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Ur led är tiden……..
skrev Shakespeare (Hamlet akt 1). 
Ett uttryck som ofta används, när något 
inte går i gamla banor eller rent av åt 
skogen. Nog känns det så idag. 
Efter en tung annorlunda sommar tyck-
tes vi gå mot ljusare tider. 

Några av våra sällskap började försik-
tigt öppna upp på medlemmars förfrå-
gan. Social gemenskap är viktig för 
folkhälsa och välbefinnande. 
Där fyller våra sällskap ett viktigt behov 
mer nu än någonsin. Långvariga restrik-
tioner och ensamhet kan bli sjukliga. 

Så slår karma till igen. Kraftig ökning av coronan. 
Vi går mot en allt mörkare höst. 
Frågan är vem som kan vrida tiden rätt. Folkhälsomyndigheten?

Westgötarnas Idrottshistoria
Du håller i Din hand ett nytt nummer av Westgötarnas Idrottshistoria 
årgång 17. Ett av de cirka 4250 exemplar, som sänts ut till medlem-
marna. Mycket har hänt sedan starten, vad gäller tryck och redige-
ring. Från svartvitt till modernt flerfärgstryck. 
Jag läste på nätet, att Värmlands motsvarighet Visaren i våras utsågs 
till bästa idrottshistoriska tidning 2019 av SCIF (Sveriges Centralför-
ening för Idrottens främjande). Det är bara att gratulera! 

Av detta kan man dra slutsatsen, att den idrottshistoriska rörelsen är 
värd att främjas. Det måste också betyda, att SCIF jämfört olika tid-
ningar. Kanske även Westgötarnas Idrottshistoria granskats i Klock-
tornet. 
Var finns informationen till och kommunikationen med sällska-
pen? Vilka kriterier gäller och vad kännetecknar enligt SCIF en bra 
idrottshistorisk tidning och verksamhet? 
Säkerligen viktigt att diskutera ute i sällskapen. 
”Vad övrigt, är tystnad”. (Hamlet akt 5). 
Frågan kan även ställas till RF och Riksidrottsmuseet.

Jag läser ofta granndistriktens tidningar. Alla fokuserar helt naturligt 
på egna området. Westgötarnas Idrottshistoria skiljer sig dock genom 
att innehållet bygger på bidrag från våra nitton sällskap. 
Ambitionen är, att de flesta skall vara representerade i varje nummer. 
På så sätt speglas hela Västergötland så nära och äkta som möjligt. 
Västergötland har sedan länge utan framgång hävdat behovet av ett 
nationellt sällskap, som tar ett övergripande samordnande ansvar för 
de idrottshistoriska sällskapen. 

Tyvärr är alla sällskap sig själv nog. Idrotten idag är i kris. 
Många kämpar för sin överlevnad genom att anpassa sig till myndig-
heternas inte alltid lättförståeliga beslut. 
”Kartan” kommer att se annorlunda ut efter covid 19.

Håll ut!

Roland Gustafsson 
ordförande WIS
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Lika mycket att leda som att döma
- Den första allsvenska matchen jag skulle döma 
spelades på Slottsskogsvallen, minns Pernilla Lars-
son från Trollhättan. Jag var nervös, men kände stöd 
från en rutinerad linjedomare.
Inför säsongen sponsrade ett företag skorna till de 
allsvenska domarna. De var vita.
- Jag är ganska liten, men har stora fötter. Därför 
stack skorna ut. Matchen flöt bra och jag var nyfiken 
på linjedomarens omdöme.
- Lova mig en sak, sa hon. Döm aldrig mer i de 
skorna!

Tidig debut
- Jag började spela fotboll redan som sexåring, säger 
Pernilla. Då fick jag spela med killarna, eftersom det 
saknades organiserad verksamhet för tjejer.
När jag var tio, startade Skoftebyn ett tjejlag. 
Jag insåg att jag hade talang och fick efter hand delta 
i regionala samlingar När tjejerna blev 16 år, skulle 
alla döma en ungdomsmatch.
- Många var ”skärrade” inför uppgiften, men jag 
tyckte bara att det var roligt och tog en del av de 
andras matcher. Jag såg det mest som en ledarroll, 
lyckades bra och fick beröm.
Som spelare var speluppfattningen min styrka, något 
som jag har nytta av som domare. Domarskapet är 
mycket av att leda, mer än att bara bestämma och 
vara dominant.

