofficiella 
mästerskapet 1982, hörde vi till 
favoriterna.
- Det fanns flera skäl till att vi 
lyckades vinna, fyller Anette 
Hägg på. Vi var ett komplett lag, 
hade bra spelare på alla positio-
ner, tränade hårt och lagandan var 
god.

Trollhättans Rugby Club
1978 bidades Trollhättans Rugby 
Club med Christer Krus som ord-
förande. Tidigare hade rugbyspe-
larna i Trollhättan varit farmarlag 
till Vänersborgs Rugby Club.

Redan året efter inrättades en 
damsektion, som tränades av 
Christer. 1982 tog brodern Tor-
björn över tränaransvaret.
Christer arbetade som gymnastik-
lärare på Strömkarlsskolan.
- Det var där som han ”värvade” 
mig till klubben 1981, berättar 
Lil.
- Jag kom med på liknande sätt, 
säger Anette. Jag bad Christer om 
att få gå en stund tidigare från 
en gymnastiklektion. Det fick 
jag, men på ett villkor. Jag skulle 
komma på nästa rugbyträning. Då 
blev jag fast.

Dåliga förutsättningar
Förutsättningarna för rugby i 
Trollhättan var dåliga.
- Vi spelade på Dahlöfs mosse 
bakom Kommunhuset, berättar 
Anette. Planen var ojämn och gro-
pig. Inför en match fick vi ”värma 
upp” genom att, med hinkar, ösa 
bort det mesta vattnet, eftersom 
det regnat ordentligt.
Efter den matchen var jag så lerig, 
att jag fick sitta på golvet i pappas 
bil.

Efter hård kamp fick klubben 
tillgång till en plan på Almagärdet 
i utkanten av Trollhättan, där det 
mest spelades fotboll.
- Det första egna matchstället fick 
vi genom att FIB Aktuellt spons-
rade oss, minns Lil. I landslaget 
fick vi låna herrarnas urtvättade 
tröjor.

SM 1984
Inför första officiella SM: et sat-
sade klubben seriöst.
- Vi var ett 40-tal tjejer, som trä-
nade hårt, minns Lil.
- Vi hade ett komplett lag, menar 
Anette. Lil var snabb och duktig 
på försök. 
Anette Emanuelsson var en rivig 
klungspelare.
- Och Anette var säker på att sätta 
målsparkar. Hon var en teknisk 
och orädd spelare – en suverän 
tacklare, konstaterar Lil.

Kampen om SM inleddes genom 
två grundserier, norra och södra, 
med fem lag i vardera, där de två 
främsta i respektive serie gick till 
slutspel.

Detta ägde rum i Malmö och i 
första matchen mötte Trollhättan 

Riddarsporren från Stockholm.
- Vi var nöjda med att möta dem 
när vi var fräscha, menar Anette. 
Då lyckades vi spela vårt eget 
spel.

Trollhättan vann med 12-0 och 
Lil gjorde åtta poäng genom två 
försök*. Andra matchen blev ett 
derby mot Vänersborg. 

Det blev en nervig historia. Troll-
hättan vann med 8-3, efter att Lil 
ånyo presterat två försök.
Eftersom sista matchen mot Enkö-
ping, där klungspelet dominerade, 
slutade 0-0, stod Trollhättan som 
svenska mästare med Riddarspor-
ren på andra plats.
Det blev inga stora ovationer efter 
segern.
- Vi firade på bussen hem, säger 
Lil. I övrigt fick vi inte så stor 
uppmärksamhet, inte ens i Troll-
hättans Tidning.

Framgångarna för tjejgänget fort-
satte. 1984 blev det silver i SM 
och 1985 brons.

Landskamper
1984 spelade Sverige sin första 
damlandskamp mot Holland i 
Malmö, där Anette deltog. 

Lil var skadad och fick vänta till 
1986 med att debutera i landsla-
get. Det var glest mellan lands-
kamperna.

1986 var det dags att möta Hol-
land igen, då på bortaplan. 
I den matchen blev Lil historisk, 
då hon gjorde Sveriges första för-
sök och poäng i en landskamp.

Konsekvenser
Rugbyspelandet fick ”konsekven-
ser” för både Lil och Anette.

- Efter ett tag fattade Torbjörn och 
jag tycke för varandra och gifte 
oss, säger Lil.
- Och likadant gick det för mig, 
fyller Anette på. 1987 blev jag 
tillsammans med tränaren Per 
Sloberg.

Lennart Karlsson
* Försök ger fyra poäng, målskott 
två och droppkick en poäng. Lil Krus gör poäng genom försök

Bakre raden från vänster Anna Gruvander, Lil Johansson, Linda Fal-
kenby, Åsa Haglund, Anette Emanuelsson, Anna Hernstedt, Susanne 
Jörgensen, Mia Anderstedt, Maria Andersson, Helen Hansson, Anette 
Johansson.
Sittande från vänster Anette Hägg, Kristina Wallén, Kristina Holtfors, 
Lena Hagström, Carina Bengtsson, Maggan Ahlsson, Ulrika Larsson, 
Annika Engelbrektsson. Liggande: Roxy Bojanic, Marie Johansson  
Foto: Fricis Forstmanis

Bollen är rund!
I Carl-Owes trevliga artikel i förra 
numret av tidningen citerar han 
ett drastiskt uttryck från Fyrunga 
IF, nämligen: ”Sa vi ta den runde 
bôllen i da?” Bakgrunden är att 
föreningen ägde två bollar, va-
rav den ena med åldern blivit 
oval. Den ovala bollen användes 
vid träningar och den runda var 
matchboll. Det var för att citera 
den vetenskapliga definitionen 
av ekonomi föreningens sätt ”att 
hushålla med knappa resurser.”

