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År 2020 ett förlorat år?

Våren och sommaren 2020 blev inte 
vad vi hade hoppats.
Covid-19 lär drabba oss året ut. Den 
goda bilden av Sverige och vår självbild 
har naggats i kanten. Vi är ju inte längre 
välkomna överallt.” Håll ut!”- ”Det 
kommer fler somrar” är budskapet. 
Hur tänker den som är 70+ och glatt sig 
åt ”de sista ljuva åren” och fått uppleva 
den svenska äldrevården av idag? 
Det viktigaste är kanske inte alltid att 
leva så länge som möjligt, utan att 
dagarna har kvalitet. Då kan 2020 vara ett förlorat år. 

Verksamheten i WIS ligger i den rådande situationen nere. 
”När kan vi komma igång igen?” Styrelsen för WIS har att snarast 
upprätta en plan A och B för återstart. Vi når varandra fortsatt genom 
WI, som för varje nummer fortsätter att överraska. För mig kriteriet 
på en bra tidning. 

Idrott i media får stor plats men handlar mest om stjärnor som 
Zlatan, rekord som slås och mästerskap som flyttas. Idrott är så 
mycket mer t.ex. folkrörelse, organisation, hälsa, uppfostran och inte 
minst historia. Idrotten utvecklas utifrån vad som sker i samhället i 
övrigt. Alltifrån Gustav Vasas fäktskola till våra dagars gym. 
Sommarens idrottsrepriser i tv har visat på detta. 

Vad är kultur? Ett begrepp som förklaras och uppfattas på många 
olika sätt. Förenklat är för mig kultur den inverkan på oss människor, 
som uppstår genom det vi skapar och vårt levnadssätt. 
Något som vi vill bevara och föra vidare. För mig är idrott i högsta 
grad kultur. En uppfattning som inte delas av alla. 
Det viktiga är vem som har tolkningsföreträdet. Ser man till antalet 
utövare, så är stödet till idrotten lågt jämfört med kultur i övrigt. 
Det gäller även den del del av vårt byggda och skyddade kulturarv, 
som har idrottsanknytning. Kulturen skall spegla hela vårt gemen-
samma kulturarv. Då är en idrottsanläggning lika viktig, som en 
gasklocka med eller utan en graffitimålning.

Idrotten är nedprioriterad. I coronakrisens spår kan vi tala om kris. 
Något måste göras för att stoppa ”blödningen”. Den närmaste tidens 
politiska beslut blir avgörande. Sedan länge pågår en nedmontering 
av föreningssverige. Föreningar läggs ned eller slås ihop. 
Medlemsantalet minskar i alla sporter men främst lagsporter. 
Ungdomar lämnar idrotten i allt lägre ålder. Undantag är gymnastik 
och simning, i huvudsak individuella. Individualismen är en tydlig 
trend idag. Man väljer att satsa på sig själv och sin egen nivå. 
Det saknas anläggningar och hallar. Övervikt och fetma blir ett 
folkhälsoproblem. Det är lätt att rada upp problem men svårare att 
se möjligheter och lösningar. Det behövs mer allsidighet och nytän-
kande. Förändringar sker ständigt i vår omvärld. 
Ett är säkert: idrotten kommer inte att se ut som nu. Det måste även 
vi i de idrottshistoriska sällskapen ta ställning till. I förlängningen 
påverkas även vår verksamhet. 

Lev väl så ses vi snart!

Roland Gustafsson ordf. WIS
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Grästorps Wilhelm Tell
- Det var en ren slump, 
att jag började med båg-
skytte, berättar Mathias 
Larsson. Jag var tolv år 
och höll på med flera 
idrotter; fotboll, oriente-
ring och löpning.

Jag hade ett par kom-
pisar, som sköt pilbåge 
i Grästorps Bågskytte-
klubb. Jag kände att jag 
ville pröva på. Mamma 
och pappa sa dock nej, 
då de tyckte att jag hade 
fullt upp ändå.
Men en eftermiddag 
smög jag iväg och tes-
tade. Känslan, redan ef-
ter första pilen, var klar. 
Detta ville jag hålla på 
med. Jag märkte också 
att jag nog hade ett visst 
anlag för att skjuta båge.
Utvecklingen gick fort 
för Mathias. Redan som 
13-åring deltog han i 
junior-SM, då i jakt- och 
tavelskytte. Därefter 
satsade han på fältbåg-
skytte.

Fältbågskytte
De tävlande går en 
slinga i skogen och skju-
ter på femringade tavlor. 
Avstånden till tavlorna 
varierar mellan fem och 
femtio meter. Även
tavelstorlekarna är olika.
På hälften av målen 
måste skyttarna bedöma 
både avstånd till tavlan, 
liksom tavelstorleken 
själva. På resten är dessa 
mått kända. Man skjuter 
tre pilar per mål.

VM
Som 14-åring fick 
Mathias delta i Swedish 
Open.
- Där fick jag något av 
ett genombrott, säger 
han. I konkurrens med 
landslagsskyttar lycka-
des jag bra.
Samma år vann Mathias 
sitt första junior-SM.
Som knappt 16-åring 
deltog Mathias i täv-
lingar på Brattön på 
Tjörn. Där lyckades han 
så bra, att förslaget dök 
upp om han skulle få en 
landslagsplats och repre-
sentera Sverige i VM i 
Kranjska Gora i Slove-
nien. Tanken var att han, 
i första hand, skulle vara 
med för att se och lära. 
En del ansåg dock att 
han var för ung och att 
man borde satsa på en 
erfaren skytt.
- Jag fick dock chansen 
och förvaltade den ge-
nom att erövra en brons-
medalj.
Nu bestämde sig Mathias 
för att satsa på allvar. 
Det gav resultat. I VM i 
Österrike 1998 blev det 
en silvermedalj.
- Inför VM i Cortina 
2000 hade jag tränat hårt 
i fyra år. Men det började 
kämpigt. Jag tog mig 
igenom kvalen med både 
tur och skicklighet.
När jag väl var i semifi-
nal släppte det. Jag vann 
denna enkelt och i fina-
len, där vi sköt tolv pilar, 
kände jag mig säker. Jag 
var världsmästare!

Primitivt
Fältbågskytte finns inte 
med på OS-programmet. 
I stället deltar man i 
World Games, en inter-
nationell tävling för icke 
OS-idrotter, som arrang-
eras vart fjärde år.
- Det är roliga tävlingar, 
där vi träffar deltagare 
från många olika idrotter. 
I Lahtis 1997 vann jag 
tävlingen.

Förhållandena vid mästerskapstävlingarna är många 
gånger påvra. Vid EM 2007, som arrangerades i en 
liten by i Kroatien, fick Mathias hög feber och ont i 
svanskotan. Han funderade på att bryta.
- Men jag fick komma till sjukhuset. Det var primi-
tivt. Jag fick lägga mig på en träbrits för undersök-
ning. Läkaren kunde ingen engelska, utan fick ringa 
sin son, som kunde tolka på knagglig engelska.
Mathias fick medicin och kunde fortsätta tävlandet. 
Vid återbesök nästa dag, konstaterade en annan lä-
kare att han hade en böld, som han ville skära bort.
- Men jag har ingen bedövning att ge dig, sa han. 
Det var bara att krama träbritsen och bita ihop.

VM i Göteborg
2006 avgjordes VM i Göteborg. Semifinal och final 
arrangerades i Trädgårdsföreningen.
- Det kändes speciellt att få tävla i Sverige. Dess-
utom gjorde den centrala tävlingsplatsen att vi hade 
stor publik, något vi inte var bortskämda med.
Tyvärr föll jag i finalen på sista pilen.

Slutade som 28-åring
VM 2008 blev hans sista stora tävling.
- Motivationen att fortsätta träna saknades. 
Jag hade gått i skolan eller arbetat heltid under hela 
min karriär.
Det fanns inga pengar i bågskyttet. Tvärtom fick vi 
ibland själva bidra med upp till hälften av kostnaden.
Tack vare att jag har en pappa, som var duktig i att 
skaffa personliga sponsorer, gick ekonomin runt.
Som 28-åring kunde Mathias se tillbaka på en kar-
riär, där han deltog i 16 internationella mästerskap. 
Han erövrade tolv individuella medaljer och place-
rade sig aldrig sämre än fyra.
- Idag har jag ingen kontakt med bågskyttet, 
avslutar Mathias.

Lennart Karlsson

Mathias Larsson, VM i 
Cortina D’Amepzzo

Svenska landslaget vid VM i Göteborg 2006

Rôtna pôtäter
Råglannaparken
Hösten 1957 beslutade Främmes-
tad IK:s styrelse att arrendera mar-
ken vid gamla Råglannaparken, 
samt att iordningsställa en helt ny 
och större festplats. 
Beslutet blev ett lyckokast för 
föreningen.
På pingstafton året efter invigdes 
den nya festplatsen med 2 721 
betalade besökare. 
Topporkestrar spelade dansmusik 
och kända artister uppträdde.
1980 sattes nytt publikrekord på 
3 301 personer, då Vikingarna stod 
för dansmusiken. 
Flamingokvintetten är den orkester 
som besökt parken flest gånger.

Många framstående artister har 
också framträtt med scenprogram. 
Lill-Babs, Sven-Ingvars, Thore 
Skogman, Snoddas, Rock-Olga, 
Gunnar Wiklund och en lång rad 
andra. Sanna Nielsen uppträdde, 
blott 11 år gammal.
Parkens ekonomi var god. Tack 
vare inkomsterna från parken 
kunde idrottsföreningen utöka sin 
verksamhet. Nya omklädningsrum 
byggdes, elljusspår och grusplan 
anlades.

Sannolikheten för att en del av 
de som läser denna artikel, någon 
gång har testat glidet på Råglanna-
parkens dansgolv är stor. 
Kanske har någon funnit sin livs-
partner där.
Klart är också att många ungdo-
mar i de övre tonåren har tagit sina 
första stapplande steg mot kärle-
kens mysterier i parken.

Danskurs
Det var en yngling i körkorts-
åldern, som bodde i en ort på 
Varaslätta. Han bodde hemma och 
arbetade på gården. Idrottsintresset 
var stort och han spelade fotboll i 
byns juniorlag. 
Han var, som så många andra yng-
lingar i den åldern väldigt blyg, 
inte minst gentemot det andra 
könet.
Han hade dock ”spanat in” en 
flicka från grannområdet, som 
intresserade honom. 
Hon spelade också fotboll och 
han hade varit och tittat på några 
matcher, som hon spelat. 
Han hälsade när han mötte henne 

”Råglanna”,  folkparken i Främmestad är bygdens stolthet. 
Många av våra käraste artister har uppträtt i denna folkpark till 
exempel Gösta ”Snoddas” Nordgren, Rock-Olga, Little Rickard,  
Jokkmokks-Jocke, Göingeflickorna och Sven-Ingvars.

och tyckte sig ana ett visst intresse 
i hennes blick.
Lagkompisarna hade berättat att 
hon brukade besöka Råglannapar-
ken och dansa. Därför beslöt han 
sig för att gå en danskurs. 

Den gav gott resultat. Han hade 
god taktkänsla och turerna satt 
fint.

Premiären
Därför bestämde han sig för att gå 
till parken på premiären. Då skulle 
det ske. Han skulle bjuda upp 
flickan. Han klädde upp sig och 
”peppade” sig så gott han kunde.
Han var i parken i god tid och 
kunde notera att flickan var där. 
Hon hälsade glatt, när de passe-
rade varandra.
Första dansen drog i gång, men 
modet svek honom. Och så gick 
dans efter dans, utan att han vå-
gade bjuda upp. 
Besviken gick han hem, men 
tröstade sig med att det ju kom fler 
parkkvällar.

Sista kvällen
Men parkbesöken gick utan att 
han ”fick till” det. Nästa lördag 
var det dags för säsongens sista 
danskväll och paniken började 
infinna sig.
När lördagen kom, hade han 
bestämt sig. I kväll skulle det 
ske. Men mönstret upprepade sig. 
Dans efter dans gick, utan att han 
vågade bjuda upp. 
Plötsligt var det dags för damernas 

och sedan väntade sista dansen.
Då skedde undret. Rädslan och 
blygseln släppte, han frågade om 
lov och fick ett leende ja. 
Dansen gick utan problem. 
Så måste han ju säga något till 

flickan. Men tungan klibbade i 
gommen och stämbanden var 
stumma.
Det blev paus mellan danserna, 
utan att något blev sagt. 
Musiken startade och dansen flöt 
på nytt fint. Hans hjärna jobbade 
på helvarv för att hitta något att 
säga. Han märkte att dansen led 
mot sitt slut och paniken stod på 
lut. Han hörde det sista ackordet 
klinga ut. 
Då släppte plötsligt alla hämning-
ar. Tunghäftan gav vika och ur 
djupet av sitt hjärta och präglad av 
sitt vardagsliv, frågade han: 
- Ä era pôtäter också rôtna i år?

Lennart Karlsson
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Guldfamiljen Johansson
Peter Johansson 
Kinnas absolut främsta manlige 
idrottsutövare är Peter Johansson. 
Han kom dock aldrig att repre-
sentera någon förening i Kinna. 
Inspirerad av Keith Franzén bör-
jade han i unga år med motocross. 
Så fort han hörde Keith starta sin 
motorcykel (de bodde inte långt 
från varandra) begav sig Peter 
upp till träningsbanan. Han hade 
också två äldre bröder som också 
höll på med samma idrott. Peter 
började med motocross redan 
1977 och första gången det var 
dags för VM-cirkusen var 1985. 
Peter föddes i Kinna 1966 och 
hans första förening blev Skene 
MS. Han visade talang och som 
tonåring hamnade han på pallen 
individuellt. 

Framgångar 
Tillsammans med sin bror Magnus 
gick han över till FMCK Borås. 
Under åren i Borås-klubben av-
ancerade de från den lägsta divi-
sionen till att vinna SM-lag två år 
i rad. Efter dessa framgångar till-
baka till moderklubben. I Skenes 
färger kom det första individuella 
guldet 1989 och det kom att bli 
ytterligare 5 SM-titlar individuellt 
innan cykeln hamnade på hyllan. 
Ytterligare ett lag-guld körde kil-
larna hem, denna gång för Skene 
MS.