Utvecklingen går snabbt
I Trollhättan finns en domarklubb. 
Pernilla kom med i den, blott 21 år gam-
mal. Där fanns Marie-Louise Svanström, 
som var FIFA-domare som assisterande. 
- Hon betydde mycket för mig och jag 
utvecklades snabbt som domare.
Pernilla spelade seriefotboll ända till 
hon var 26 år. Därefter satsade hon helt 
på sitt domaruppdrag.
Utvecklingen gick raskt. 2002 fick hon 
döma i Elitettan och 2005 var hon kvali-
ficerad att döma i Allsvenskan. 
Efter diverse utbildningar blev hon 2010 
utsedd som FIFA-domare, den första 
kvinnliga i Västergötland.

FIFA uppdrag
- Mitt första uppdrag blev att döma 
Norge mot Kanada i en liten norsk ort 
som heter Fart. 
Spelarna från Kanada hade väldigt roligt 
åt ortsnamnet, som betyder ”fjärt” på 
engelska.
Utvecklingen rullade på. Pernilla kom 
med i en elitgrupp i UEFA, där siktet var 
inställt på att utbilda domare för 
VM och OS.
2012 fick Pernilla döma finalen i U-20 
VM i Japan.
- Det är en av mina främsta upplevelser 
som domare. Jag hade ett fantastiskt 
”flow”.

2014 blev Pernilla uttagen till U-17 VM, 
som spelades i Costa Rica. Öppnings-
matchen, som Pernilla dömde, spelades 
inför 55 000 åskådare.
- Den matchen blev en prövning. 
Våra hjälpmedel fungerade inte. Våra 
headset var utslagna, då militären störde 
ut dem. Jag hade ingen muntlig kontakt 
med mina medhjälpare. Publiken an-
vände vuvuzelor, så att domarsignalerna 
inte hördes.
Det blev till att använda kroppsspråket. 
Men vi lyckades och fick beröm.

VM i Kanada
2015 avgjordes VM slutspelet i Kanada. 
Pernilla blev uttagen i domargruppen. 
Det som skulle bli en höjdpunkt, hotade 
emellertid att bli en mardröm.
-Tre dagar innan avresan, gjorde lokal-
tidningen ett reportage på skoftebyan-
läggningen, Nysätra. 
Jag var ”het” och bestämde mig för ett 
extra träningspass efter intervjun. 
Då ”drog” jag en sena i foten.
Pernilla följde ändå med till Kanada. 
Dagarna innan slutspelet var fyllda av 
träningar och genomgångar. 

Läkandet blev en kamp med tiden.
- Jag läkte bra och fick döma en gruppspelsmatch 
mellan Japan och Kamerun.

På Fotbollsgalan 2012 blev Pernilla utsedd till 
”Årets kvinnliga domare”.
- Det var en stor och festlig upplevelse att få ta emot 
priset. Och inte blev det sämre av att jag hade Jonas 
Eriksson till bordet. Han fick herrarnas pris. 
Pernilla erövrade priset även 2014 och -17.

Mindre trevligt
- För det mesta är domaruppgifterna positiva upple-
velser. Någon gång blir det annorlunda.
Jag dömde en sjumannamatch för nioåringar på 
Kamratgården i Trollhättan. 
Ett domslut uppskattades inte av en förälder, som 
blev så hotfull, så jag fick ”fly” från planen.

Vart tog hästen vägen?
Olof Palme gjorde sin värnplikt 
vid K4 i Umeå. Därefter genom-
förde han en reservofficerskurs på 
K3 i Skövde.
Palme var som politiker känd för 
sin starka drivkraft. Den visade 
han redan i samband med idrotts-
utövning under sin militärtjänst-
göring, vilket framgår av nedan-
stående episoder.

Nattorientering till häst
Olof Palme hade under sin gym-
nasietid i Sigtuna gjort sig känd 
som en duktig idrottsman, han 
var bandymålvakten som med 
dödsförakt kastade sig framför 
anfallarnas skridskor och han 

hade sprungit till sig flera fina 
placeringar i Skolungdomens 
riksorientering. 

Hans smått fanatiska tävlingsiver 
hade gjort honom berömd och 
följde honom hela livet. Ett exem-
pel berättas från hans värnplikt i 
Umeå då hela skvadronen en natt 
väcktes för att med tung packning 
cykla flera mil. 
Till allas förvåning var Olof Pal-
me först i mål efter att på kronans 
tjocka ballongdäck ha trampat 
runt i en närmast otrolig fart. Han 
som annars var ökänd för sin sen-
färdighet och för att alltid komma 
sist till alla uppställningar.