Fyrunga IF existerade som aktiv 
förening under perioden 1941-
1951. Därefter förklarades den 
vilande. Man spelade i den läg-
sta reservserien men de två sista 
säsongerna hade man kommit en 
serie högre upp. Efter ett antal 
förluster där fällde föreningens 
starke man Nils Kullberg kom-
mentaren ”Ja sa säga som det är 
pôjka. Vi spelar i för hög serie.”

Som många andra lag på den 
tiden saknade klubben omkläd-
ningsrum. Lagen fick helt enkelt 
byta om ”i kanalen”. När kanalen 
under en säsong rensades, hette 
det att man ”renoverade omkläd-
ningsrummet”.

I en match mot Tråvads B-lag 
uppträdde motståndarlagets 
målvakt i vita handskar. På frågan 
före match varför han hade vita 
handskar svarade den själviske 
och dumdryge målvakten. ”Jag 
behöver inte använda dom idag”. 
Detta svar fungerade som tändvät-
ska för Fyrungalaget och han blev 
tvungen att med de vita hand-

skarna plocka ut ”den runde bôl-
len” ur nätmaskorna två gånger. 
Matchen slutade 2-2.

Klubben fanns alltså åren 
1941-1951 men då och redan 
dessförinnan hade socknens 
bättre spelare valt att spela i 
Jung eller Tråvad. Under 50-, 
60- och 70-talen spelade många 
Fyrungabor framträdande rol-
ler i speciellt Tråvads IF. När 
denna förening år 1977 spelade i 
division III, som då verkligen var 
den tredje divisionen, kom fyra 
spelare från Fyrunga, nämligen 
Lasse Lindahl, Claes-Gunnar 
Lundgren, Rune Olsson och Alf 
Östergaard.

En annan Fyrungabo som 
utmärkt sig i Tråvad är Karl-
Anders Frimodig, som i en 
lägre serie spelat ett drygt tiotal 
matcher i Tråvads A-lag som 
målvakt utan att förlora. Hösten 
1963 stod han alla matcher utom 
den sista. I den näst sista match-
en blev han svårt skadad. Det var 
en match mot Kvänum, som på 
den tiden var ett hårdfört gäng. 
Sista matchen för säsongen var 
en seriefinal mot Vara som hade 
Per-Olof Siesing i laget. Denne 
gick senare till Sandvikens IF, 
som då var ett topplag i division 
II. Vara vann matchen och serien 
och förmodligen skulle Frimo-
digs svit ha spruckit om han hade 
stått i mål den matchen.
Men att han inte förlorat en 
match i A-laget betyder inte 
att han inte fick kritik eller inte 
släppte in mål. I en match som 
vanns med 8-4 fick motståndar-
laget en straffspark. Frimodig 

chansade men åt fel håll och 
fick från publikbänken höra den 
högljudda och sura kommentaren 
från föreningens störste entusiast, 
som kanske hade lättare att kri-
tisera än berömma de egna. ”Åh 
nu schlänger han sej åt fel hôll 
också!”

En av idrottens mest kända kly-
schor är ”Ingenting är omöjligt. 
Bollen är rund.” Under Djurgår-
dens storhetstid på 1960-talet 
skrev Tecknar-Anders, som i sina 
teckningar kommenterade både 
politik och idrott ”Ingenting är 
omöjligt. Knivsta är rund!”

Läsaren förstår säkert att Tecknar-
Anders åsyftade Gösta ”Knivsta” 
Sandberg - landslagsman i fot-
boll, ishockey och bandy - som 
sedan landslagsdebuten år 1952 
som tjugoårig gått upp åtskilliga 
kilon.

Lars Johansson

Tre kämpar från Fyrunga IF. Lars 
Svensson, Sten Grönkvist och 
Lennart Jonsson. Fotot taget vid 
ett möte med Vara Idrottshisto-
riska Sällskap år 2006. Vid mötet 
överlämnade Sten Grönkvist för-
eningens första tröja till Fyrunga 
hembygdsförening.



2322

Arne Borg på Skräcklan
Att ha efternamnet Borg i idrot-
tens värld förpliktigar. Många 
svenskar anser ju att just Björn 
Borg är Sveriges bäste idrottsman 
genom alla tider. För hundra år se-
dan har man dock en annan åsikt.

Visst är Borg bäst anser man, men 
naturligtvis skall han då ha för-
namnet Arne. Vad man än tycker, 
färgstarkare idrottsman får man i 
alla fall leta efter.

Han föds 1901 – på Nicolai polis-
station i Gamla Stan i Stockholm. 
Hans liv är med andra ord dra-
matiskt redan från första början. 
Under 1920-talet är han en av 
världens två främsta simmare. 

Den andre är Johnny Weissmûller, 
senare också känd som ”Tarzan” 
en legend som spelat in många 
uppskattade långfilmer. Dessa 
genomför 1924 tillsammans med 
bl.a. frisimmerskan Sally Bauer 
en simturné  jorden runt.

Anländer Vänersborg 
Då den stora turnén är över fort-
sätter Arne med att göra uppvis-
ningar i Sverige, ofta tillsammans 
med en viss Niklas Skoglund. 
Naturligtvis besöker han även 
simstaden Vänersborg. 