VM-cirkusen 
Som tonåring fick Peter göra 
debut i VM. Peter placerade sig 
som bäst på silverplats i totala 
VM. Hela fyra gånger individuellt 
fick han placering på pallen men 
tyvärr fick han inte till pricken 
över i-et. Han tycker själv att han 
borde vunnit VM både 1991 och 
1999. Båda dessa år var han bra 
tränad för att få stå överst på pal-
len. 1999 hade KTM en ny cykel. 
Tyvärr var den inte helt klar när 
cirkusen för året drog igång. Efter 
justeringar på cykeln visade sig 
Peter vara den klart främste ett 
antal tävlingar in på säsongen. 
Tyvärr lite för sent. Segrade detta 
år gjorde Andrea Bartolini från 
Italien. Senare kom det visa sig att 
han kört dopad. Tyvärr hjälpte inte 
detta, han fick segern i alla fall. 
Peter själv berättar att han testades 

minst 10 gånger/år. Han klarade 
självklart testerna galant!

Konkurrenter 
Främsta konkurrenter till Peter 
var Stefan Ewerts från Belgien 
och Jean-Michel Bayle från 
Frankrike. När killarna tävlade 
mot varandra kunde det vara som 
mest över 80.000 åskådare vilket 
var fallet i Ryssland. 

Peter har tävlat i samtliga av värl-
dens världsdelar förutom Afrika. 
Han skulle även kört i Sydafrika 
men då stoppades han av förbun-
det. Det var inte OK att åka till 
landet och tävla där när den vita 
regeringen satt vid makten. 

Rolig händelse 
Peter var i öster för att tävla i 
Japan. Där vann han de japanska 
mästerskapen i överlägsen stil, 
detta hände i början av 90-talet. 
Efter avslutad tävling inträffade 
följande. Segraren skulle köra upp 
på podiet för att motta hyllningar-
na. Där fick Peter för sin seger en 
stor buckla i pris. När han sedan 
åkte ner och skulle vidare till sitt 
stall kom det fram en man som 
började rycka i bucklan. Peter 
höll emot och lät inte den japan-
ske mannen få bucklan. Då kom 
chefen för Yamahas stall i Japan 

fram till Peter och förklarade att 
detta var ett pris som var stän-
digt vandrande. Han själv skulle 
erhålla ett litet mindre pris för se-
gern. Bucklan skulle på nytt fram 
året efter till det årets segrare. Så 
kan det gå när man inte behärs-
kar japanska.

Summering 
Karriären har även inneburit 
tävlingar på många olika märken 
som Yamaha, Honda, Huskvarna 

och KTM. Hela 199 GP-lopp 
har Peter kört och vunnit totalen 
(dubbla heat) vid 9 tillfällen. 

Efter karriären blev Peter tillfrå-
gad att ta hand om KTM i Sve-
rige. Han är ansvarig för motor-
sport i företaget som numera även 
omfattar Danmark och Norge. 
Peter håller fortfarande igång 
men numera är det Vasaloppet på 
cykel och skidor som gäller.

Basketspelaren Ludvig 
”Ludde” Johansson 
Liksom pappa Peter var Ludvig 
intresserad av många olika spor-
ter. I ungdomen provades moto-
cross i Skene MS, fotboll i Kin-
nas ungdomslag och orientering i 
Kinnaströms Sportklubb. 
Golf och innebandy testades 
också liksom långlöpning i Göte-
borgsvarvet och Lidingöloppet. 

Kusinen Sara Johansson (Back) 
spelade i Marbo Basket med stor 
framgång och detta gjorde att 
”Ludde” provade sporten i denna 
klubb som fostrat stjärnor som 
Jonas Jerebko och Jonas Larsson 
som frontfigurer.

Ligadebuten i Borås
Det var dags för Ludvig att få 
debutera i ligan. I oktober 2017 
skulle debuten ske i IFU Arena i 
Uppsala och det var som vanligt 
buss till universitetsstaden. 
På vägen skulle en matbit slinka 
ner, Ludvig som är mycket käns-
lig för jordnötter fick problem, 
det visade sig att matstället inte 
haft full kontroll på hur tillag-
ningen skett. Rester av jordnötter 
fanns i maten och han började 
känna sig dålig. Debuten gick om 
intet, i stället blev det akutbesök 
på Akademiska sjukhuset, där 
fick han medicin och när matchen 
var färdigspelad fick han tillåtelse 
att åka med spelarbussen hem. 
Debuten fick ske några dagar 
senare hemma i Boråshallen då 
KFUM Nässjö kom på besök, 
denna gång valde Ludvig att 
ladda batterierna med pasta och 
kyckling dock utan nötter. 
Seger i matchen och fem minu-
ters speltid och fyra poäng från 
Johanssons sida blev det i liga-
debuten. Ludde har även spelat 
tretton matcher i ungdomslands-
laget där han mött motståndare 
som numera spelar i proffsligan 
NBA i USA.

Genombrottet 
I mötet mot turkiska topplaget Pinas Karsiyaka i Fiba Europe Cup 
2019 gjorde ”Ludde” en riktigt stormatch och var en de bästa på planen 
bland dessa meriterade stjärnor.

Ludvigs mål är att någon gång få prova på proffsspel i en utländsk 
klubb. När basketsäsongen har paus är det jobb och studier som gäl-
ler, dock är kontraktet för spel i Borås Basket för ytterligare en säsong 
påskrivet.

SM-guldet 
Den gångna säsongen blev ju ingen annan lik då virus och pandemi 
drabbade världen. Borås Basket ledde serien och finalspelet blev in-
ställt och Svenska Basketbollförbundet beslutade att Boråslaget blev 
svenska mästare. 
Känslan efter SM-Guldet var något tudelad bland spelarna, men som 
det heter ett guld är alltid ett guld. Därmed plockade Ludvig in något 
på pappa Peters många SM-guld men han har ju lite att jobba på för att 
möjligen komma upp i samma antal.

Lennart Odéen och CEJ

Peter Johansson in action

Ludvig med SM-pokalen
Foto: Mattias Björlevik

Peter Johansson och Ludvig Johansson



98

Så såg det ut på Södermalm när Skövde AIK mötte IFK Luleå. 
Bild från Gamla Skövde AIK.

I det här hörnet kom bollen, säger Janne och visar 
med handen hur det gick till när Luleå kvitterade.
Foto: Lennart Persson

Skövde AIK:s kval till Allsvenskan för 50 år sedan
Jag var beordrad att gå vakt och beredskap på P4 i 
Skövde. På andra sidan järnvägen, ett par hundra 
meter bort, började det närma sig den stora fotbolls-
festen. Allsvenskt kval. Skövde AIK mot IFK Luleå. 
Lördagen den 10 oktober 1970.

Det har snart gått 50 år sedan den största fotbolls-
matchen i Skövdes historia. Själv gjorde jag lumpen 
på P4. Den indragna helgledigheten kunde inte hålla 
mig borta från att smita över stambanan och lösa 
entré på Södermalms IP. Vi var några som tog risken 
att hamna i arresten när vi återvände.

Det var en märklig syn som mötte oss. Mäktigt. 
Massor av folk. 13.052 personer räknades in. 
Officiellt. Janne Åberg, som vaktade Skövde AIK:s 
mål, tror att publiksiffran egentligen var ännu större.

De blev ju lite kaos när alla människor skulle in. 
Extra insläpp öppnades och pengarna rafsades ned 
i plastpåsar. Det var nog minst 500 fler inne än den 
angivna publiksiffran, säger Janne.

Jag träffar honom på brottsplatsen. På den tiden var 
Södermalm en arena i tiden. Nu mer liknande en 
idrottsplats i det forna Östtyskland. 
Det har alltså gått 50 år sedan kvalet. Ändå har Jan-
ne Åberg klara minnen om den historiska matchen: 
Trots all publik, och trots matchens stora betydelse 
var jag inte särskilt nervös. Det kändes som vilken 
match som helst.

Redan efter sex minuter bröt jublet loss. Det lät som 
om P4:s stridsvagnar var ute på övning en bit bort. 
Bengt Larsson gjorde 1-0 för hemmalaget. 
Ett mål som länge såg ut att vara segermålet. 
Men när tolv minuter återstod kvitterade Kent 
Sundén.
I det här hörnet kom bollen, säger Janne och visar 
med handen hur det gick till när Luleå kvitterade.
Matchen slutade 1-1 och besvikelse kunde skönjas 
när mängder av människor lämnade Södermalm.

Även för oss i laget var naturligtvis det oavgjorda 
resultatet en stor besvikelse. Med tanke på att vi 
hade lottats till hemmaplan i den första matchen var 
det oerhört viktigt att vinna den. Men så blev det ju 
inte, säger Janne Åberg.

Inför matchen mot Sandvikens IF på bortaplan 
dömde tv-experten Putte Kock ut Skövde AIK. 
Laget var det enda av de fyra kvallagen som inte 
kunde ta steget upp. Självklart blev det påståendet 
som tändvätska för Skövdespelarna. 
Det hjälpte dock inte. Sandviken vann på Jernvallen 
med 3-0.
Vår tränare Acke Eriksson var en duktig tränare men 
en dålig taktiker. Vi satsade offensivt med fyra man i 
kedjan och två spelare på mittfältet. Där fick en viss 
Rolf Zetterlund dominera totalt. 
Vi i Skövde visste väl knappt vad scouting var på 
den tiden, säger Janne.

Att förberedelserna inte var de bästa visade sig 
också av att Skövde AIK åkte till Sandviken med sitt 
ordinarie matchställ. På lördag eftermiddag insåg 
ledningen att Sandviken också hade röd/vita tröjor. 
Goda råd var dyra. Några ledare gav sig ut på stan 
och köpte ett nytt matchställ.

Ett fult blekgult ställ. Det var ingen höjdare att 
tvingas spela i en ny för oss okänd färg, säger Janne.
Rolf Zetterlund gav Sandviken ledningen med 1-0 
i den första halvleken. I den andra gjorde Per-Olof 
Siesing två mål för sitt lag. Peo med rötterna i 
Vara SK.
Trots bara en pinne på det två inledande matcherna 
var inte hoppet ute för Skövde AIK. Det krävdes 
seger med minst tre mål mot Landskrona Bois i den 
sista kvalomgången. Matchen spelades på neutral 
plan, Nya Ullevi i Göteborg.

Efter mål av Sven-Eric Johansson och Dale Samu-
elsson stod dörren till Allsvenskan på glänt. 2-0 och 
ett tredje på väg när Landskronas Kenneth Axelsson 
räddade en boll som dansade på mållinjen.

Då hade Skövdes försvarsklippa Janne Nissmo tving-
ats lämna planen. Efter en duell med Landskronas 
danske spelare Kjeld Holm blev Nissmo utvisad. Då 
återstod en halvtimma och under den tiden gjorde 
Landskrona två mål. Sonny Johansson och Leif Carl-
sen var målskyttar.
Det var just Sonny som Janne Nissmo gärna ville ha 
ett extra öga på. Inte bara för att Sonny var en myck-
et bra spelare. Också för att de två hade gjort lumpen 
tillsammans året innan. Två kompisar men också två 
antagonister.
Janne blev provocerad och ansåg dessutom att 
dansken filmade, säger Janne Åberg.

Att Skövde vann tvåan och gick 
till kval just det här året var över-
raskande för många. Året innan 
hade nämligen Skövde AIK ett 
betydligt bättre lag under ledning 
av den blivande förbundskapte-
nen Lars ”Laban” Arnesson. 

Inför 1970 lämnade flera tongi-
vande spelare laget: Bill Björk-
lund, Håkan Eriksson, Stig ”Spi-
ken” Talmark och Ove Wigertz.
Vi hade medgång i seriespelet när 
vi vann 1970. Det gick vår väg 
helt enkelt och självförtroendet 
bland spelarna växte undan för 
undan, säger Janne Åberg.

Efter hemmasegern med 2-0 mot 
Västra Frölunda var seriesegern i 
hamn. Matchhjälte som så många 
gånger tidigare blev Janne Åberg. 
En tidningsrubrik: ”Bra match 
av Frölunda men Janne Åberg 
omöjlig”.

Det här var resultatet av det lag 
som bensinkungen Arne ”Uno-X” 
Sandberg började bygga när han 
några år tidigare plockade hem 
Italienproffset Arne Selmosson 
som spelande tränare. 
Många duktiga fotbollsspelare 
lockades till Skövde med jobb 
och en slant av Sandberg.

En starkt bidragande orsak till se-
riesegern var att Janne höll nollan 
i 826 minuter. 13 timmar och 46 
minuter. Ingen annan målvakt har 
en längre nollan-svit så högt upp i 
seriesystemet: Det skrevs mer om 
min nolla än om lagets framgång-
ar. När väl Tidaholm spräckte 
den där förbaskade nollan var jag 
ganska nöjd, säger Janne.
Kurt Ahlner i Tidaholms GoIF 
var det som till slut som befriade 
Janne Åberg från oket. 
Vi vann ju matchen ändå, säger 
Janne,

Seriesegern firades som sig bör 
på Sandbergs nya skapelse, hotell 
Billingehus. Högst upp på 
Billingens topp. Samma kväll 
gifte sig Gunnar Gren med sin 
Birgit Alverljung i Sankt Lukas 
Kapell på Billingehus. 
Gunnar som tidigare på dagen 
hade varit med och sålt lotter på 
Skövde AIK: s match. 
Arne Sandberg visste hur en slip-
sten skulle dras.

Det har alltså snart gått 50 år se-
dan ett lag i Skaraborg var på väg 
att ta steget in i fotbollens allra 
finaste rum. Tidigare hade två lag 
från länet försökt. Skara IF och Ti-
daholms GoIF. Precis som Skövde 
AIK misslyckades båda lagen.

Först ut var Skara IF, 1927. I kva-
let ställdes SI mot IF Stattena från 
Helsingborg. 
Skara förlorade borta med 2-1 

och spelade oavgjort hemma, 
2-2. TGIF kvalade 1945 mot 
Jönköping Södra. 1-1 borta och 
2-2 hemma innebar en tredje och 
avgörande match. 
Den spelades på Råsunda och där 
vann Jönköping med hela 4-0.

Lennart Persson

Bildandet av Skövde AIK

Den 20 juni 1919 samlades några pojkar i ett hus beläget 
vid ”Bryggarns sjö”. För nästan alla Skövdebor är detta 
en helt okänd plats, men den var belägen där Bäckvägen 
(Östermalm) nu ligger.