Under reservofficerskursen i 
Skövde 1955 ordnades det vid ett 
tillfälle en nattorientering till häst. 
Olof Palme red ett litet piggt sto, 
var favorittippad och ville gärna 
vinna. Allt gick också bra ända 
till sista kontrollen då hästen bör-
jade konstra och Palme tvingades 
kliva av för att kunna stämpla 
sitt kort. Han blev då i tävlingsi-
vern lite ouppmärksam och stoet 
lyckades rycka tyglarna ur handen 
på honom.

Hon satte sedan av i vild galopp 
mot stallet och kvar där mitt i 
skogen stod en ilsk och snopen 

Olof Palme, nästan en mil från 
målet. Hans tävlingsinstinkt över-
gav honom dock inte, i ridstövlar 
och sporrar tog han sig spring-
ande genom skog och mark i mål 
och fick trots allt en bra tid och en 
hyfsad placering.

Som kadett vid kavalleriet hade 
Palme fått en god ridutbildning 
och säkert bevisat det genom att 
erövra ryttarmärket i silver. Detta 
innebar att han hade avsevärda 
kunskaper och färdigheter i både 
hoppning, dressyr och terrängrid-
ning. Hans kadettkamrater har 
intygat att Palme var en duktig 
ryttare, dock utan att kunna mäta 
sig med de bästa.

Tore
Hartung

Framtiden
Idag är Pernilla anställd på halvtid av Svenska Fot-
bollsförbundet och är fortfarande FIFA-domare.
- FIFA har ingen formell åldersgräns, med det är 
klart att jag som 44-åring ser slutet närma sig. 
Men just nu är dömandet roligare än någonsin och 
jag känner ett flyt.
Det blir nog ytterligare några säsonger, avslutar 
Pernilla som är känd för att träna och förbereda sig 
mycket noggrant.

Lennart Karlsson

FIFA-domaren Pernilla Larsson från Trollhättan
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Skövde Idrottshistoriska Sällskap 20 år
Det formella bildandet ägde rum den 29 septem-
ber 1999 i samband med det första årsmötet. Som 
Sällskapets första ordförande valdes Börje Weiler, 
en roll som han hade fram till 2018 då Stig Stickan 
Carlsson tog över klubban.
Den 21 februari 2001 kunde Sällskapet inviga sitt 
Idrottshistoriska Museum. Tack vare ett generöst 
samarbete från First Hotel Billingehus sida har 
museet varit inrymt i hotellet under alla dessa år. 
Allt eftersom tiden har gått, har innehållet i museet 
växt och utvecklats. Börje och Ulla Weiler har under 
årens lopp gjort ett fantastiskt arbete tillsammans 
med övriga styrelsen.

Jubileumsåret 2019–2020 
Styrelsen funderade länge på vad som skulle kunna 
var något extra att satsa på under jubileumsåret och 
fastnade till slut för två saker.
Först en sportfrågetävling som genomfördes under 
hösten 2019, en ren kopia av den som Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap arrangerar. Segrade gjorde 
Skövde AIK:s gamlingar.
Sedan fastnade styrelsen för en idé att rösta fram de 
20 mest framträdande idrottsprofilerna i Skövdes 
idrottshistoria. Det var viktig att inte enbart tänka på 
utövaren utan också på ledare, tränare och funktio-
närer.
Från start fanns en bruttosumma på 60 profiler/lag 
att utgå ifrån. Ur denna grupp röstade sedan styrel-
sen fram 20 st. För att åskådliggöra dessa 20 trycktes 
”filmisar” upp med foto och text om respektive.
Idrottsprofiler från Skövde dvs. personer/lag som 
representerat någon förening i Skövde.

De 20 är:
Andreas Larsson – handboll
Anton Strålman – ishockey
Arne Selmosson – fotboll
Bernt & Bajto – handbollsdomare
Elis Furhoff – veteranskidor
Helena Jansson Bergman – orientering
IFK Skövde i Elitserien 1990 – handboll
Johan Sjöstrand – handboll
Katarina Johansson – parasport/simning
Linnea Torstenson – handboll
Magnus Frisk – handbollstränare
Marcus Hellner – skidor
Max Friberg – ishockey
Mimmi Oskarsson – Taekwon-Do
Oscar Wendt – fotboll
Petrus Kastenman – fälttävlan
Sigrid Johansson – bågskytte
Skövde AIK kvallaget 1970 – fotboll
Skövde HF SM Guld 2008 – handboll
Sofia Loft – Taekwon-Do/Styrkelyft
Sammantaget har denna grupp profiler vunnit allt 
som går att vinna som OS-guld, Paralympiskt guld, 
VM-guld, EM-guld, NM-guld, SM-guld, World 
Cup-segrar, Champions League, bragdguld med 
mera med mera. Sju av dem är fortfarande aktiva, 
några är proffs utomlands. Idel ädel idrottsadel kan 
man med fog säga. 