Vårt simcentrum är beläget vid 
Skräcklan och det är just där, vid 
Jacoben, som Arne Borg håller 
hov. Efter diverse upptåg bestiger 
han här, vid det dåvarande hopp-
tornet, trampolinen. 
Han berättar att han minsann inte 
bara är en bra simmare utan också 
en god svikthoppare, där han även 
har tränarutbildning. 
”Om det är någon bland publi-
ken som vill lära sig, står jag till 
tjänst”, säger han storsint.

Ingen vågar, men då han retat 
åskådarna för sin feghet träder 
slutligen en ung flicka med ljusa 
lockar och nystruken sommar-
klänning fram. Blygt rodnande ber 
hon att få lära sig lite. 
Arne tar henne omedelbart ut på 
svikten. Där han tar henne om 
livet, kramar henne och försöker 
till och med att kyssa henne. Då 
tar det hus i helsicke. 

Flickan klappar helt enkelt till 
honom. Det är dock inget som 
charmören Arne Borg är van vid. 
Han ilsknar till och knuffar henne 
helt enkelt i vattnet - med nystru-
ken sommarklänning och allt(!)   
Publiken blir helt vansinnig. 

Borg må vara en världsberömd 
simmare, men sådana divafasoner 
tål man verkligen inte här i vår 
hemstad. En enorm visselkonsert 
bryter ut, Borg är inte vatten värd. 

Flickan däremot crawlar snabbt 
iland, river inför de förvånade 
åskådarna av sig klänningen – och 
de ljusa lockarna. Vips, där står 
Niklas Skoglund. Visselkonserten 
utbyts mot stormande jubel och 
applåder.
  
Borgs stora dag 
Inför EM i Bologna 1927 har 
Arne Borg ett mastigt program. 
Han simmar både 100, 400 och 
1500 meter frisim – och vinner 
alla sträckorna! 

Därefter fortsätter han med en po-
lomatch mot Frankrike - där han 
får fyra tänder utsparkade. 

Inför kvällens final på 1500 meter 
frisim laddar Borg upp på sitt 
vanliga sätt. En pava rödvin! 

Och varför inte, utan de förlorade 
tänderna kan han ju faktiskt en-
dast inta flytande föda. Så det så!

Arne vevar igång och redan vid 
400 meter har han slagit världsre-
kord - som mellantid! ”
Han spränger sig. Stoppa galning-
en!” De svenska ledarna springer 
efter bassängkanten och gestikule-
rar. ”Saktare.” Men Arne öser på. 

Det blir världsrekord även som 
mellantider på 500, 800 och 1000 
meter. Det gällande världsrekordet 
är krossat med nästan en minut. 
Hans 19.07, 2 blir sedan inte 
slaget förrän arton år senare – 
av en japan.

Det berättas många historier om 
Arne Borg. Vid ett besök i Tysk-
land dyker en pärlfiskare efter 
mynt, som åskådarna slänger i. 

Det är grumligt vatten och dyka-
ren klarar inte av sin uppgift. 
Arne Borg erbjuder sig att för-
söka. En åskådare slänger i ett 
enmarks-mynt. 

Arne dyker i – och kommer upp 
med två 50-pfennigmynt. 
Borgmästaren, som är på plats, 
är dock inte nöjd. 

”Det skulle ju vara ett enmarks-
mynt,” säger denne myndigt. 
Svaret är blixtsnabbt: ”Jag har 
redan varit nere och växlat,” 
skriker Arne belåtet. 
Skratt och jubel - naturligtvis.

J-O Gustafson

Arne Borg bland simmarkollegor 1930

Damcykelns grundare, Hans Jönsson
Hans Jönsson, startade Womens 
World Tour i Vårgårda men var 
också klubbens ordförande, 
Vårgårda CK, i många år. 

Jag lärde känna Hans i samband 
med tävlingarna i Vårgårda. 
Från början med 
ett varvlopp där 
jag anlitades som 
speaker. 
Därifrån kom det 
att bli en respekte-
rad internationell 
herrtävling under 
namnet Scandina-
vian Open och så 
småningom kom 
satsningen från denna klassiska 
cykelklubb att riktas mot dam-
tävlingen som Hans kom att basa 
över. 

Givetvis var det inget han gjorde 
på egen hand och han har alltid 
varit noga med att påpeka att det 
krävs många människor för att 
kunna arrangera en så framgångs-

rik tävlingshelg. 
Och framgångsrikt blev det. 
Hans Jönsson var själv en duk-
tig cyklist i ungdomen och hade 
sporten i hjärtat. 
Det blev väldigt tydligt när han så 
småningom, vid sidan av sin egna 
verksamhet, kom att arrangera 

ovan nämnda tävlingar. 
En passion, ett driv, ett aldrig 
sinande intresse för att lära, för 
att utveckla och för att förverkliga 
det som världens bästa cyklister 
önskade för ett så optimalt evene-
mang som möjligt. 

Alltid nyfiken och 
lyhörd men också 
fantastisk på att få 
ideér som dök upp 
förverkligade. 
Klas Johansson 
och tvåfaldiga 
världsmästarinnan 
Susanne Ljung-
skog var ett flertal 
gånger hemma 

hos Hans och fru Ann-Sofie och i 
köket diskuterades vad som skulle 
göras för att få tävlingen attraktiv. 

Klas som menar att Hans hade 
varit rätt person att ge ett större 
ansvar för damcykelsporten också 
internationellt.