Detta hus beboddes av familjen Claesson med sönerna 
Erik och Gösta. De båda, samt några pojkar till bildade 
denna dag en förening som kom att kallas 
Mariebergs IK. De grenar som fanns på programmet från 
början var fotboll samt friidrott.

En del av de aktiva i den nya föreningen kom från IK 
Viking, vilken var en liten förening som förde en 
tynande tillvaro och som snart helt upphörde. 
När den nya föreningen 1921 sökte medlemskap i Riksi-
drottsförbundet gjorde man det under namnet IK Viking. 

Då det redan fanns en klubb i landet med liknande namn 
fick man lämna ett annat förslag, nämligen Skövde AIK. 
Klubben fick vid starten 21 medlemmar och ett fotbolls-
lag sattes upp. Medlemsavgiften var då 25 öre/vecka. 
På den vägen är det och det var så Skövde AIK föddes.

Källa: Wikipedia
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Hundra år sen OS-Guld i Antwerpen
Marks Härads ende OS-guldmedaljör Claes Johans-
son tog sitt andra Guld vid OS i Antwerpen 1920. 
Redan åtta år tidigare slog Claes till med ett överras-
kande guld vid de femte olympiska spelen i Stock-
holm 1912. Claes föddes den 4 november 
1884 och växte upp i Hyssna. Hemmet, Gripsa-tor-
pet, låg på gränsen mellan Hyssna och Hajom. 

Numera kan man endast skönja rester av torpar-
grunden i skogen från det en gång i tiden befintliga 
torpet. I samband med värnplikten, som gjordes 
vid Kungliga Älfsborgs Regemente, kom Claes för 
första gången i kontakt med brottning. 
Efter lumpen flyttade Claes till Göteborg, där han 
omgående kontaktades av brottare från Örgryte IS.

Brottaren Claes 
Förutom segrarna vid två OS (läs nedan) blev Claes 
Johansson också Europamästare 1913 i Budapest, 
där hemmahoppet Arpád Miskey hamnade på silver-
plats. Även på VM har Claes deltagit, vid två tillfäl-
len. Båda gångerna hamnade han utanför pallen. 
Svensk mästare har Claes blivit hela tio gånger.

Åren 1911-1920 blev han mästare 8 gånger i gre-
kisk-romersk stil i klasserna mellanvikt alternativt 
lätt tungvikt. Även i fristil (premiär 1923) blev Claes 
SM-guldmedaljör åren 1923 och 1924, nu i klassen 
tungvikt.

OS Stockholm 1912 
Efter att han vunnit SM 1911 i grekisk-romersk stil 
och även de uttagningstävlingar som gällde som ut-
tagning inför spelen i Stockholm blev Claes uttagen. 
Några större framgångar räknade förbundet inte med 
i denna klass. Claes bedömdes vara oerfaren och 
alldeles för grön i dessa sammanhang. 
Det var 57 anmälda i klassen mellanvikt A, av dessa 
startade 38 tävlingen. 
Claes överraskade ordentligt, vann alla matcher 
utom en. Den återstående blev oavgjord. Första OS-
guldet var därmed bärgat.

OS Antwerpen 1920 
Sitt andra olympiska spel fick Claes möjlighet att 
deltaga i när tävlingen avgjordes 1920. 
Åtta år efter sin seger i Stockholm hade Claes blivit 
något tyngre och brottades i klassen mellanvikt B 
(82,5 kg). 
Tävlingen i den grekisk-romerska stilen avgjordes 
mellan 16 och 20 februari. 
Redan i sin första match kom han att få brottas mot 
Edil Rosenkvist från Finland. Edil kom att visa sig 
bli hans värsta motståndare under mästerskapet, 
men efter 25 minuter vann Claes på poäng. 
I sin andra match mot dansken Johannes Eriksen 
vann han på fall efter cirka 6 minuter. 

Ytterligare en match brottades mot en dansk, näm-
ligen Axel Tetens, som Claes besegrade på fall efter 
16 minuter. Claes sista match gick mot Johannes 

Sint från Holland, som han besegrade på fall genom 
en backhammer. Claes hade med detta, fyra segrar, 
vunnit sin andra olympiska guldmedalj. 
På andra plats kom hans förste och främste motstå-
dare, Rosenkvist från Finland.

OS Paris 1924 
Tanken var att Claes vid olympiaden i Paris vid 
nästan fyrtio års ålder skulle hemföra en tredje guld-
medalj. Denna gång var det i tungvikt han brottades 
och i första matchen vann han en klar seger över 
Otto Szelky från Ungern. 
I den andra matchen mot fransmannen Henry Dég-
lane vann Claes på poäng, när överdomaren gav sin 
röst till Claes. Publiken protesterade våldsamt och 
juryn upphävde beslutet. 
De båda brottarna var tvungna att fortsätta sin brott-

Guldmedaljen från OS 1920, fram- och baksida. 
(privat ägo)

ning i parterr. Denna dominerades 
av Claes, men denna gång hade 
arrangörerna sett till att domarna 
endast bestod av fransmän. 
Självklart tilldömdes Henry Dég-
lane segern, ett rent justitiemord 
(varken det första eller sista inom 
brottningen). 
Claes var inte utslagen ur turne-
ringen, men valde att bryta täv-
lingen efter denna behandling. 
Henry Déglane gick ytterligare 
fem matcher och referat från täv-
lingarna pekar mot att han förlo-
rade samtliga matcher, men med 

hjälp av domarna lyckades han till 
slut stå som segrare, helt oförtjänt.

Ledaren Claes 
Redan under sin aktiva karriär 
inledde Claes Johansson karriären 
som ledare. Han började detta 
arbete i Örgryte IS, där han lärde 
yngre förmågor olika former av 
greppteknik. 
Tyvärr ansåg Claes att brottarna 
inte fick det stöd de var värda i 
ÖIS. Claes ansåg att idrottare i 
andra grenar fick bättre förmåner. 
Claes, som satt med i huvudsty-
relsen, inledde sonderingar för 
bildande av en ny förening. 

Den 1 juli 1917 var arbetet så 
långt kommit, att Göteborgs AK 
bildades med Claes som självklar 
ordförande. 

Brottargalor 
Kontroversen med sin gamla 
klubb var inledningen på Claes 
Johansson bana som ledare. 
Otaliga är de arrangemang/galor 
han arrangerade i Göteborg. 
När SM i fristil skulle arrangeras 
1926, med Göteborgs AK som 
arrangör, utspelade sig följande 
inför tävlingen. 

Klassen tungvikt, som på den 
tiden rönte störst intresse, hade 
endast en anmäld till tävlingen.
Det var Jönsson från Uddevalla. 
Claes kontaktade då de bästa 
brottarna i klassen, men som en-
dast tyckte det var lönt att brottas 
i grekisk-romersk stil. 
Den förste han kontaktade var 
Johan Richthoff med ett brev 
om att det endast var en anmäld 
och skulle du komma, har du ett 
SM-tecken som i en liten ask. 
Brev med liknande ordalydelse 
skickades också till Anders Alm-
gren och Rudolf ”Starke Rudolf” 
Svensson. Samtliga anmälde sig, 

men när de kom till Göteborg och 
insåg att det var hela fyra anmälda 
i klassen, utbröt en minst sagt 
livlig diskussion med tävlings-
ledare Claes. Segrare blev Johan 
Richthoff efter att ha besegrat sina 
motståndare på poäng. 
Episoden visar att Claes tänkte 
nytt och inte var orolig för vad 
som skulle hända.
Postumt 
Claes Johansson avled i samband 
med att han försökte springa i 
kapp en spårvagn 1949. 

Efter sin död har han uppmärk-
sammats vid olika tillfällen. 
Ett kvart sekel efter hans död kom 
Claes att pryda ett frimärke från 
Centralafrikanska republiken. 

50 år efter sin död uppmärksam-
mas Claes i samband med det 
årets utsedda idrottspersonligheter 
i Göteborg. 
Årligen utses idrottspersonlighe-
ter, vid en ceremoni på Liseberg, 
till ”Hall of Fame” och på förra 
årtusendets sista år var det Claes 
Johansson som fick utmärkelsen.

CEJ

Träning i den nystartade föreningen Göteborgs AK

Utmärkelsen, ”Hall of Fame”
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Gripen svenska mästare 1976

SM-vinnare för pojkar 1976

Stående fr. vänster: 
Åke Berntsson, Erik Lassen, Christer Kartberg, Anders 
Johansson, Per-Gunnar Franzén, Mats Ekström, Hans 
Johansson.  Lagledare: Sven Johansson
Knästående från vänster: 
Peter Sandblom, Mikael Johansson, Mats Karlsson, Lenn 
Andersson, Joakim Jensen, Mats Pettersson. 
Rakt under lagledaren ses Rolf Magnusson och Ulf Henning 
(båda fanns med i laget i förberedande omgången)

Bild: Brudslöjan, Trollhättan

Trollhättelaget Gripens BK blev 
svenska mästare i bandy för 
pojkar födda 1959/60.

54 föreningar i Sverige ställde 
upp i tävlingen om bandypojk-
SM 1976. 
Turneringen var upplagd via fyra 
kvalificeringsomgångar, för att 
helgen 28-29 februari kora SM-
vinnare av fyra kvalificerade lag 
i ett slutspel som avgjordes på 
Slättbergsbanan i Trollhättan.

Gripen blev något överraskande 
SM-vinnare, efter att laget bese-
grat storfavoriten, Oxelösunds 
SK, som innehöll tre spelare, 
som hade varit med i svenska 
pojklandslaget och blivit nor-
diska mästare samma år.

Anmärkningsvärt var att Gripen 
inte ens hade fått med någon 
spelare Västergötlands distrikt-
lag för pojkar födda 59/60. 
Dock blev tre grabbar födda 
1960, målvakten Mats Karlsson, 
Åke Berntsson och Mats Petters-
son, som fanns med i Gripens  
uttagna till pojklandslagsläger i 
Sandviken hösten 1976. Dessa 
tre grabbar var med i Gripens 
lag i SM-finalen för pojkar 1977, 
där Gripen förlorade mot Ljus-
dals BK med 5-1.

Under dagarna två i ett lyckat 
slutspelsarrangemang på Slätt-
bergsbanan i Trollhättan inför 
1200 personer fick publiken se 
fyra  mycket fina pojklagsmat-
cher.

Gripens väg till SM-titeln gick 
genom matcherna mot: Kållands 
BK seger med 6-3 i en förbere-
dande omgång. Lidköpings AIK 
besegrades med 4-0 på bortais 
i första omgången, medan BK 
Forward, Örebro i andra om-
gången besegrades med 7-3 i 
Trollhättan. Kvartsfinalen mot 
Nässjö IF i Nässjö vann Gripen 
med 3-1. Därmed var Gripen 
klart för slutspelet.

I  semifinalen lottades Gripens 
BK mot Edsbyns IF och vann 
en mycket spännande match 
med 3-2. 

I den andra semifinalen vann Oxelösund SK över Surte SK 
med 4-0.
I matchen om tredje pris vann Surte över Edsbyn med 6-4.

Gripen finalbesegrade Oxelösund med 3-1 efter 1-1 i paus. 
Gripen var det klart bättre laget i den andra halvleken och 
gick fram till en rättvis 3-1 seger. Till publikens stora för-
tjusning hade Trollhättan fått sina första svenska mästare i 
bandy.

Gripengrabbarna hade redan tre år innan inspirerats av ban-
dyspel, då Gripens A-lag gick upp i den högsta bandyserien 
i Sverige

Hela nio grabbar som blev SM-vinnare fick pröva på A-
lagsbandy i Gripen några år efter 1976.
Spelare som Joakim Jensen, Mats Pettersson och Per-Gun-
nar Franzén spelade över 200 A-matcher. 
Utöver spel i Gripen gjorde Joakim Jensen en allsvensk sä-
song i Ale Surte, medan Mats Pettersson hade två allsvenska 
sejourer i IFK Kungälv och Falu BS. 
Båda återvände och avslutade sitt bandyspel i Gripens BK. 
Andra spelare som deltog i Gripens A-lag var Åke Bernts-
son, Mats Ekström, målvakterna Mats Karlsson och Lenn 
Andersson, Mikael Johansson och Hans Johansson.

Stinsen Andersson
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Från vänster Lennart Sohlberg, Hasse Olsson, Nisse Blomqvist, Jerker 
Askengren och Gerhard Andersson

Fosbury flop eller Blomqvist flop?
Fotbollsträning
Det var en ljummen och klar sommarkväll 1957. IFK Trollhättans 
fotbollslag var, efter en slitsam vårsäsong, förankrade i bottenstriden, 
men hade trots detta tackat ja till en inbjudan till en två veckors fot-
bollsturnering i Östtyskland, dåvarande DDR.
Följaktligen var denna träning välbesökt. Ingen ville ju missa delta-
gande i denna resa p.g.a. dålig träningsflit.
VI tränade på B-planen på Edsborgs IP, under ledning av tränaren Six-
ten ”Tjärpapp” Rosenqvist. Vid sidan av planen fanns den alltid enga-
gerade lagledaren Rune ”Putte” Wallman, som alltid kommenterande 
det avslutande tränings spelet mellan två uppdelade blå-vita lag.
- Bra ”Stickan”, vackert Olle, skott kommer Petter, med flera vanliga 
fotbollsklyschor.

Höjdhopp
Vid ingången till omklädningsrummet stod dörren till A-plan öppen. 
Trollhättans SK, sta´ns friidrottsklubb, hade just avslutat träningen.
- Ska vi hänga på? sa någon i gänget. 
Höjdhoppsgropen ser ju ledig ut!
Vi rusade dit. Det skulle bli en rolig avslutning på vår fotbollsträning.
- Ta´t lugnt bara, hördes ”Putte” Wallman ropa. Vi tål inga skador.
Ribban lades på 110 cm. Alla klarade med hemmagjorda saxstilar. 
Jens Söderberg snyggast i sin kaliforniska rullstil. Han var närmast 
överkvalificerad med ett stadsrekord på 180 cm. Själv fastnade jag på 
115 cm.

Ny stil
Bollgeniet i både hand- och fotboll, Nils ”Blomman” Blomqvist, skulle 
försöka på 140 cm. 
Han tog sats och hoppade över med något vi aldrig sett förut. 
Han hoppade med nacken först, sågs och klarade galant.
- Men så får du väl inte hoppa? Det blir väl aldrig godkänt? 