Vernissage 2020 
Planen var att ha en stor Vernissage den 26 mars i 
år men pandemin satts stopp för det hela. I en för-
minskad, avskalad variant genomfördes Vernissagen 
nu i höst den 8 oktober. Fem av profilerna fanns 
på plats och spelare, tränare och ledare från de tre 
lagen. Anton Strålman, Johan Sjöstrand, Max Fri-
berg, Oscar Wendt och Sofia Loft hälsade till vernis-
sagepubliken via inspelade videos. Andreas Larsson, 
Bo Bajto Johansson, Katarina Johansson, Magnus 
Frisk, Mimmi Oskarsson, Björn Kastenman (son till 
Petrus) och närvarande spelare, tränare och ledare 
från IFK, HF och AIK blev intervjuade och berättade 
många härliga minnen från sina olika karriärer och 
avgörande situationer i matcher och tävlingar. Några 
av profilerna har fortsatt som ledare och tränare efter 
sina aktiva karriärer.
Styrelsen i Skövde Idrottshistoriska Sällskap kunde 
konstatera att här finns uppslag till många intressanta 
program till så kallade idrottscaféer framöver när 
coronan väl har släpp sitt grepp om oss.

Filmisar och affisch 
Förutom ”filmisar” har också en affisch med samt-
liga profiler tryckts upp. Tack vare stöd från Next 
Skövde, Skövde Hembygdsförening och Furhoffs 
har detta projekt kunnat genomföras utan någon 
större kostnad. Filmisarna säljs för 40:- och affischen 
kostar 100:-.
Mer om Vernissagen finns på www.skovdeihs.se.

Stickan Carlsson Ordförande

WI-tidningen engagerar!
En söndagseftermiddag i september parkerade ”grannen” från Gärd-
hem, Lennart Johansson, cykeln mot husväggen hos undertecknad i 
Velanda, efter en halvmils färd och knackade på.
- Jag läste artikeln om brassarna i senaste numret av tidningen och den 
väckte minnen hos mig. Jag gjorde ”lumpen” i Stockholm 1958 och 
befann mig i huvudstaden när fotbolls-VM avgjordes.
Tack vare att biljettpriserna var modesta, så hade vi rekryter råd att se 
matcherna. Lennart såg åttondelsfinalen mot Mexiko, som spelades i 
samband med invigningen, kvartsfinalen mot Sovjetunionen och fina-
len den 29 juni mot brassarna på Råsunda.
- Det blev en oförglömlig upplevelse att ta del av VM-finalen på plats, 
med alla brassestjärnor samt svenskarna med Gren, Simonsson, Liedholm och ”Nacka” i spetsen, tillsam-
mans med nästan 50 000 andra fotbollsentusiaster.
Jag har sparat biljetterna, avslutade Lennart, tog sin cykel och trampade hem till Gärdhem.

Lennart Karlsson

Förra numret av Westgötarnas Idrottshistoriska Tidning har fått mycket beröm och återkopplingar 
från läsekretsen. Många kommentarer handlade om Brasiliens VM-uppladdning i Hindås 1958. 
En av de som hörde av sig var Roger Gottfridsson. 
Han bodde på den tiden i Floda och hade börjat sin journalistiska bana. 

Roger var i Hindås och hade med 
sig sitt autografblock. 
Han hade i första hand tänkt sig 
få en autograf av Valdir Pereira. 
Ingen som kommer ihåg honom. 
Om jag i stället säger hans ar-
tistnamn, Didi, vet alla vem det 
var. Pelés namn, okänt vid denna 
tidpunkt, hamnade i blocket. 
Roger vill också delge läsarna en 
annan Pelé-historia. Här kommer 
den.