Emma Johansson menar att 

tävlingshelgen i Vårgårda är som 
paradiset för damcykelsporten. 
Den är mer av familjär karaktär. 

Det handlar inte om business, 
utan om att verkligen bjuda på 
en helhet som i alla dess former 
skulle falla de medverkande tea-

men i smaken.
Själv hade jag många fina samtal 
med Hans. 

Ofta kom TV-sändningar på tal. 
Här har han varit drivande också 
internationellt och Vårgårda var 
först med direktsända tävlingar 
som visats från start till mål. 

Också i detta fall, med direktsända 
tävlingar, såg Hans till att vara 
lyhörd och driva på för att nå sin 
vision.

Hans Jönsson är den person i vårt 
avlånga land som betytt mest för 
damcykelsporten. 
Det är min bestämda uppfattning. 

Han var en pionjär, också i ett 
internationellt perspektiv, för att 
hjälpa sporten i den riktning den 
förtjänar. 

Hans lämnade ett enormt tomrum 
efter sig när han avled i slutet av 
2019 men med de starka krafter 
som finns i Vårgårda Cykelklubb 
är jag övertygad om att man mäk-
tar med att driva denna enormt 
uppskattade tävling vidare i Hans 
minne.

Roberto Vacchi, 
sportkommentator

Hans Jönsson 
var en duktig 

cyklist i ungdomen 
och hade sporten 

i hjärtat

Hans Jönsson under sin aktiva tid
som framgångsrik cyklist
Foto: Bernt Ragnarsson

World Cup i Vårgårda Foto: Stig Sjögren
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Börje från Dalum besegrade Waldegård
Världens bäste kom till start i  
Borås Motorklubbs backtävling 
som kördes i Björbobacken den 
20 maj 1978. Arrangörerna fick 
det dragplåster man ville ha, då 
storstjärnan Björn Waldegård 
lämnade klartecken för deltagan-
de i den tredje upplagan av Borås 
Motorklubbs populära backtäv-
ling.

Rallyåret 1977 sopade Björn Wal-
degård banan med sina konkur-
renter. Han startade i sju VM-
tävlingar och placerade sig bland 
de tre främsta i samtliga. 
Waldegård har tidigt fått mo-
torsporten i blodet då han som 

mycket liten parvel låg insvept 
i filtar i baksätet på sin körande 
pappas rallybil.

Båda vinnarna från föregående 
års tävlingar stod på startlinjen, 
nämligen Börje Carlsson från 
Falköpings Motorklubb och 
Håkan Broberg, Götene Motor-
klubb. 

Även innehavaren av backrekor-
det Roger Johansson från Troll-
hättan utmanade. Man tävlade på 
en 700 meter lång bana med en 
asfalterad startplatta. 
Björboloppet omfattade fyra 
klasser. Rallycross samt en Vol-
voklass. Motorcykel / solo samt 
motorcykel med sidovagn.

När det värsta grussprutet lagt 
sej vanns rallycrossklassen av 
Porscheföraren Börje Carlsson 

från Falköpings Motorklubb före 
Björn Waldegård. Håkan Bro-
berg, Götene blev sjua och Roger 
Johansson Trollhättan tog åtton-
deplatsen. 
Börje Carlsson slog igenom som 
rallycrossförare på allvar 1977. 
Han vann flest tävlingar i Sverige 
och bildade tillsammans med 
EM-trean Stig Emilsson landets 
starkaste rallycrosstall: SESAB-
stallet från Falköping.

I klassen motorcykel/solo vann 
Värings Sven Sigurd, tävlande 
för Vetlanda före Uno Palm från 
Ulricehamn. Sidovagnsklassen 
vanns av Nils-Erik Häggblom 
med Dick Forsmark som burk-
slav, som utklassade alla konkur-
renter. 
Deras 34.72 i första heatet var 
en och en halv sekund bättre än 
närmaste par. 
I andra heatet satsade de på en 
ännu bättre tid, men då blev det 

pannkaka av alltihop och cykel 
och vagn välte i en innerkurva. 
Lite dåligt styrslag, konstaterade 
föraren Nils-Erik Häggblom, 
men burkslaven Dick Forsmark 
småskrattade och menade helt 
enkelt att man satsat för hårt i 
andra heatet. 

Vi satsade allt för att få bästa 
placering, men vi satsade tydligen 
lite för hårt. 

Nu blev det ändå bästa placering-
en för Häggblom och Forsmark. 
Deras 34.72 räckte till dagens 
bästa tid och de vann även ”rövar-
heatet” med bred marginal. 

Andraplatsen togs av Alf-Åke 
Jansson tillsammans med Åke 
Tengström från Trollhättans 
Motorklubb. I Volvo-klassen hade 
Reine Carlsson från Göteborg 
den bästa tiden och hemmaåkaren 
Bertil Kronqvist blev fyra. 

Cirka 2000 åskådare besökte täv-
lingen denna något kulna vårdag 
i maj.

Text: Lennart Odéen 
Foto: Steve Gustafsson 
Källa: Borås Tidning

Flerfaldige världsmästaren Björn Waldegård

Segraren Börje Carlsson från Falköpings Motorklubb Innehavaren av backrekordet Roger Johansson från Trollhättan

Bertil Kronqvist från hemmaklubben Borås Motorklubb

Vi satsade allt för att få bästa placering, men vi satsade tydligen lite för hårt, säger Nils-Erik Häggblom, och burkslaven Dick Forsmark
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Svensk gymnastiks trendutveckling
Smålänningen Per Henrik Ling 
(1776-1839) har fått epitetet 
Svenska Gymnastikens Fader. 