Fusk eller hur?
- Vadå, sa Nisse. Det står väl inget 
i reglerna om att man måste hoppa 
på ett visst sätt. Klarar man att få 
kroppen över ribban utan redskap, 
så är det OK eller hur?
Vi stod helt förbluffade, skakade 
på våra huvuden och såg på när 
Jens satte punkt för denna impro-
viserade lek, genom att rulla över 
170 cm.

Sommar-OS 1968
11 år senare, vid OS i Mexiko 
City 1968, hoppar en ung ameri-
kan hem höjdhoppsguldet till USA 
med en ganska oprövad stil. 
Han hoppade ursnyggt och elegant 
med nacken först över ribban, en 
stil som kom att kallas ”Fosbury 
flop” och som sedan anammades 
av övriga höjdhoppareliten.
Stilen hade utvecklats under 
1960-talet och fick sitt genombrott 
i Mexiko City.

Tänk om
Tänk om kommentatorn Sven 
”Plex” Pettersson vetat att ”Fos-
bury flop” stilen introducerats elva 
år tidigare, av en i fridrottskretsar 
okänd fotbollsspelare, inför häpna 
idrottskamrater på Edsborgs IP. 
Då kanske han istället borde kallat 
den unika stilen för ”Blomqvist 
flop” eller något liknande.

Åke ”Tjacken” Sandersson

Fakta

Richard Douglas ”Dick” 
Fosbury, född 6 mars 
1947 i Portland, Oregon, 
är en amerikansk höjd-
hoppare. 
Han uppfann den nuva-
rande hoppstilen (Fos-
bury-flopp) som innebär 
att man går över ribban 
med ryggen vänd mot 
den.
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Leif ”Skara” Claesson
”Tunnelbanan är öppen!” sa 
Lennart ”Nacka” Skoglund och 
gjorde en tunnel på Leif ”Skara” 
Claesson. Nästa gång var Leif 
beredd. ”Jag tacklade honom och 
sa att tunnelbanan är stängd!”, 
berättar Leif.

Nils ”Mora-Nisse” Karlsson, 
Sven ”Tumba” Johansson, Len-
nart ”Nacka” Skoglund och 
många andra idrottsprofiler har 
fått sina smeknamn efter de 
platser där de växt upp eller har 
haft anknytning till på annat sätt. 
Lidköpingsfödde göteborgsgrab-
ben Leif ”Skara” Claesson har 
däremot aldrig bott i Skara, men 
var där hos sin moster och hen-
nes familj under några veckor på 
somrarna under 50-talet. 
De bodde bara ett stenkast 
från den anrika idrottsplatsen 
Skaravallen, där många heta 
drabbningar har ägt rum under 
årens lopp. Hur fick han då sitt 
smeknamn ”Skara”? Efter ett par 
somrar i Skara så lärde han sig 
dialekten som kamraterna pratade 
där. Hemkommen till Göteborg 
så hängde dialekten med, hans 
kompisar frågade var han hade 
hört och lärt sig den. ”I Skara”, 
sade Leif. Så var namnet givet! 
”Skara” såklart, svårare var det 
inte. 
Leifs fotbollstalang upptäcktes av 
Leif Larsson på ett kristet som-
marläger i Lerum. Larsson, känd 
sportjournalist från bland annat 
TV-sporten, tipsade honom om 
Västra Frölunda. Där spelade 
”Skara” Claesson sedan till 1965, 
och ett år gjorde han 52 mål i 
gamla div 3. Sedan blev det Blå-
vitt i två år. Där hade han Yngve 
Brodd som tränare första året, 
”den bäste och mest sympatiske 
ledare jag haft”, säger Leif. 
Sedan tog en annan omtyckt 
ledare, Bengt ”Fölet” Berndtsson, 
över det följande året.

Under tiden i Västra Frölunda 
spelade han tillsammans med Dan 
Ekner, som tidigare hade varit 
fotbollsproffs ute i Europa. Dan 
blev senare tränare i Baltimore 
Bays, och värvade över Leif dit. 
Leif spelade en säsong där, och 
fortsatte sedan med två säsonger 

i kanadensiska Vancouver Royals. 
Där hade han legendaren Fe-
renc Puskás som tränare. Puskás 
uppmanade Leif att, när han sköt 
mot mål, slå bollen utmed marken; 
inga höjdbollar alltså.
Leif återvände sedan till Sverige 

och spelade det sista året under 
sin karriär i Djurgården, under 
Gösta ”Knivsta” Sandbergs led-
ning. Leif trivdes dock bättre i 
USA, och efter en tid i Stockholm 
gick flytten tillbaka dit. 
Han bosatte sig i närheten av 
Washington, DC, och började 
importera fisk från bland an-
nat Göteborg till restauranger i 
området. Företaget Swedish Fish 
har gått mycket bra och har ett 
stort upptagningsområde runt 
Washington. Bland annat har han 
levererat till Vita huset under 
minst 3 presidenter: Ronald Rea-
gan, George Bush senior och Bill 

Faktaruta

Född i Lidköping 1940
Spelat i lag:
Västra Frölunda
IFK Göteborg
Baltimore Bays
Vancouver Royals
Djurgården
Intressen:
Bangolf i Skara
Bilar: (äger två Ferrari)
Övrigt:
Har bott och arbetat i Peru.

Clinton. Trots sin höga ålder är 
Leif fortfarande kvar i branschen. 
Bra jobbat av en kille med rötter i 
Skaraborg!

Jan-Åke Ek

Teknikprov på Skaravallen under Georg Svantessons ledning 
sommaren 1955.
Kent ”Birka” Björk landar säkert en boll i korgen. 

Sittande från vänster, Rolf Kjellman, Kalle Hjelm, Per-Olof Johans-
son, Björn Palm, Tore Gustafsson, Åke Gustafsson och längst ute på 
högerkanten Rolf Bergqvist. 
Stående från vänster, Björn Gustafsson, Georg Svantesson, 
Leif ”Skara” Claesson, Per-Inge Karlsson, på knä Jan Fernell, 
Bernt Nieroth, Sune Svantesson och Tage Sahlstrand. 

Foto: Skara IHS arkiv.

Viggo S

Kontraster
Året var 1965. På pingstdagen 
var jag ute och tränade tidigt på 
morgonen, kom hem, åt frukost 
och gick sedan ut med vår knappt 
ettåriga dotter i det vackra vädret. 

När jag kom körande med dottern 
i hennes kärra fick jag se på en 
löpsedel att SM på 10 000 meter 
arrangerades i Floda på eftermid-
dagen. Det lät spännande och jag 
gick hem och föreslog en utflykt. 
När vi kom fram frågade jag man-
nen som dirigerade parkeringen: 
- Har du möjligen någon plats lite 

Ymers Ronny Thorell och Rune Larsson från Matteuspojkarna i en 
stenhård finish vid SM i Göteborg 1956. Thorell först i mål och sensa-
tionen var ett faktum. 
Foto: Bis arkiv
närmare, vi har en liten flicka som 
ligger och sover i baksätet.
- Då skall vi göra på ett annat sätt, 
jag låser upp grindarna här borta, 
så kan Du köra in och ställa Dig 
vid sidan av banan. 
Där satt sedan mor och dotter 
medan jag såg hinderlöparen 
Bengt Persson, Umeå efter några 
varv bli avtrampad ena skon, sätta 

sig ned, ta på skon och invänta 
klungan på nästa varv. Efter att ha 
följt med en stund drog han ifrån 
de övriga, tog igen det förlora var-
vet och sprang ifrån de övriga. 

Jag talade med Evert Nyberg, den 
kände Örgrytelöparen, som avstod 
från att starta. Han menade att så 
är det ofta, den som inte sprungit 
så många millopp vet inte hur trött 
man blir och kan ofta vinna på sin 
större snabbhet.

Det var bättre förr
En äldre man får akta sig för att 
mena att allt var bättre förr, men 

nog var vikänslan i idrottskretsar 
stor, man gör gärna jämförelser 
med arenapublikens bombkas-
tande och vandalism som över-
slätande ledare bagatelliserar och 
skyler över.

När man hör hur AIK-supportrar 
vandaliserar affärer utan att poli-
sen ingriper, Gunnar Gahlins och 

Torsten Tegners gamla klubb, en 
gång med epitet som ”Smoking-
lir”, känner man en viss oro för 
vart idrotten är på väg, 

För ganska många år sedan var 
jag bjuden till Scandinavium på 
ishockey, Frölunda mötte Djur-
gården. När Frölundaspelarna 
kom in applåderades det för att 
sen bua när Djurgården kom. 
Man kan möjligen ta sådant från 
den skämtsamma sidan, men 
snyggt är det inte.

En annorlunda arenaupplevelse 
var när jag för tjugo år sedan i 

Arizona såg en match i Ameri-
kansk Fotboll, en seg historia 
med många avbrott för reklam 
och pauser. De minuter som det 
stångades på planen avbröts ideli-
gen av uppställningar och väntan. 

Men inramningen, att se alla 
dessa olika slags människor stå i 
stram givakt med handen på hjär-
tat under nationalsången var stort. 

Även allt annat gav stämning, 
flickor som viftade med sina 
plymer, spelare som inte deltog 
i matchen tränade vid sidan av 
planen, musik naturligtvis i de 
många pauserna gjorde det hela 
till en minnesvärd upplevelse. 

Att någon skulle bråka där var 
osannolikt. Strax bakom oss stod 
en polis, som klippt ur en rekryte-
ringsannons, välpressade kaki-
kläder och en revolver, kaliber 
trettioåtta på höften. 

Det hela var en upplevelse man 
inte glömmer.

Viggo Svenson

Det var bättre förr
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En månad före OS-klassikern
Tisdagen den 29 juni 1976 tävlade 
Sveriges cykelelit i Limmared då 
det årligen återkommande Kinds 
Grand Prix kördes. 
Alla toppåkare var där liksom 
Bernt Johansson från Mariestad-
cyklisten. 
Loppet kördes i 35 varv på en 
mycket svår och teknisk bana med 
snäva kurvor och branta backar. 

Olycksdrabbad tävling
Många avåkningar skedde under 
årens lopp i denna tävling, så även 
detta år, då det var flera tillbud 
strax efter startrusningen. 
Bernt Johansson var inblandad 
i en incident där Saabs Ronnie 
Carlsson drabbades värst och fick 
åka ambulans till Ulricehamns 
sjukhus. 
Även hemmaåkaren Inge Hen-
ningsson var med i olyckan. 

Starten har gått i Kinds Grand Prix 1976, klubbens starke man Karl-
Erik Pettersson i sin eleganta Mercedes leder åkarna runt det första 
varvet omgiven av två mc-poliser. Strax bakom i klungan finns Bernt 
Johansson som en månad senare skulle eskorteras av betydligt fler 
motorcykelpoliser.

Ett klokt beslut
Bernt avbröt därför tävlingen, då 
han ansåg att skaderisken var för 
stor. Ett mycket klokt beslut då 
vi vet vad som hände en månad 
senare. 

Bernt Johanssons triumf i det 
olympiska linjeloppet i Mont-
real är en modern klassiker som 

följdes av cirka 100 miljoner TV-
tittare världen över. 

En bragd som rankas som en av 
de främsta svenska idrottspresta-
tionerna någonsin både tack vare 
de spektakulära TV-bilderna samt 
Lars-Gunnar Björklunds klassiska 
radioreferat, när Bernt blev Guld-
Bernt med hela svenska folket. 

Tävlingen i Limmared kördes i 
en rasande fart och segrare blev 
Lars Eriksson från Trelleborg CK 
som två veckor tidigare bröt Klar-
älvsloppet i ren och skär ilska då 
han mitt under loppet fick reda 
på att han inte blivit uttagen i den 
svenska OS-truppen till Montreal. 

I segerintervjun strax efter mål-
gången i Limmared uttryckte 
han sitt missnöje över detta och 
medgav att han körde varvloppet i 
ren aggression. 
I spurten slog han redan OS-klare 
Tommy Prim från Cykelklubben 
Wano i Varberg. Segerpriset på 
1100 kronor var nog en klen tröst 
denna kväll.

Lennart Odéen

Bernt Johanssons guldcykel från OS 1976

Bernt gratuleras på hemmaplan

Inga bortkastade grindslantar här inte. 
Kvinnorna tar leet lätt.
Foto: BIS arkiv

800-meters löpare vid SM i friidrott 1955 
Foto: BIS arkiv

Trygga damer som masters vid ett cykellopp i slutet 
av 1940-talet. Foto: BIS arkiv

Riksmarschen är på gång i Trollhättan 1940.
Foto: Trollhättans Arkivförening

Tennismatch och dags för serve klädda i fina tävlingskläder. Avsaknaden av Hawk Eye var nog besvärlig. 
Foto: BIS arkiv
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Hans Adolfson, brevbärare och känd fotbollsprofil i Vänersborg. Hans 
börjar spela fotboll i VIF:s ”italienska liga”, därefter blir det spel i 
olika knattelag.  Sedan rullar det på under tjugo års tid. Sammanlagt 
blir det över fyra hundra A-lagsmatcher för den forne skyttekungen. 
Jodå, Hans nätar en gång - både 1982 och 1983. 

”Mister VIF”- en man med lidelse
Inom fotbollen finns det fyra olika nivåer 
på temperament. 
Det finns de som gillar sitt lag. Det finns de 
som älskar sitt lag. Den tredje nivån stavas 
Hans Adolfson, mannen som kan gå ige-
nom skärselden flera gånger om för sitt kära 
VIF, alias Vänersborgs Idrottsförening. 
”I mitt liv går det bara inte att vara utan 
VIF”, konstaterar han enkelt.
Varför då denna hängivenhet för ett fot-
bollslag? ”Ja, klubben har blivit lite som 
min andra familj. En arbetarförening med 
anor 111 år tillbaka i tiden, som består av 
vanligt folk. Det kan inte bli bättre – fast 
visst har jag också påverkats av pappa.” 
Pappa Bengt kommer ifrån Stigen, men 
spelade fotboll i ärorika Billingsfors. En 
dag får han ett erbjudande att spela för IFK 
Göteborg. 
I samma veva kommer det dock en signal 
från Vänersborgs idrottsförening. ”Börjar 
du hos oss kommer du också att få plats 
hos polisen.” Bengt nappar på erbjudandet. 
Vem behöver egentligen utbildning och 
sådant ”tjafs”?