År 1813 grundade han Gymnastis-
ka Centralinstitutet (GCI), där han 
var chef i 25 år. Namnet ändrades 

senare till Gymnastik- och Idrotts-
högskolan (GIH). 
Syftet var att utbilda gymnastiklä-
rare inom skolan och armèn. 

Vid OS 1912 pryddes samtliga 
medaljers baksida med ett porträtt 
av Ling. Senare fick han profes-
sors titel. Under åren växte det 
upp massor av föreningar som 
idkade den s.k. Linggymnastiken. 

Kvinnorna kallade i regel sina 
föreningar för Husmorsgymnastik. 
Överste Bertil Uggla fick ett eget 
program med morgongymnastik i 
radion 1929-1945. Av hans ledar-
stil framgick det tydligt att han 
var militär. 
Man minns också Idlaflickorna 
med sin grundare och ledare Ernst 
Idla. De blev världsberömda med 
sina många uppvisningar och tur-
nerande i flera världsdelar. 

Bland annat blev de inbjudna av 
Argentinska staten för att under 
tre månader turnera runt i landet. 
De blev också inbjudna av kungen 
av Tongaöarna för uppvisning på 
hans 80-årsdag 1999. 

För övrigt är den ende svensk 
som erövrat OS-guld individuellt 

i gymnastik, William Thores-
son, som 1952 i Helsingfors vann 
fristående.
År 1946 började jag som liten 
11-åring i en avdelning med lite 
”tävlingsgymnastik” och Sven 

Sandström som ledare. Han ansåg 
mig och en kompis som blivande 
ledare och skickade 1951 oss på 
en ledarkurs till Svenska Gym-
nastikförbundets Folkhögskola i 
Lillsved på Värmdön. 
Där fick vi bl.a. lära oss att 
gymnastikens allmänna uppgift 

var uppfostrings-, rekreations-, 
gemenskaps-, spänst- och korrek-
tionsfaktorn. 

Ibland undrade vi vad vi gett oss 
in på. Vi skulle kunna terminologi 
och kommandoord på 206 olika 
gymnastiska ställningar. 

Då hängde de militäriska kom-
menderingarna med. Det kunde 
låta: ”Med ett hopp fötter till sida 
– ställ och armar utåt – sträck” 

En stor förändring skedde när 
musiken gjorde sin entrè under 
övningskvällarna. Det var noga 
med musikval och endast enkel 
pianomusik rekommenderades. 

Peter Kreuders pianospel blev po-
pulära skivor. Lite senare gick det 
bra när en klämmig vals klingade 
ut. Då gick armsvängningarna och 
sidhoppen galant. 

Någon musik med sång fick inte 
förekomma. Det ändrade jag på 
rejält när jag senare satte ihop 
mina egna program, nya varje år. 

Svängig storbandsmusik blanda-
des med populära sångartister och 
taktfasta låtar. Deltagare av båda 
könen drällde in och som mest 
var vi en kväll 75 gymnaster i en 
normalstor gymnastiksal. 
Det blev trångt måste jag tillstå.

Vid komponering av gympapro-
gram var jag, liksom förmodligen 
övriga som det heter gympaleda-
re, noga med att rygg, mage, ben, 
armar skulle få sin beskärda del. 
Balans, rörlighet, styrka, spänst 

och kondition var viktiga ingredi-
enser i programmet. Vi hade med 
andra ord lagt Linggymnastiken 
bakom oss och nu kom med kon-
kurrens från andra håll. 
Gymnastiken moderniserades 
med engelska uttryck som Aero-
bics och Workout.

År 1992 var jag tillsammans med 
230 svenska motionsgymnaster 
under 24 dagar på turné och upp-
visningar i flera asiatiska länder. 

Jag minns vår masstruppsuppvis-
ning på Himmelska Fridens Torg 
i Peking där tusentals kineser stod 
helt förstummade. 

Flera av oss gick upp tidigt en 
morgon till en park där ett antal 
kinesiska pensionärer idkade Tai 
Chi med vårt deltagande. 

Nu vid drygt 84 års ålder inser 
jag att den sortens rörlighet skulle 
passa mig perfekt! 

Den består nämligen av olika 
kroppsrörelser i slowmotion. 
Likt kineserna kan man vara fullt 
påklädd eftersom det lär vara 
svårt att få fram några svettdrop-
par!
Slutligen ser jag fram mot mitt 
TV-tittande från OS i Tokyo 2020. 
Att få se dessa helt fantastiska 
gymnaster tävla. 

En sådan otrolig kroppsstyrka, 
spänst och vighet har tidigare inte 
existerat hos gymnaster. 
Att t.ex. med endast avstamp från 
”golvet” slå tre saltomortaler i 
luften är en fröjd att se. 
Jag undrar vad dessa spänstfeno-
men skulle åstadkomma i frii-

drottsgrenar som t.ex. höjdhopp. 
Efter att ha imponerats av dessa 
fenomen kommer många cirkusa-
krobater till korta, även om många 
av dem är f.d. elitgymnaster. 