Vaddå temperament?
”Som fotbollsspelare är jag ganska begrän-
sad, men jag har ju alltid haft min heta vilja 
förstås”, säger Hans anspråkslöst. Ja, har 

Hans väl fått på sig fotbollströjan är det 
vinst och ingenting annat som gäller. Håkan 
Sandersson, mångårig ledare i Trollhättan 
har analysen klar: ”Hans är världens trev-
ligaste gubbe – ända till dess han får på sig 
den röda tröjan.  Då växer huggtänderna 
ut.” 
Och visst har det blivit några utvisningar 
under årens lopp. 
En gång blir han till och med utvisad efter 
en match. VIF spelar mot Halvorstorp 
och leder matchen med 1-0. Matchen går 
mot sitt slut, då en boll lobbas över VIF:s 
målvakt. Hans vräker sig fram och räddar 
bollen på mållinjen. Till absolut ingen nytta, 
domaren dömer ändå mål. 
Då Hans efter matchen forcerar in i domar-
rummet håller bara domaren upp det röda 
kortet. Obetalbart!

Tränaren Ronny Fredriksson berättar att han 

aldrig sett någon med samma engagemang 
och sådan kärlek till en förening. 
”I samband med en B-lagsmatch samlas vi i 
gräset, men snart somnar Hans. Han har kört 
ut telefonkataloger hela natten.” 
Hans berättar också om ett tidigare förhål-
lande, då man exempelvis är bortbjudna på 
kvällen. 
Har det blivit vinst kommer festen att bli 
hellyckad, men rena katastrofen om han 
kommer hem efter en förlust. ”Så visst har 
en del relationer blivit förstörda ibland”, 
säger Hans med en suck.

Halmia
Vänersborgs mest inbitne VIF:are har ändå 
gjort några mindre ”snedsteg” i karriären. 
1985-86 tillbringar han faktiskt ett och ett 
halvt år i Halmia - i landets näst högsta divi-
sion. Holländaren Jan Mak är lagets tränare. 
En elak jäkel, enligt Hans. 
Under provspelningen (en och halv månad) 
pratar han inte ens med Hans – bara snäser. 
I den avgörande testmatchen bestämmer sig 
Hans för att satsa allt. 
Vid en hård duell råkar han, helt ofrivilligt, 
med sina långa dubbar trampa en motstån-
dare på armen - mitt i en vridningsrörelse. 
Efter matchen står Jan och väntar på honom. 
Hans väntar sig det värsta. 

Så blir det inte. 
Istället får Hans privilegiet att åka med i 
hans egen bil. ”Nu är du ordinarie. Jag gil-
lade vad jag såg. 
Att en och annan arm ryker…. ja, det är 
smällar man får ta.”   

I Halmia spelar även en engelsman, Andy 
Kilner, som kommer att bli en av hans bästa 
vänner. 
Andy är en av lagets proffsspelare, som 
även varit med i engelska ungdomslandsla-
get. 
1989 får Hans över honom till VIF. 
Efter detta blir Andy manager för Stockport 
(alldeles utanför Manchester) som då lig-
ger i den näst högsta divisionen. Hans blir 
inbjuden att få vara med i spelarbussen inför 
olika matcher, bland annat mot Manchester 
City och Fulham. 
Efter matcherna i England blir alltid borta-

lagets manager inbjuden till en bit 
mat. Hans får här skaka hand med 
legendarer som bl.a. Lou Macari, 
Joe Jordan och Tigana. 
Hur han blir presenterad? 
Jo, som Sveriges mest kände 
porrskådis (!) 
”Då Andy är med händer det sa-
ker”, konstaterar Hans kort.

Glenn Hysén 
1989 får VIF en annan engelsk im-
port. Bobby Bennet (tidigare bl.a. i 
Millwall) anländer till laget. 
En framåt kille, som nästa om-
gående startar en ambulerande 
fotbollsskola. Han engagerar bland 
annat Hans - och fotbollslegenden 
Glenn Hysén. Hur det fungerar? 
En snällare och mer generös 
person än Glenn har Hans aldrig 
träffat. I hans hem kommer och 
går folk hela tiden - och själv bor 
Hans där under flera helger.
I Kristianstad är de hembjudna 
till fotbollsföreningens ordförande 
på middag. Glenn talar om förut-
sättningarna. ”Gubben är militär 
och vet inte ett skvatt om fotboll, 
men håll bara masken. 
Vad du än gör så börja bara inte 
skratta.”  
De möts av en gubbe, som i stort 
sett är lika hög som han är rund. 

Han domderar och kör helt van-
sinnigt med sin fru. 
Ändå är han rätt underhållande, 
men när han pratar om att mål-
vakten i hans lag ofta står offside 
börjar det rycka i Hans mungipor. 
Glenn ser det, gör grimaser och 
sparkar samtidigt till Hans på 
benet – som naturligtvis inte kan 

hålla sig längre. 
Skrattet som följer är inte av 
denna världen. Militären undrar 
om det är något fel på maten och 
frugan springer än värre omkring 
och torkar och borstar. 
Då kan inte heller Glenn hålla sig 
längre.

Thailand 
1994 engagerar Bobby Bennet 
Hans för att under några veckor 
åka till Thailand och medverka i 
en fotbollsskola. Det är bra betalt 
och handlar om att lära 70-80 
diplomatbarn från olika länder 
åtminstone någonting om fotboll. 
Det är disciplinerade grabbar 
och när träningen börjar klockan 
tio står alla ungdomarna redan 
uppställda i grupper. Platsen är 
belägen utanför Bangkok och har 
SAS som huvud-sponsor. 
De installeras på ett lyxhotell, 

med egen betjänt utanför dörren, 
som i princip gör allt. 
Putsar kängor, tvättar, handlar 
mat etc. En privatchaufför står 
dessutom alltid redo, liksom alla 
beväpnade vakter runt hotellet. 
Vakter som skjuter först och frå-
gar sen.
1997 bor de på samma hotell som 
det svenska landslaget gjort under 
sin Asienturné. 
Då de är på ett gym och tränar 
kommer en fotograf fram och 
pekar på Bobby – fem centimeter 
från ansiktet: ”You captain Swe-
dish team, you Tommy Svens-
son.” 
Därefter pekar han lika närgånget 
på Hans: ”You Kenneth Anders-
son. Yes, you are Kenneth An-
derson”. Bägge skakar på sina 
förbryllade huvuden, men ingen-
ting hjälper – allt medan kamera-
blixtarna smattrar. 
Nästa dag är gymmets anslagstav-
la översållat med bilder av både 
”Tommy” och ”Kenneth” - de 
svenska landslagshjältarna.
  
Sven-Olof  Hagstedt 
Efter att ha slutat det aktiva 
fotbollspelandet fortsätter Hans 
idogt sitt arbete i Vänersborgs IF, 
både som tränare och assisterande 
sådan. 
Det blir tränaruppgifter i både 
FCT och Lysekils FF innan han 
2006 är tillbaka i sitt kära VIF. 
Än idag, efter snart ett halvt 
sekel, fungerar han fortfarande 
inom föreningen. Dessutom i den 
position han trivs allra bäst med, 
som stolt assisterande tränare. 

Hur det har gått med tempera-
mentet vid sidan av planen? 
År 2003 ger ledaren Sven-Olof 
Hagstedt svaret: ”Ärligt Hans, 
så tänkte ja när du feck tränar-
jobbe. De här blir ente grant för 
VIF, men de har ju hänt nåt me 
dej pöjk. Inget gap och skrik. 
Den förvanlinga trodde i alla fall 
inte ja att ja sulle få uppleva.
” En ikon har talat!
                                                                                         
J-O Gustafson

Då Hans efter matchen forcerar in i domarrummet 

håller bara domaren upp det röda kortet
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Ratades inför OS i London 1948
Senvintern 1949 reste Gösta Le-
andersson till USA för att delta i 
Boston maraton, som arrangeras 
i april.
I Vålådalen var det full vinter, 
men Gösta tränade hårt. En trä-
ningstripp t.o.r. Undersåker, tre 
mil bort, var inte ovanlig.
I Boston bodde han hos den gamle 
maratonlöparen Runar Öhman. 
Öhman hade löpt Bostonmaran ett 
par gånger och bistod Gösta med 
råd och tips.
Men Gösta ville vara väl för-
beredd. Därför provsprang han 
maratonbanan en vecka innan i 
tävlingsfart. Detta innebar tyvärr 
att han ådrog sig en skada i häl-
senan och starten var i fara. 
Dock blev han så återställd, att han 
kunde starta.
Gösta vann en överlägsen seger 
och blev därmed förste svensk att 
vinna Boston Maraton. Tiden har 
också visat att han, hittills, är ende 
svensk med den bedriften.

Friidrott i Tiarp
Gösta Leandersson föddes 1918 
i Tiarp, en liten ort utanför Fal-
köping. Gösta, tillsammans med 
kompisar, var intresserade av frii-
drott. Gösta visade goda anlag för 
höjdhopp och klarade 1,80 meter 
i dykstil.
Men Gösta ville pröva något nytt. 
Mest på skoj startade han i en 
klubbtävling på långdistans och 
fastnade direkt.

Fastnade för långdistans
1943 började han med att vinna 
DM i terränglöpning. Därefter var 
löparkarriären igång. 
Under året vann han de fyra stora 
långdistanstävlingarna Halm-
stad maraton, Lundbyloppet och 
Kungsbackaloppet, vardera 25 km 
samt Stockholm maraton.
Säsongen 1944 förstördes i stort 
av sjukdomar. 
1945 var han igång igen och vann 
SM på 25 km och maraton. Han 
segrade också i det uppmärksam-
made Stockholmsloppet över 25 
km.

Gösta Olander i Vålådalen fick 
upp ögonen för Gösta och erbjöd 
honom anställning som gårdskarl 
och vaktmästare vid friluftsgården. 
Gösta antog erbjudandet och flyt-

tade upp till de jämtländska fjällen.
1946 och -47 blev åter struliga med skador och sjukdomar. Dock vann 
han 1946 Helsingfors maraton och blev 2:a i Kosice maraton i Tjecko-
slovakien.

Inför OS 1948
OS-säsongen 1948 började olyckligt, då Gösta blev biten i foten av en 
järv under en träningstur. Det medförde att han inte kunde träna för 
fullt. Han misslyckades i uttagningstävlingarna inför London-OS och 

ställdes utanför OS-truppen.
Nu uppstod en ”strid” mellan Jösse Holmér, chef för landslaget, och 
Gösta Olander. Olander menade att Leandersson var Sveriges bäste 
långdistanslöpare och skulle vara i form lagom till sommaren.
Det skulle visa sig att Olander hade rätt. Gösta visade glänsande form 
och vann bl.a. Kosice maraton och noterade världens näst bästa tid på 
maraton.
Med facit i hand kan man konstatera att en svensk OS-maratonmedalj 
nog försvann.

Slutet av löparkarriären
1950 började med sjukdom, men Gösta hann med att bli svensk mäs-
tare i maraton, vinna Stockholmsloppet och Kosice maraton.
1953 försökte han sig på Boston maraton igen. Efter att länge ha lett 
loppet, slutade han trea på tiden 2.19.36, den bästa tiden en svensk 
löpare presterat så långt.
Han deltog även i Amerikanska mästerskapet. Det blev en dramatisk 
tävling, som Gösta beskrev för Falköpings Tidning i samband med en 
träff 1993.
- Avslutningen var hemsk. Jag ledde stort en mil från mål, men var to-
talt slut. Jag ville bryta, men kunde inte göra detta, eftersom jag ledde. 
Jag nästan kröp fram och tänkte att de snart är ifatt mig. Men de kom 
aldrig och jag vann.
Det loppet blev Göstas sista stora framgång och 1954 slutade han tävla, 
då hälsenan åter krånglade.

Rolf Gabrielsson, Lennart Karlsson

Källor: Allers samlarserie 1951
Falköpings Tidning.

Startbilden från SM-maran i Falköping 1953. Gösta längst till höger.

Elisabet Wahlander (Nagy)

”Jag kommer att fortsätta att tävla i lyftning så länge 
jag orkar och tycker det är kul. Några rekord till 
kunde vara kul”. Så låter det från en snart 60-åring, 
som har massor av medaljer från svenska mästerskap 
och internationella tävlingar. Ambitiös och målinrik-
tad är omdömet bland dem som följt hennes karriär 
på nära håll.

Det började med att Elisabet och hennes far Lazsló 
tävlade i stenkastning vid en tjärn utanför Alingsås. 
12 år gammal kastade Elisabeth längre än sin far, 
som ändå tävlat i diskus hemma i Ungern. I samma 
ålder kastade hon 60 m med liten boll och när hon 
var 14 flög bollen 74 m. Nu var intresset för kast 
väckt. Det blev spjut. Alingsås IF hade en tränare 
som hette Hadar. Denne och fadern Lazslò sporrade 
till de första, viktiga stegen mot en lång karriär.

Goda tränare betydde mycket 
Det var Alvar Munther, Bror Wiberg och Igor An-
dersson, ledare inom Alingsås IF, som lärde Elisabet 
hur man lägger grunden till ett tävlande på hög elit-
nivå. ”Att jag lärde mig disciplin och hur noga det 
är med uppvärmning har gjort att jag egentligen inte 
haft några större skador genom åren”.
Nej, sannerligen inte. I över 40 år har Elisabet tävlat 
på olika arenor. Först spjutet. Redan som 17-åring 
gjorde hon debut i seniorlandslaget vid en kastlands-
kamp i Norge. Bästa kastet mätte 45.44. 
Inte så bra tyckte Elisabet, som tidigare kastat dryga 
två m längre. Många SM har det blivit: nio guld, nio 
silver (det sista 2005) och tre brons. 
Längsta kastet genom åren är 63.18, som hon nådde 
i en GP-tävling i Västerås. Finnkampen är årets 

höjdpunkt för många friidrottare. Inte mindre än 
22 gånger tävlade hon i det svenska laget och tog 
många värdefulla poäng. Hon deltog även i flera 
Grand Prix-tävlingar (numera Diamond League)

Elisabet möter Yngve 
De hade setts vid olika tävlingar sedan 1975. 
Men 1980-81 fick Elisabet och Yngve syn på var-
ann på riktigt och blir ett gift par. Elisabet byter 
efternamn till Wahlander. Båda är poliser och bor i 
Göteborg. Yngve stötte kula, som längst 20,35, och 
Elisabet kastade spjut på internationell nivå. 
Det kunde inte bli bättre.
År 1998 lämnade familjen Wahlander Göteborg för 
Yngves hemort Broddetorp som ligger mitt i Tranri-
ket strax utanför Falköping. De tog över ett skoma-
keri, som haft Yngves far som ägare. 
Men istället för att laga skor blev det tillverkning 
och försäljning av utrustning för styrkelyft. 
Wahlanders blev ett känt märke inom denna, något 
smala, bransch.

Det var systern Ilona, den första kvinnan i Sverige 
med licens att tävla i styrkelyft, som tog med Elisa-
bet till en tävling. Det blev början till en ny karriär. 
Under flera år höll Elisabet på med både spjut och 
styrkelyft. Men med tre barn och en firma på upp-
gång räckte tiden inte till för båda sporterna. 
Dessutom sade axeln ifrån. Det blev spjutet som fick 
stryka på foten. Tråkigt, tycker Elisabet, som fortfa-
rande saknar spjutets vackra luftfärd.
Styrkelyft kan hon träna på hemmaplan med hjälp 
av sin man. Utrustningen som krävs är en skivstång 
vars tyngd kan varieras med vikter.
”Det visade sig att jag kunde hävda mig ganska bra 
i styrkelyft, och det krävde mer vila mellan passen, 
vilket gjorde att jag kunde tävla på en hög nivå med 
mindre träningspass i veckan. Jag tränar oftast fyra 
gånger i veckan, ibland lite mer och ibland bara tre 
dagar beroende på om det är tävling på gång”, säger 
Elisabet, som vunnit 10 SM-guld i 67,5 kilosklassen. 
Hon har också några rekord och ett VM-guld från 
2015 i 72 kilosklassen. 
Den senaste meriten är ett världsmästerskap för mas-
ter 50-60 år i klassen 72 kilo, sommaren 2019 
i Helsingborg.

År 1982 utsågs Elisabet till Stor grabb/tjej, en 
utmärkelse inom Friidrottsförbundet. Hon är också 
Stor grabb (stark tjej?) i styrkelyft. Fem gånger, fler 
än någon annan, har hon tilldelats Alingsås Tidnings 
plakett för bästa idrottsprestation. 
Under några av åren i Göteborg tävlade Elisabet för 
Mölndals AIK och Göteborgs Kvinnliga IK. 
Men hon kom åter till moderklubben Alingsås IF, där 
styrelsen med far och son Karl Erik och Pär-Göran 
Björkman i spetsen under alla år gett henne ett starkt 
stöd. 
Numera tävlar Elisabet för Broddetorps GOIF, som 
har en egen styrkelyftsektion.

Roland Antehag

En idrottstjej – två karriärer

Elisabet Wahlander sommaren 2019 i Helsingborg
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100-meterslöparna ”gör upp” i klubbmatchen mellan Vårgårda IK 
och Svenljunga IK 1960. Från vänster: Lars Andreasson (VIK), Kjell 
Erlandsson (SIK), Stig Brehag (VIK) och Lennart Svensson (SIK).
Foto: Helge Ohlsson

Hans Andersson är klubbens 
mest meriterande friidrottare med 
bl.a. ett ”dussintal” DM-tecken i 
prissamlingen. Bilden från Göte-
borgsVarvet 1995.
Foto: Vårgårda IK:s arkiv

Vårgårda IK – 100 år
2020 är det 100 år sedan 
Vårgårda IK bildades. Det 
första konstituerande sty-
relsemötet hölls den 7 mars 
1920 på Kafé Göta (ej att 
förväxla med senare tiders 
Kafé Göta). 
Man enades om att fören-
ingens namn skulle vara 
Vårgårda Idrottsklubb, vilket 
sedermera ändrade till Vår-
gårda Idrottsförening.

Sven Bergsten, som tagit ini-
tiativet till föreningens bildande 
blev också utsedd till dess förste 
ordförande. 
Förutom de olika valen besluta-
des att föreningen skulle bedriva 
följande idrotter: Fotboll, allmän 
idrott (dit orientering då även räk-
nades), dragkamp, simning, cykel, 
skidåkning samt skridskoåkning. 

Stort utbud genom åren 
Som framgår hade man stora am-
bitioner beträffande det idrottsliga 
utbudet redan vid starten. 
Dragkamp och skridskoåkning 
kom emellertid aldrig att utövas. 
Under åren har klubben haft sek-
tioner för en mängd olika idrotter 
som sedan länge är nedlagda. 
Dit hör: Bandy, cykel, gymnastik, 
gång, ishockey, orientering, sim-
ning och skidor. 
I början av det nya seklet fanns 
det även en mindre avdelning för 
handikappidrott. Friidrotten, som 
under de senaste decennierna fört 
en allt mer tynande tillvaro, kom-
mer att utgå ur klubbens program 
vid 2020 års utgång. 

Numera finns följande idrotter på 
klubbens program: Fotboll (fanns 
med redan vid starten 1920), 
bordtennis (infördes 1954) och 
handboll (från 1969). 
Sedan 2000 finns också damfot-
boll i programutbudet, men redan 
1969 hade det bildats en damfot-
bollssektion som dock upphörde 
kring mitten av 1980-talet. 

Två föreningar blev en 
1932, närmare bestämt den 4 
november, hade det bildats en 
lokalkonkurrent till klubben. 
IFK Vårgårda var resultatet av en 
utbrytning ur Vårgårda IF. 
Främst var det klubbens B-lags-

spelare som av någon anledning 
kände sig åsidosatta och beslöt att 
”starta eget”. Den här ”utbrytar-
föreningen” kom att bestå fram 
till augusti 1941 då den lades ned 
och uppgick i Vårgårda IF. 
I samband med sammanslag-
ningen återtogs det ursprungliga 
föreningsnamnet, Vårgårda IK.

Fotbollen har dominerat 
Redan vid starten 1920 blev 
fotbollen den klart dominerande 
idrotten i klubben och har så för-
blivit genom åren. 
Framgångar och motgångar har 
blandats under seklets gång. 
En första ”gyllene period” inträf-
fade vid mitten av 1970-talet och 
varade till början av 1980-talet då 
det blev sex säsonger i ”gamla” 
div. III, som bäst en 2:a plats 
1976. En ny framgångsrik period 
inleddes 2012 med serieseger 

i div. V. Fem år senare spelade 
representationslaget i div. II! 
Jubileumsåret 2020 gör man där 
sin 4: e säsong. En säsong som 
dessvärre blir ganska ”rumphug-
gen” på grund av den rådande 
coronapandemin.

Div. II-handboll under 12 
säsonger 
Klubbens handbollssektion hade 
sin ”storhetstid” under 1980- och 
1990-talen då det blev totalt 12 
säsonger i div. II, som bäst en 
5:e plats 1995/96. 

Säsongen 2019/20 återfanns re-
presentationslaget i div. IV.

Bordtennisen först i div. II 
Fotboll och handboll i all ära, 
men det var klubbens bordtennis-
spelare som först uppnådde div. 
II-status! 
Efter serieseger i div. IV 1969/70 
och i div. III 1970/71 blev det 
debut i ”2:an” 1971/72. 
Tyvärr blev denna sejour bara 
ettårig och därefter har represen-
tationslaget ”hållit till” längre ner 
i seriesystemet. 

Andersson – gångbart fri-
idrottsnamn 
Friidrotten hade sina ”bästa år” 
kring 1960 då arenafriidrotten 
stod högst på agendan. 
Senare blev det populärt att 
”springa långt” och under många 
år hade klubben flera mycket 

duktiga ”långlöpare”. De mest 
framgångsrika i det här gebitet har 
varit Roger Andersson och Hans 
Andersson. 

Anläggningar 
Redan från starten 1920 har Tånga 
Hed varit navet i klubbens verk-
samhet, där fotbollen och friidrot-
ten haft sin hemvist. 
Genom åren har idrottsplatsen 
byggts ut och kompletterats och 
har idag bl.a. tre fotbollsplaner 
(varav en konstgräs) med fullmått 
samt två 7-mannaplaner. 

Sedan 1998 finns inte längre några 
löparbanor eller banor för hopp 
och kast. 

2006 bildade klubben ett bolag, 
Tångahallen AB, med syfte att 
bygga och driva en evenemangs- 
och fotbollshall. 2007 stod bygget 
klart och invigdes officiellt den 6 
oktober samma år. 
Drygt två och ett halvt år senare 
totalförstördes Tångahallen i en 
förödande brand. Man tog dock 
”nya tag” och den 1 juni 2011 var 
det åter dags för invigning av den 
nya Tångahallen. 

Inomhusidrotterna verkade under 
många år under ytterst besvärliga 
omständigheter. 
Först 1959 ljusnade det något då 
Gullhögskolan stod färdig. 
Dess, på den tiden, moderna 
idrottshall innebar ett verkligt 
”lyft” för idrottslivet i Vårgårda. 
Bl.a. bedrev VIK: s handbolls-
sektion där sin verksamhet från 
starten 1969 fram till 1982, då 
den nya Sporthallen kunde tas i 
bruk. 
Klubbens bordtennisspelare, som 
sedan 1994 disponerar A2: s f.d. 
soldathem Tångahemmet, var ti-
digare ett ”kringflackande släkte” 
som genom åren ”hållit till” i 
diverse mer eller mindre lämpliga 
lokaler runt om i samhället.

Framgångsrika idrottskar-
riärer 
I Vårgårda IK har flera fram-
stående idrottsutövare påbörjat 
sina idrottskarriärer. Efter de 
första ”stapplande stegen” i VIK 
fortsatte deras karriärer i andra 
föreningar där de fick helt andra 
förutsättningar att förkovra sig. 
Här följer några av dem som 
”gick längst”: Stig ”Vårgårda-
älgen” Dahlberg, SM-segrare 
och landslagsman i orientering, 
Tommy Holmestrand, SM-segrare 
och landslagsman i friidrott 

(medeldistanslöpning), Tore 
Hedner, SM-segrare (stafett) och 
landslagsman i friidrott (längd-
hopp och 400 m häck), Tommy 
Andersson, SM-segrare (lag och 
dubbel) samt landslagsman i 
bordtennis), Joachim Stenbäcken, 
landslagsman i handboll och 
Jonathan Stenbäcken, SM-segrare 
och landslagsman i handboll. 
Jonathans äldre broder, Alexander 
Stenbäcken, har också varit med 
i ”hetluften” och bl.a. vunnit två 
SM-guld med IK Sävehof. 
Gabriel Gegerfelt är ytterligare en 
f.d. VIK: are som fått ”känna på” 
elithandboll i IK Sävehof och HIF 
Karlskrona. 
Dessutom har VIK ”fostrat” tre 
fotbollsspelare som sedermera 
blev allsvenska spelare, Bengt-
Göran Stenbäcken och Tore 
Stenbäcken i IF Elfsborg samt 
Stig-Olof Berg i Örgryte IS. 

Jubileumsbok 
Som läsarna säkert förstår har det 
varit näst intill omöjligt att på det 
utrymme som här står till förfo-
gande göra en fullständig beskriv-
ning av 100 års livlig idrottslig 
verksamhet. 
T.ex. har inget nämnts om de 
ekonomiska förutsättningarna som 
rått under de gångna åren. 
Inte heller nämns något om alla 
ledare och ideella krafter som 
fått ”hjulen att snurra” under alla 

dessa år. De händelser i klubbens 
historia som här beskrivits har 
huvudsakligen hämtats från den 
jubileumsskrift som färdigställdes 
under mars månad.

Jonathan Stenbäckens framgångs-
rika handbollskarriär startade i 
Vårgårda IK. På meritlistan finns 
bl.a. tre svenska mästerskap, 
proffsspel i Tyskland och Dan-
mark (dansk mästare 2017/18). 
Dessutom har Jonathan repre-
senterat Sverige i EM, VM och 
OS. Bilden från en landskamp 
i Partille 2017.   
Foto: Anders Stenbäcken

Arbetet med jubileumsboken var 
klart och inlämnat för tryckning i 
början av mars månad. Inte kunde 
man då ana vilka konsekvenser 
som coronapandemin skulle or-
saka. 
Först drabbad blev drive-in-bing-
on, som skulle ha startat första 
söndagen i april. 
För första gången sedan början av 
1970-talet blev det nu ingen bingo 
i Vårgårda IK:s regi, vilket orsa-
kat ett mycket stort ekonomiskt 
avbräck. 
Att sedan årets fotbollssäsong fick 
senareläggas och endast spelas 
som enkelserie gjorde inte saken 
bättre! 
Jubileumsåret kunde ha fått en 
bättre inramning!

Stig Sjögren
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Smeknamn
Har dagens ”döpare” av smeknamn ingen fantasi? 
Numera heter de t.ex. ”Davva”, ”Henke”, ”Svarre” 
e. dyl., d.v.s. en enkel variant av deras namn. 
Det kan man ju knappast ens kalla för smeknamn. 
Nej, tacka vet undertecknad den tid när egenskaper, 
yrken, felsägningar eller annat gav upphov till träff-
säkra, kära smeknamn. 
Innan någon uppräkning av ”godkända” smeknamn 
görs, skall ett par personer, som båda råkar ha agerat 
som målvakter, presenteras. 
Vi börjar med ”Fantomen”. Han hette egentligen 
Åke Johansson och var född i Längjum. Åke hade 
fyra bröder, som alla var fotbollsintresserade. Hem-
ma på gatan i en ”torvtig” miljö sköt de med tillyxa-
de bränntorvor (oftast blandtorv) så att flisorna yrde. 
Åke fick vara målvakt framför logdörrarna (målet). 
För att undvika att träffas av stenhårda rekyler, 
slängde sig Åke i alla lägen. 
Det kom senare att påverka hans målvaktsarbete ”på 
riktigt”. Som målvakt i IFK Emtunga fick han sitt 
smeknamn. På träningar var det närmast omöjligt att 
göra mål på Åke. Hans reaktioner var fantastiska. 
Han var helt enkelt en ”fantom” i målet. 
Det namnet fick Åke bära med sig livet ut och han 
gjorde det med stolthet. Själv kallade han det för sitt 
artistnamn. Legendariskt är historien om när Åke 
råkade fastna med ena foten i målnätet, samtidigt 
som ett välriktat skott kom mot målet. 
Åke for i en båge mot ena krysset och klistrade boll
en, medan foten fortfarande hängde fast i nätet. Do-
maren blåste av spelet och hjälpte honom loss.
Vid matcher bytte publiken sida till andra halvlek 
för att åskåda Åkes fantomräddningar på närmare 
håll, som emellanåt – det må erkännas – var extra 
kryddade just för publikens skull. 
Även på enkla bakåtpassningar slängde han sig. 
Skulle det däremot komma ett långskott var det kört. 
Då hade Åke reagerat för längesen.
Ryktet gick om Åkes otroliga reaktionsförmåga 
och om det var något lag som råkade ha burtrassel, 
gick en förfrågan till Antons Åke, som for som en 
cyklande fantom över slätten och vaktade vakanta 
målburar. Ett tag var det St. Levene IK som saknade 
burväktare till B-laget. 
Givetvis ställde Åke upp. Ibland blev ”gaget” en 
höna att ta med hem på cykeln. Vid en match råkade 
motståndarna vara några av hans gamla skolkam-
rater från Längjums IS. De kände tämligen väl till 
hans svaghet. Ett bortdömt mål hindrade från att det 
blev ett tvåsiffrigt resultat. 