Lars-Åke Alterby
Foto: BIS Arkiv

Perfekt stil och balans Stora gymnastikuppvisningar var vanliga förr

Många blickar följer denna balansakt

BK Kollektivet var inte som andra föreningar
- Det var en klubb som stack ut, vi vände oss emot 
det kommersiella inom idrotten, säger Kurt Sköld, 
ordförande och Kollektivets förste tränare.
Alla som ville fick vara med och lira handboll i Kol-
lektivet, men att klubben i grunden var socialistisk 
är ingen hemlighet.

Målsättningen var att: 
* Bedriva idrottsverksamhet i en kollektiv anda, 
grundad på gemenskap och solidaritet.
* Aktivera medlemmarna till motion i alla former. 
Såväl på det fysiska som det andliga planet.
* Motverka all form av stjärnkultur och arbeta för 
breddidrott.
* Verksamheten skall bedrivas utan anspråk på nå-
gon som helst ekonomisk vinning.

- Men när vi väl var på planen ville vi vinna, säger 
Kurt Sköld, och drar sig till minnes föreningens allra 
första träningsmatch.
- Vi mötte Kroppskultur och lyckades faktiskt vinna. 
I Kropps spelade då bland andra Peter Olofsson och 
Lars-Olof ”Larsa” Hansson.

Spel i tre säsonger
Kollektivet grundades 1974 och Kurt själv, tillsam-
mans med bland andra Benny Wising, var en av de 
drivande personerna bakom föreningens tillkomst.
- Vi var flera i kompisgänget som gillade handboll 
helt enkelt.
En klubb som i flera stycken skilde sig markant från 

det som annars var normalt i föreningslivet.
Kurt ger ett par exempel: - På varje träning ställde 
vi fram en sparbössa, vi behövde ju pengar till både 
matcher och dräkter.
Dräktfrågan har för övrigt en egen historia: - Det 
kom en ny tablettask vid namn Kalle Kula och före-

taget bakom ville sponsra oss med dräkter.
Svaret från kollektivet blev dock nej tack.
- Vi ville inte vara beroende av någon.

Slut efter tre säsonger
Redan 1977, efter bara tre säsonger, tog det emeller-
tid slut och man kan fråga sig varför?
- Det har jag också funderat på, det kanske inte var 
någon bra idé överhuvudtaget?

Ulf Thuresson
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Ingela trivs - i ledningen!
Nu ska jag intervjua Ingela 
Bengtsson i Vårgårda. 
Ska det handla om att hur hon var 
med och spelade i bordtennisklub-
ben i Nårunga eller om kvinnan 
som var sågverksarbetare och 
köpte trävarubranschen efter sin 
far Elon? 
Eller ska det handla att hon spelat 
fotboll i Fåglums IF när andra for 
dit för att träna cykling eller att 
hon sedan 1994 varit trogen pia-
nist i den kända Innovakören? 

Kanske jag borde fokusera på att 
hon varit damsektionens ordfö-
rande i Hols IF och sedan tog 
initiativ till bildande av KIK i 
Alingsås? Ska vi hålla oss till 
nuet och låta henne berätta om sitt 
aktiva liv som golfare i Vårgårda 
golfklubb? 
Vi bestämmer oss för att låta vårt 
samtal handla om fotboll och golf 
även om hennes tidigare erfa-
renheter inom träbranschen lagt 
grunden till mycket. 

Hon uppfattades som en pojk-
flicka som var med överallt där 
idrott utövades.
Att Ingela som 13-åring började 
spela fotboll i Fåglums IF berodde 
hel enkelt på att det inte fanns 
något damfotbollslag i Vårgårda. 

Ett år senare gick hon över till 
Hols IF där hon deltog i seriespel 
71-82 och blev damsektionens 
ordförande som 19-åring. 
Men underlaget för damfotboll 
började svikta vilket även drab-
bade Holmalund i Alingsås. 
Då tog Ingela och några kompi-
sar initiativet att slå ihop dessa 
klubbar och bilda KIK, Alingsås 
Kvinnliga IdrottsKlubb. 

Vem blev ordförande? 
Naturligtvis Ingela Bengtsson 
från Vårgårda. Senare återupp-
togs damfotbollen i både Hol och 
Holmalund. KIK lever kvar och 
spelade i division 3 Södra under 
2019.
Att Ingela gjort betydande insatser 
i styrelser råder ingen tvekan men 

hur är det med hennes prestationer 
på planen, undrar jag. 
Jag var väl ingen supersnabb 
spelare men hade god speluppfatt-
ning, svarar hon. 
Under åren 72-76 vann Hols IF 
samtliga serier de deltog i och 
nådde som högst div 1, Norra 
Götaland. 
De mötte bland annat Öxabäck 
vilket resulterade i publikrekord 
men resultatet vill Ingela inte 
prata om. 

Då är det roligare att få nämna 

matchen mot Kronäng som de 
vann med 1-0 och Ingela gjorde 
målet! 180 matcher (!) hann hon 
med som aktiv fotbollsspelare.

Vi måste hinna med lite golfsnack 
också eftersom det är Ingelas 
idrott idag. 
Hon började i Herrljunga år 2000 
men när Vårgårda golfklubb star-
tade och banan byggdes 2008 så 
bytte hon till hemmaklubben. 
En anledning till golfandet är att 
det har blivit lite av en familje-
aktivitet. Hon har två systrar som 
spelar men inte minst är det ett 
bra sätt att få umgås med sin son 
Christian. 