Skale 
Rune Jonsson föddes i Skara, men växte upp i 
Saleby. I tonåren ville naturligtvis Rune hänga med 
frisyrmodet. I början av 1950-talet skulle det vara 
snaggat. Rune såg till att frisören klippte håret extra 
kort. En tös kommenterade frisyren: - Har du skalat 
dig, Rune! Därmed var det klippt beträffande smek-
namnet. ”Skale” har han fått bära med sig genom 
livet. Rune började som målvakt i Saleby IF och 
fortsatte i Öttums IF. Vi skriver årtalet 1958 och 
Kristi himmelfärdsafton. 

Det var fest i kvällarna två på Hedalunds festplats i 
Larv. Båda gångerna uppträdde radio – och TV-stjär-
norna Pygmé Jazzband från Stockholm, som även 
spelade dansmusiken (en av medlemmarna hette 
Anders Linder, vars farbror var blid prost just 
i Larv). En av besökarna på onsdagskvällen var 
Öttums målvakt Rune Jonsson. 
Han råkade höra Larvs starke man Lennart Björk-
lund förklara för alla som ville höra på att: - I morr´n 
sa vi åka te Öttum och ge dum en umgång på deras 
vännetege. Uttalandet fungerade som tändvätska för 
Öttumsborna, som gav Larvs FK dess enda förlust 
under hela spelåret. Öttums IF vann den målrika 

matchen med 6-5 efter en heroisk insats av sin 
målvakt. Efter slutsignalen sprang den hetlevrade 
Öttumsmålvakten fram till Björklund och konstate-
rade: - Där feck du för din jädrans vännetege.

Några år senare byggde Rune ett hus snett emot He-
densborgs Idrottsplats i Larv och bosatte sig där med 
sin familj. Vid behov stod han även i mål för Larvs 
FK:s B-lag (med Björklund som lagledare). 
Därefter tog Rune över lagledarskapet och så små-
ningom även vaktmästarsysslan för Hedensborgs-
anläggningen. Då hade han närmast daglig kontakt 
med sin forne antagonist Lennart Björklund, som 
emellanåt kallades ”Pompom”. 
Domarsysslan var inte heller främmande för Rune. 
Han dömde som högst Div. VI. Att det inte blev 
högre berodde förmodligen på att han hade svårt 
att avgöra åt vilket håll frisparkarna skulle gå vid 

uppkomna situationer. Rune är 
förlåten för att han inte uppfyllde 
sitt löfte om att klättra upp i 
flaggstången, när B-laget blev 
seriesegrare under hans lagledar-
skap! Han gjorde ändå Larvs FK 
stora tjänster.
Javisst, ja. Naturligtvis bör inte 
läsaren undanhållas episoden när 
”Skale” höll på att göra självmål 
på sin egna utspark vid en trä-
ningsmatch på gamla Hedavallen. 
Ungefär så här gick det till: Rune 
kastade upp bollen i luften och 
sparkade till med vänsterfoten. 
Vanligtvis var hans utsparkar 
tämligen skeva. 
Nu fick han emellertid underskruv 
på bollen, som gick rakt upp i 
luften och for i en båge bakåt det 
egna målet. Rune rusade tillbaka 
och fångade bollen på uppstuds, 
varefter han tog det säkra för det 
osäkra och kastade ut bollen.

Tråva 
För 10-talet år sedan fick un-
dertecknad en förfrågan från 
Karlsborg om en korpfotbolls-
spelare, som i Karlsborg i början 
av 1950-talet gick under namnet 
”Tråva”. En suddig fotostatkopia 
på korplaget med utpekad spelare 
bifogades. 
Visserligen är undertecknad ingen 
gammal Tråvadsbo, men har ändå 
sett tillräckligt många deckare. 
Fallet måste lösas! 
Kopior på brev och foto skicka-
des till några gamla fotbollsspela-

re, som var aktiva i Tråvad på den 
tiden det begavs. Breven följdes 
upp av telefonkontakt. En av dem 
menade att det torde röra sig om 
ett missförstånd. 
Det var istället en taxichaufför 
som gick under namnet ”Tråva” 
i Karlsborg. Han hade däremot 

aldrig spelat fotboll. Slutligen 
blev det napp med en f.d. Trå-
vadsbo som bodde i Lidköping. 
Han hade en boulekollega från 
Karlsborg, som kunde identifiera 
den saknade med namn. Däremot 
är det fortfarande olöst om det 
verkligen var ”Tråva” som den 
eftersökte var känd som. 
I våra trakter gick han under 
smeknamnet ”Sudden” och kom 
från Grästorpshållet. 

Hans anknytning till Tråvad är 
outredd och tveksam. 
Skit samma: fallet löstes! 
Så ett axplock ”godkända” 
smeknamn med Tråvad-Edsvära-
anknytning: Kurremutt, Plutt, 
Lasarus, Staken, Fido, Esau, 
Bobrov, Bäggen, Piggen, Blecka, 

Vasa, Klabbis, Findus, Balle, 
Snixen, Kolander, Skak, Bio, 
Kniks, Pilo, Rävtand, Plåt, Knar-
ten, Fruste, Esa, Patron, Tjungarn, 
Gängarn, Tosse, Vita skjortan, 
Länsman, Bonken, Edvin-hej, 
Pommack, Gadden, Blixt, Sotarn, 
Klunken, Grus, Långfot, Fulen, 
Gidde och Kola. Tärningen är 
kastad! 

Carl-Owe Johansson 
Vara IHS

Rätta svar ”Nya idrottstermer” 2/2020

1. Bakåtpassning 
2. Personligt rekord 
3. Genomskärare 
4. Överväxling 
5. Jaktstart 
6. Korsbandsskada 
7. Farmarlag 
8. Slutsignal 
9. Pennskaftsfattning 
10. Kvadrupel

Följande vinnare har dragits: 

Tre Sverigelotter: Jan Andersson 
Filaregatan 16 522 37 Tidaholm 

Två Sverigelotter: Jonas Karlsson 
Ängsvägen 13 534 30 Vara 

En Sverigelott: Tomas Ljungström 
Kyrkvägen 16 542 66 Sjötorp

Teckning: Bruno Arvidsson
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Miljoner slåss om hans namn
Själv slogs Edson för att slippa namnet Pelé

Som journalist på en liten lokaltid-
ning, i det här fallet Ulricehamns 
Tidning, så får man sällan komma 
i närkontakt med världens riktigt 
stora sportprofiler. Så när man en 
vårdag för nästan exakt 25 år se-
dan fick frågan om man ville träffa 
Edson Arantes do Nascimento, så 
lät det för bra för att vara sant. 
Att få träffa Pelé på tu man hand 
är förmodligen varje sportjourna-
list våta dröm. Men så blev det till 
slut och mötet resulterade i både 
egna scoop och en intervjustund 
som blev den absoluta höjdpunk-
ten i en drygt 50-årig journalist-
gärning. Vidstående artikel är ett 
utdrag i det två sidor stora repor-
taget i Ulricehamns Tidning som 
blev resultatet av mötet.
Jörgen Wester

Ingen vet varifrån namnet 
kom. Ingen vet vad det 
betyder.
Men att det betytt oändligt 
mycket för en hel fotbolls-
värld råder knappas några 
tvivel om.
Namnet Pelé är en hel världs-
industri som både engage-
rat miljoner och genererat 
miljarder. Själv slogs han i 
skolan till den milda grad att 
han blev relegerad.
Bara för att slippa bli kallad 
Pelé!

Vi sitter i en svit på Grand Ho-
tel i Stockholm en junidag 1995 
tillsammans med världens bästa 
fotbollsspelare genom tiderna. 
Världens mest fotograferade 
människa, mest sedda artist, ja för-
modligen den i dag levande mest 
kända person som existerat. 
Även om det gått ett halvsekel 
sedan hans absoluta storhetstid 
och mer än 60 år sedan genom-
brottet i VM-finalen mot Sverige 
på Råsunda 1958.
Edson Arantes do Nascimento är 
namnet, men det känner kanske 
bara de i fotbollshistoria bevandra-
de. Säger man Pelé så är det mil-
jarder fotbollsentusiaster i världen 
som vet vem det handlar om.
Och han som inte ens vill ha nam-
net Pelé.

– Vi spelade fotboll i min skola 
och plötsligt, jag vet inte vem, var 
det någon som gav mig namnet. 
Vi var väl nio, tio år och efter det 
så fortsatte hela klassen att ret-
samt kalla mig Pelé.
– Jag tyckte inte om det, tvärtom, 
jag hatade det. Jag ville bli kallad 
Edson. Så jag slogs för min rätt 
och blev som resultat hemskickad 
från skolan och fick inte komma 
tillbaka på några dagar, säger Pelé 
och bjuder på ett av många varma 
leende.
För sådan är han, varm, ödmjuk 
och lättpratad, trots sin storhet 

och trots att det står journalister 
i varenda hörn, i varenda land 
ditt han kommer, och hoppas på 
en pratstund. Förmodligen med 
samma frågor dessutom.

När jag fick möjligheten att så 
gott som ensam, managern och 
Pelés svenska värdar, familjen 
Segerqvist på Umbro/Segervaror i 
Röshult var också med, så trodde 

man nästan att man drömde. En 
overklig situation för en lands-
ortsjournalist som mest fått rap-
portera om fotbollsmatcher runt 
Ulricehamn och som bäst kunde 
hoppas på en resa till Skövde för 
att rapportera om IFK Ulrice-
hamns bortamatch.

Men den exklusiva intervjun 
blev verklighet. Mitt framför 
nosen på de stora drakarna som 
fick nöja sig med en gemensam 
presskonferens senare i veckan.
TV4 var med också, jovisst, och 
vi – fyran och UT:s utsände – 

blev ju inte direkt ledsna när fol-
ket kring megastjärnan tvingades 
ställa in Pelés planerade besök 
vid kvartsfinalen i dam-VM 
senare samma kväll. 
På Arosvallen i Västerås stod 
resten av den svenska pressen och 
väntade förgäves.
För det hade strulat ordentligt på 
vägen från London för Pelé med 
sällskap. Missade och försenade 

flyg, kontroverser på flygplatsen 
gjorde att besöket i Sverige blev 
ett par timmar försenade.
Men en sur stjärna? Ingalunda.
Med en självklar värme och vän-
lighet lika stor som han visade på 
fotbollsplanen, gav han oss den 
tid vi ville ha.

Han pratade om sitt liv, sin 
fotboll och det som kanske en-
gagerar honom allra mest i dag – 
misären bland barnen i Brasilien. 
Som idrottsminister i Brasilien 
har det fallit på hans lott att lösa 
alla de problem man brottas med i 
världens bästa fotbollsland.
– Mitt arbete går i stora drag ut på 
att i möjligaste mån se till att de 
unga, fattiga barnen i Brasilien får 
en möjlighet att idrotta. 
Först då kan vi komma ifrån 
gatubarnens problem med våld, 
droger och annat elände som hör 
deras vardag till, säger Pelé och 
de glada ögonen blir med ens 
sorgsna.
Själv hade han en förhållandevis 
fin uppväxt, om än ej i överflöd. 
Pappa Joao do Nascimento var 
fotbollsspelare i en lägre liga. 
Långt ifrån sonens kommande 
framgångar.
– Visst ville jag bli fotbollsspelare 
men jag ville nog hellre bli pilot, 
säger Edson och tillägger skrat-
tade: – Idag har jag nog flugit mer 
flygplan än någon annan pilot i 
världen.

Fakta/Pelé 
 
Född: 23 oktober 1940 i gruv-
staden TresCaracoes.

Utbildning: Universitetet i 
San Paolo.

Familj: Pappa Joao Ramos 
do Nascimento och mamma 
Celeste Arantes. Barnen Koly, 
Cristina och Edson junior.

Karriär:Santos FC1956-74, 
Brasilianska landslaget 
1958-71
New York Cosmos 1975-77. 
Deltagit i fyra fotbolls-VM 
och tagit guld tre gånger.