När vi pratar om vilken nivå hon 
spelar på så kan hon berömma sig 
av att ha varit med och spelat SM. 
Med stolthet och som ambassa-
dör för klubben och banan, som 
klassas som en av Västergötlands 
bästa, berättar hon ivrigt och enga-
gerat. Den är oerhört väldränerad 
och byggd på sandbädd vilket 
innebär att den medger långa 
säsonger. 

Jag får veta att det på nyårsafton 
var 95 gästspelare på banan och 
att de stänger den för vintersäsong 
den 10 januari! Behöver jag säga 
vem som varit klubbens ordfö-
rande sedan 2017?

Jag avböjde fika när jag kom men 
ångrade mig när jag såg kakfatet. 
Maken Håkan finns med lite i 
bakgrunden och jag misstänker 
att han är bagaren. Men icke. 
Att baka är min hobby säger 
Ingela. Ja, något måste hon ju 
göra på sin ”fritid”.

Bertil Hedlund, Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap

Ingela Bengtsson 
Foto: Ulla Hjelmer

Mitt idrottsminne
Det var väldigt mycket folk för att se Ingemar 
Johansson boxas och jag har för mig att även där 
var brodern Rolf sparringpartner åt honom på hans 
uppvisningsmatch. Alla visste då, att Ingemar skulle 
gå en tungviktsmatch mot Floyd Patterson den 26 
juni 1959 i Yankee Stadium i New York. 
Jag passade på att få en en autograf av honom i om-
klädningsrummet, för vi satt där fyra pojkar och vän-
tade på att få gå upp i ringen och spela skiffel, som 
blev populärt då (tvättbräda, ståbas och gitarrer). 

Det var mitt första framträdande någonsin, jag var 
14 år och det bildades några Skiffelgrupper runt om 
i Solna vid den tiden. Bland annat Woodpeckers, 
Trulles, som vi hette då, och den kanske mest kända: 
Robbans skiffelgroup som bildades av den inte helt 
okände Robert Karl-Oskar Broberg, som inte längre 
finns med oss sedan några år tillbaka. 
När vi spelat färdigt i ringen kom Ingemar upp 
och sa: Det var fint pojkar, det var något nytt att 
lyssna på.

Bengt Falk Tidaholm IHF

Runa Bernemalm – en bortglömd världsmästarinna
Långt innan de framgångsrika 
cykelbröderna ”Fåglum” blev 
världsmästare i cykelns lag-
tempo kunde Vårgårda glädja 
sig åt en världsmästare i en 
helt annan sport. Det var Runa 
Bernemalm som 1950 blev lag-
världsmästare i bågskytte.

Det hela började med en annons 
i Elfsborgs Läns Tidning, där 
fabrikör Gustav Mattsson kallade 
intresserade att starta en bågskyt-
teklubb i Vårgårda. Till mötet 
infann sig ett antal personer, 
däribland Runa och Folke Ber-
nemalm. Intresset var stort bland 
de närvarande och en ny klubb 
blev bildad med namnet Vårgårda 
Bågskytteklubb.

Runa Bernemalm föddes i Bråt-
tesby socken den 24 augusti 
1924. Hon var tredje barnet i en 
syskonskara på tre. Föräldrarna 
var Verner och Sigrid Pettersson. 
Fadern var banvaktare vid ban-
vaktarstugan i Jordbro, placerad 
vid Västra stambanan strax intill 
Vårgårda. Familjen flyttade efter 
några år till en annan banvaktar-
stuga i Högstorp något närmare 
”Wårgårda Station”.

Skolgången skedde i Tumberg 
sockenskola. Efter avklarad skol-
gång blev det arbete i Vårgårda. 
Första arbetet var i Engströms 
sedermera Polhammers charku-
teriaffär, därefter hos AB Orax. 
Runa arbetade en tid som han-
delsbiträde i Hafströms färgaffär 
innan hon 1945 anställdes som 
kontorist på Heymans kvarn ett 

antal år. Därefter blev det i ett 
annat Heymanägt företag, Doggy 
AB som blev Runas arbetsplats 
fram till pensioneringen 1994.

Varför blev det just båg-
skytte?
”Det var mycket slumpen som 
avgjorde detta. När min man 
Folke och jag fick reda på att 
bågskytteklubb skull startas blev 
vi genast intresserade och var 
med redan vid starten. Att det 
gick så bra för mig var väl kanske 
även det slumpen som avgjorde, 
att det så att säga blev rätt sport. 
Till de första tävlingarna åkte vi 
i ordf. Gustav Mattssons bil och 
så blev det sedermera också. När 
klubben fick flera skyttar var det 
privatbilar som gällde för resorna 
och transporterna till tävlingsplat-
serna.”

Största minnet i tävlings-
karriären?
”Det var utan tvekan deltagandet 
vid VM i Köpenhamn 1950. 
Att få representera Sverige i ett 
stort mästerskap, det var en härlig 
känsla. Deltagandet i denna täv-
ling hade föregåtts av uttagning-
ar, som var förlagda till Heden i 
Göteborg och i Örebro. 
Här deltog även Evert Gaebel 
från vår klubb. Jag lyckades 
bra och kom med i det svenska 
damlaget. I det svenska damlaget 
ingick förutom jag själv också 

Ragnhild Windahl, Gun Ellinge, 
Birgitta Bange, Tina Kjellson, 
Signe Fried och Greta Demborg. 
Damlaget lyckades mycket bra 
genom att skjuta hem ett guld, ett 
silver och ett brons i lagskyttet. 
Individuellt blev det för min del 
en 11: e plats.
Det var för övrigt en härlig och 
gemenskapsrik tid i Vårgårda 
Bågskytteklubb och det är många 
fina minnen som man har från den 
tiden, när man blickar tillbaka de 
drygt 40 år som gått sedan dess.” 

Som tillägg till denna intervju 
bör nämnas att Runa Bernemalm 
vann flera tävlingar i Sverige 
under karriären. Hon blev bl.a. 
distriktsmästare i Skara och SM-
tvåa i Alingsås 1951. Med anknyt-
ning till detta står det i Elfsborgs 
Läns Tidning några dagar senare: 
”Bågskyttesporten har även kom-
mit rampljuset i Vårgårda främst 
genom Runa Bernemalms goda 
insatser denna höst. 
Hon hemförde sitt första DM-
tecken i Skara och höll på att 
ställa till sensation vid de nyligen 
hållna SM i bågskytte i Alings-
ås. Anna-Stina Olofsson från 
Stockholm ledde efter lördagens 
tävlingar, men fru Bernemalm 
inhämtade försprånget och tog 
även ledningen under sönda-
gen. Stockholmsamazonen hade 
emellertid de kallaste nerverna i 
slutmomentet och gick åter förbi. 

Runa Bernemalm bärgade dock 
en klar andraplacering och det är 
vackert så. 
Av bågskyttesäsongen åter-
står tävlingar i Norrköping och 
Skövde samt en fältskjutning i 
Härskogen. Till samtliga dessa 
tävlingar skall Vårgårda BSK 
sända representanter.” 

Stig Sjögren 

Den ursprungliga texten till 
denna artikel har skrivits av Lars-
Åke Kempe och har tidigare varit 
publicerad i Westgöta Idrottshis-
toriska Sällskaps årsskrift 1996.

Runa Bernemalm
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Sport-grodor
Våra kända sportreportrar i radio och TV är verbala och snabba i tan-
ken. Men ibland går det för fort och tungan slinter, även för dem.
Då får vi ”grodor”. Här nedan finner du tio stycken. Under dem hittar 
du namnen på de som har skapat dem. 
Tyvärr är bokstäverna i namnen i oordning. Men! Du kan säkert klura 
ut vilka reportrarna är.
Skicka in din lösning senast 15 april till leomattila@hotmail.com eller 
Lennart Karlsson Skinnmo, Moholm 461 98 Trollhättan.

1. ”När man ligger tvåa här, är 
man nästan alltid efter.” 
RÅSEME TÖRMK

2. ”Det här blir en målfotostrid 
ända in på mållinjen.” 
HABOJ KRÅD

3. ”Och så strykningar i avdelning 
häst, nummer 12.” 
FEREGEN HORRAS

4. ”Hästen kryper upp ur hindret 
på alla fyra.” 
DJALANS VUNN

5. ”Jag vänder blickarna uppåt 
mot ögonbrynet”.
STOX SETENS VEPPLERN

6. ”Har det gått sönder en stol? 
Vilken otrolig dramatik!” 
RYMGOMT DANNEST

7. ”IFK Göteborg är nog, i mitt 
tycke, Sveriges kanske bästa lag, 
jag säger kanske. Men jag menar 
nog vad jag eventuellt säger.” 
LOGANIF FANDBREST

8. ”Orvar Bergmark sträcker på 
sig och lyckas få en tå på foten.” 
TRYNELL DANANH

9. ”Först regnade det, sedan 
vräkte det ner, sedan började det 
regna igen.” 
NONS BASOH

10. ”Applåder kommer säkert 
som ett brev i kyrkan.” 
BIGG VERNET

Rätta lösningar till Verkliga Västgöta Veteraner nr 4/19
1. Evy Palm 
2. Ulla-Britt Wieslander 
3. Sven Davidsson 
4. Bertil Antonsson 
5. Stig Dahlberg 
6. Arne Andersson 
7. Harry Snell 
8. Erik Fredriksson 
9. Meeri Bodelid 
10. Gösta Eriksson

Följande vinnare har dragits:

Tre Sverigelotter: Kenth Mayborn 
Blåsutbacken 3 462 60 Vänersborg 

Två Sverigelotter: Roger Magnusson 
Gäregatan 18 543 30 Tibro 

En Sverigelott: Jan Ottosson 
Olofsbergsgatan 52 531 42 Lidköping

Västergötland mötte Medelpad året 1957. 
Matchen slutar oavgjort 2-2.
Stående från vänster: Lasse Råberg, Henry Larsson, Toivo Lundell, 
Jens Söderberg, Reino Börjesson och Arne Knutsson. 
Sittande från vänster: Stig Andersson, Bengt Dahlqvist, Ingemar 
Haraldsson, John Åström och Bengt Lindroth.    
Foto: Bernt Ragnarsson

Stavhopp vid gamla idrottsplatsen 
i Trollhättan 1940

Sveriges landslagscenter Sven Jonasson hälsar på Gustaf V vid en av 
sina 42 landskamper.  Foto: Bis Arkiv

Storlöparen Arne Andersson 
spränger målsnöret

Foto: Trollhättans Arkivförening



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Elless IF:s Ronny Holmén tillhör de riktigt stora lirarna under åren, här lurar han ett försvar i en 
match på bandygrytan runt 1970

Åke Persson (Pagård) KFUM Alingsås, först i mål vid 
tävlingar hemma på Mjörnvallen

Diskus på gamla idrottsplatsen
i Trollhättan

Foto: Trollhättans Arkivförening