Jörgen Wester i intervjutagen med världens mest eftertraktade fotbolls-
spelare, Edson Arantes do Nascimento – Pelé.  Foto: Johan Wester

Pelés personliga hälsning till 
UT:s läsare

Pelé ”trixar” med bollen, till vänster i bild - massören Mário Americo
Foto: Rolf Ohlson

För vid sidan om sitt minister-
jobb i Brasilien har han uppdrag 
både inom FN: s barnorgan 
Unesco, privata sportföretag och 
brasiliansk fotboll.
Efter ungdomsåren i Rio-klubben 
Santos kom Pelés internationella 

genombrott vid VM i Sverige 
1958.
Som ung, liten och tanig 17-åring, 
gjorde han sensation och avgjorde 
flera matcher. Bland annat finalen 
mot Sverige. Efter Nisse Lied-
holms sensationella 1–0 mål vann 
till slut brassarna med klara 5–2 

sedan Pelé gjort två av målen. I 
semifinalmatchen mot Frankrike, 
dessförinnan, hade det blivit tre 
Pelé-mål.
– För oss i Brasilien blev VM i 
Sverige något speciellt. Vi kände 
verkligen att, trots att vi vann 
finalen mot Sverige, blev tagna 
till många svenska hjärtan. 
För Pelé personligen blev det 
extra stort att få hälsa på en riktig 
drottning i samband med en mot-
tagning hos det svenska kunga-
paret.
Pelé berättar i intervjun också om 
hur det gick till när han som re-
presentant för sin gamla klubb FC 
Santos försökte värva Maradona. 
Den fotbollsspelare i världen som 
rankas som nummer 2 av värl-
dens fotbollsstorheter.
– När jag var i England i förra 
veckan i samband med Umbro 
cup fick vi priset på Diego från 
Maradonas agent. Affären skulle 
kosta Santos 50 miljoner dollar.
– Då ansåg vi förhandlingarna 
avslutade, säger Pelé kort.
Sedan några år finns en ny kvin-
na vid Pelés sida. Från sitt första 
äktenskap har han tre barn, två 
flickor en pojke. Edson junior har 
gått i pappas fotspår och är idag 
professionell målvakt i Brasilien. 
Men att han skulle komma lika 

långt i karriären som pappa Pelé 
är inte realistiskt att tro. Eller som 
Pelé själv säger när han försöker 
förklara sin egen storhet: – Det 
finns bara en Beethoven, en Mi-
chelangelo – och en Pelé, varför 
det är så kan bara Gud svara på.
Ett sådant uttalande skulle från 

vem som helst, utom Pelé, ha 
uppfattats som skrytigt och stöd-
digt. Men inte från honom. 
Det finns inte minsta antydan till 
att all berömmelse, pengar och 
ära påverkat Edson Arantes do 
Nascimento i negativ riktning. 
Det brasilianska underbarnet som 
blev Pelé med en hel värld.
Mot sin egen vilja.

Jörgen Wester
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Slaktarna och bagarna möts år 1917 vid Skräcklans fotbollsplan i Vänersborg. Slaktarna hälsar motstån-
darna med att överräcka en korv, medan bagarna överlämnar en limpa. Det blir en tuff match. 
I första halvlek får en av slaktarna ett knä i ansiktet och stupar till marken. Ingen av de andra spelarna rea-
gerar. Efter fem minuter passerar linjemannen förbi och frågar pliktskyldigast hur han mår. Jotack. 
Visst är det härligt med lite äkta medkänsla?

Sporten som väcker känslor
Nej, det är inte England som 
”uppfinner” fotbollsspelet. 
Det är kineserna - för ungefär två 
tusen år sedan. De använder en 
boll som är tillverkad av hopsyd-
da läderremmar och uppstoppad 
med hår och fjädrar. 
Man spelar med två mål, där nät 
är uppspända mellan bambu-
stänger. Spelet är på blodigt allvar 
och alla spelarna är professionella 
- både herrar och damer(!).

På liv och död 
Fotbollsliknande spel förekom-
mer även i Centralamerika under 
Mayatiden (ca 300-900 e kr) och 
i framför allt Frankrike under 
medeltiden. Några målburar före-
kommer inte. 
Istället handlar det om att för-
söka driva bollen från punkt A till 
B - som kan vara flera kilometer 
bort(!) Det finns heller inga be-
stämmelser på hur många spelare 
som skall finnas i varje lag. Totalt 
kan antalet deltagare därför uppgå 
till fler hundra. 
Naturligtvis innebär detta att kri-
get – för det är närapå ett sådant – 
ibland innebär en del slagsmål 
och svåra skador. Ännu grym-
mare är aztekernas lirande på 

1400-talet. Det spelas framförallt 
i samband med religiösa högtider 
och slutar med att det förlorande 
lagets medlemma offras till gu-
darna. Mysiga grabbar!

England och Vänersborg 
I början av 1800-talet har spor-
ten etablerat sig och börjat tas 
upp av överklassen på brittiska 
internatskolor. Nu blir det helt 
plötsligt fint att spela fotboll. 

Engelsmännen ser sig också, näs-
tan direkt, som fotbollens världs-
upptäckare. Något som de – med 
emfas – för övrigt hävdar än idag. 
Att det spelats fotboll flera tusen 
år tidigare räknas liksom inte. 
Det har ju dessutom skett långt 
utanför den malliga kolonialmak-
tens domäner.

Den första matchen i Sverige 
spelas på Heden i Göteborg 1892 
mellan Örgryte IS och Lyckans 
soldater! Namnet kommer sig 
av att spelarna då och då leker 
soldater vid Lyckan, söder om 
Lorensberg. ÖIS vinner matchen 
med 1-0, mest tack vare sex skot-
tar som vid tillfället arbetar på 
Göteborgs Gardinfabrik.

Vänersborgs Idrottsförening 
(VIF) heter vår stads först bilda-
de fotbollslag. Inför debuten mot 
IFK Uddevalla 1908 är alla op-
timistiska och lite lagom kaxiga. 
Vad kan väl bohuslänningarna 
mer än att fiska? Svaret är: spela 
fotboll. Uddevalla vinner nämli-
gen med hela 16-0. Ridå.

Fotboll är allvarliga saker 
Ja, fotboll väcker starka känslor. 
Känslor som till och med kan 
starta krig. Det är också precis 

vad som händer 1969 då El Sal-
vador besegrar Honduras i kvalet 
till VM. Krig utbryter, tusentals 
människor dör och över 300 000 
salvadoraner tvingas fly från Hon-
duras. Allt bara för 
en viss läderkulas skull.

Reglerna runt fotbollen varierar 
runt om i världen. Under taliban-
styret i Afghanistan - fram till år 
2001 - tvingas alla spelarna an-
lägga skägg, deras byxor förlängs 
till knäna och ingen får hurra eller 
visa känslor när man gör mål. 
Innan domaren blåser i sin pipa 
skall sedan alla som begått brott 
straffas på planen. Händer och 
ben huggs av, medan andra perso-
ner hängs i målställningen. 

En gång är det så mycket blod på 
planen att landslaget vägrar att 
spela. ”Då kommer ni att hänga 
i målställningen vid nästa lands-
kamp” är det lakoniska svaret. 
Landslaget tar tillbaka sin vägran.

I Skaraborg
I Sverige går det något lugnare 
till, speciellt i gärdsgårdsserierna. 
Här riskerar man väl inte direkt 
livet, fast visst kan det gå hett till 
även här. 
I början av 1900-talet pratas det 
mycket om VIF: s matcher mot 
olika hårdföra skaraborgslag. 
Matcher där det kan ryka både 
revben och en och annan tand. 
I Skaraborg finns också de sämsta 
fotbollsplanerna – och de största 
lokalpatrioterna. 

Åskådarna, de s.k. läktarproffsen, 
ett speciellt folkslag som inte är 
så lätta att behaga. För en äkta 
fotbollsnörd finns det nämligen 
bara två lägen. Hysteriskt glad 
eller att man är nästintill själv-
mordsbenägen.

En kvalmig och åskfylld dag, 
mitt i höbärgningen, är VIF återi-
gen på besök i Skaraborg. Doma-
ren har förberett sig för det värsta 
och det sägs till och med att han 
tagit avsked från katten innan 
han far hemifrån. På läktaren 
skanderas det: 
”Heja di våre - och inte di dere 
– trampa di främmande kera på 
tera.” VIF bjuder upp till kamp, 
matchen böljar fram och tillbaka 
– alltmedan benflisorna ryker. 

Domaren gör sitt absolut bästa och 
vid ett tillfälle avbryter han helt 
enkelt matchen för att spelarna 
skall lugna ner sig lite – och titta 
på det förbipasserande ångloket. 
Det hjälper …. lite grand. 
Efter matchen har svett och lera 
totalt förändrat spelarnas utseende. 
Först efter ett gemensamt dopp i 
den intilliggande ån kan spelarna 
senare identifieras. 
De skakar hand. ”Kriget” är över 
och allt återgår till det normala 
igen.

J-O Gustafson

Storklubben Benfica gästspelar i Västsverige
Team Boro innehållande spelare 
från olika klubbar i Sjuhärads-
bygden mötte SL Benfica från 
Portugal onsdagen den 1 augusti 
1990 på Ryavallen i Borås. 
Benfica under ledning av Sven-
Göran ”Svennis” Eriksson och 
med de svenska spelarna Jonas 
Thern, Stefan Schwarz och Mats 
”Masse” Magnusson låg på 
träningsläger i Falkenberg och 
gjorde ett antal uppvisningsmat-
cher mot varierande motstånd 
från Halland och Västergötland. 
Jag hade nöjet att följa Benficas 
träningar och matcher denna juli-
månad och blev mycket impone-
rad av lagets teknik och briljans. 
Första augusti var det dags att 
möta en sjuhäradskombination 
med spelare från division tre, 
fyra, fem och sex.

Den svarta pärlan 
Före varje match presenterades 
en man från portugisernas lagle-
darbänk och det var inte vem 
som helst utan nämligen gamle 
storstjärnan Eusébio som av 
många ansedd som en av värl-
dens bäste spelare på sin tid, med 
utmärkelser som Ballon d´Or med 
mera. Med Eusébio i laget vann 
Benfica ligan hela elva gånger. 
1990-års upplaga innehöll också 
flera stora stjärnor som svenskar-
na Jonas Thern, Stefan Schwarz, 
Mats ”Masse” Magnusson och 

dessutom brasilianske mittfältsgiganten Valdo. Valdo var med i landsla-
get som tog OS-silver i sommarspelen i Seoul 1988.

Allsvenskar 
Fyra spelare i sjuhäradslaget blev senare allsvenskar. Christer Mat-
tiasson (Elfsborg, AIK och Djurgården), Lennart Johansson (Mjällby 
och Elfsborg), och Ulrik Andersson (Elfsborg) hade samtliga Byttorps 
IF som moderklubb. Kinna IF: s Tomas ”Rydis” Johansson var också 
allsvensk spelare i Elfsborg under åren 1983-1985. 

Lennart Johansson Byttorps IF   Foto: Bis arkiv
Naturligtvis var sjuhäradskombinationen utan chans mot storlagets 
stjärnor. Halvtidsresultatet var 6-0 och till slut blev det hela 9-0. 
Hemmalagets största målchans var när Lennart Johansson (Byttorps IF) 
blev fälld i straffområdet. Straffen sköts dock i ribbans överkant. 
Stefan Persson division 6-spelare i Äspereds IF kommenterade efteråt 
att det var mycket jobbigt att hänga med i tempot, men att det blev ett 
härligt minne för livet. Stefan imponerades mest av Valdo och Stefan 
Schwarz. 

3033 åskådare hade tagit sig till Ryavallen denna vackra sommarkväll.

Text: Lennart Odéen  
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Tävlingen

Sportgrodor 2
Det är inte bara sportreportrar som ”kläcker” grodor. Även bisittare och 
expertkommentatorer bidrar. 
Här nedan följer tio nya grodor. Som vanligt är bokstäverna i namnen 
på de vars tunga har sluntit omkastade.
Skicka din lösning senast 15/10 till leomattila@hotmail.com eller 
Lennart Karlsson, Skinnmo Moholm, 461 98 Trollhättan.

1. Kalkarm Cinped
Det är det svåraste som finns för 
målvakter att hålla tätt mellan 
benen.

2. Hesal Nicks
Ännu är inte sista sparken sagd.

3. Falslun Sork
400 meter är den gren som ger 
mest mjölksyra av alla grenar, som 
man känner till.

4. Morhalt Snohad
Det ska nog bli bra ändå, det blir 
ju 11 fulla proffs mot 11 amatörer.

5. Snagrach Rözniso
Det gäller att ha känsla för fee-
ling!

6. Fågluste Cirherb
Stavhopparna är uppe på gastro-
nomiska höjder.

7. Zollol Stert
Där ser man att det lönar att 
skjuta sig.

8. Knege Lävjia
De neutrala åskådarna stöder 
Egypten.

9. Trengale Binnler
The bottom is nådd!

10. Nynleg Sénh
I dagsläget tycker jag att båda två 
är lika bra… om inte bättre!

Brasiliens uppladdning inför fotbolls-VM 1958
En ung kille från Rävlanda inled-
de sin karriär som proffsfotograf 
med att plåta Brasiliens landslag 
i fotboll vid deras träningsläger i 
Hindås. 
Rolf Ohlson spelade i unga år 
fotboll i Rävlanda AIS, målvakt. 
Efter skolgång, lumpen vid I15 
och FN-soldat i Gaza blev hans 
yrke fotograf.

Brasiliens uppladdning 
Inför VM i Sverige 1958 var det 
uppladdning för de olika landsla-
gen. 
Brasilien förlade sitt läger till 
Hindås Turisthotell. 
Den då okände Pelé tillsammans 
med alla övriga i truppen blev 
genast ortens favoriter. 
Rolf Ohlson hade året innan flyttat 
från Rävlanda till Hindås där hans 
mamma, Anna, lagade och serve-
rade mat till gänget från Sydame-
rika. 
Intresserad av fotografi börjar han 
plåta laget på deras fritid och när 
de tränade. Rolf kom också att 
trixa lite fotboll med killarna. Brassarna läser tidningar från Brasilien på Hindås Turisthotell 1958.

En av spelarna i det berömda 
laget blev han extra kompis med. 
Det var Vavá som Rolf ofta under 
veckorna i Hindås samspråkade 
med. 

Intresserade tjejer 
Andra som var intresserade av att 
killarna från Brasilien tränade i 
Hindås var tjejerna. 
Det har aldrig, varken förr eller 
senare, varit så många tjejer vid 
Hindås Turisthotell som under de 
veckor laget var där. 
Tjejer vallfärdade från halva Sve-
rige till Hindås när det blev känt 
att Vavá och de övriga var där.

CEJ

Bilderna på detta uppslag har 
tagits av Rolf Ohlson 1958.

copyright Rolf Ohlson

Rolf Ohlson tillsammans med Mário Zagallo.
Zagallo blev senare brassarnas förbundskapten.
Bilden av Mário och mig togs av Vavá med min kamera - Rolleicord.
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Posttidning B

Djalma Santos deltog i fyra VM-turneringar (1954, 1958, 1962 och 1966) och blev världsmästare 
1958 och 1962. Pelé spelade i Brasiliens landslag 1957–71 och bidrog starkt till att laget vann VM-
guld 1958, 1962 och 1970. Efter fotbollskarriären har han bland annat varit fotbollsambassadör och 
brasiliansk idrottsminister. Här ses Pelé med en liten flicka från Hindås.  Foto: Rolf Ohlson

Sommaren 1958