Tjugo år senare arrangerades den 
elfte VM-turneringens slutspel i 
Argentina. Jag var där, utsänd av 
tidningen Arbetet. 
Vi bodde på ett högklassigt hotell 
i centrala Buenos Aires.
En dag kom han och gick i ho-
tellfoajén: världens fram till då 
(och kanske ännu) främste fot-
bollsspelare, Edson Arantes dos 
Nascimento – Pelé.Vad gör man 
när man helt oförhappandes stöter 
samman med Pelé i en glest befol-
kad hotellfoajé? Jag tänkte på den 
då 9-årige sonen Mattias begyn-
nande autografsamling. Jag gick 

fram till Pelé, berättade att jag 
träffat honom i Hindås 1958 men 
att jag nu ville ha en autograf till 
sonen. En man närmade sig Pelé 
som plötsligt fick bråttom: Jag 
bor på rum ? på sjätte våningen. 
Kom upp till mig i morgon ska 
du få en autograf till din son, sa 
Pelé och skyndade i väg med den 
nyanlände.
”Där gick den chansen att ha med 
en fin autograf hem till Mattias”, 
tänkte jag. Dagen efter, eller hann 
det kanske gå ytterligare någon 
dag, tog jag med lätt bultande 
hjärta hissen upp till sjätte vå-
ningen och letade rätt på rum 
nummer ? – jag kan verkligen 
inte minnas rumsnumret.Jag 
ringde på ringklockan och vänta-
de. Det hördes inte ett ljud inifrån 
rummet. Jag ringde en gång till 
och plötsligt hördes ljud inifrån 
rummet. Lika plötsligt öppnades 
dörren och där stod han – Pelé.
Jag påminde om träffen i hotell-
foajén och att jag varit i Hindås 
1958, att jag var uppväxt i närhe-
ten.Vi pratade om det ytterligare 

någon minut sittande vid ett litet 
bord i hotellsvitens yttre rum. 
Pelé sa att han tyckte mycket om 
Hindås och att han besökt Turist-
hotellet där senare. 
Jag vill minnas han sa att det 
skett mer än en gång. Han sa 
också att han tyckte mycket om 
Sverige. Han verkade inte alls att 
ha bråttom.
Han bad mer eller mindre om ur-
säkt för att han inte skrivit första 
gången då vi träffats dagen innan: 
När du sa att du ville ha autogra-
fen till din son ville jag skriva en 
mera personlig hälsning, förkla-
rade Pelé lugnt och avslappnat.
Han fick namnet, skrev en vänlig 
hälsning och bjöd på något att 
dricka. 
Vi växlade ytterligare några ord 
och så skiljdes vi åt.
Några dagar senare sprang vi 
samman på nytt. Pelé var på väg 
någonstans men han hälsade vän-
ligt med en nick och ett leende.
Igenkänd av Pelé – det var stort!

Roger Gottfridsson

I förra numret av WI berättade Carl-Erik Johnsson om Marks härads ende 
guldmedaljör i OS Claes Johansson, som tog guld i brottning i två olympia-
der, Stockholm 1912 (mellanvikt A) och Antwerpen (mellanvikt B). 
Han nämnde också att Claes ett kvarts sekel efter sin död kom att pryda ett 
frimärke från Centralafrikanska republiken. 
Och det frimärket kan WI alltså visa här. J-O Waldner var alltså inte förste 
svenske OS-guldmedaljör att göra internationell frimärkskarriär!

Tommy Olsson
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Det var många järnkors!
- 1969 avgjordes cykel-VM i 
Brno i Tjeckoslovakien, berät-
tar Jan-Åke Ek. Linjeloppet över 
18 mil kördes delvis på den bana 
som användes under Brno GP i 
TT. Det var ingen egentlig täv-
lingsbana, utan mer en landsväg.
Utefter banan fanns ett flertal 
järnkors, som markerade platser 
där förare kört av vägen och föro-
lyckats.
Ett av korsen visade var Valde-
mar ”Valle” Lundberg, TT-förare 
från Varnhem, omkom under en 
träningsrunda inför GP den 23 
augusti 1957.

Valle Lundberg föddes i Skövde 
1931. Efter att ha bott i Skultorp 
ett par år, skildes hans föräldrar 
och fadern, med tre söner och en 
dotter, flyttade till gården Ulfstorp 
strax norr om Varnhem.
Då intresset för motorcyklar var 
gemensamt för fadern och söner-
na, omvandlades ladugården snart 
till en mekanisk verkstad.

Motorcykelintresse
Valle började sin idrottsbana som 
boxare och ansågs som en av Väs-
tergötlands mest lovande juniorer.
Men intresset för motorcyklar tog 
snart över. Som 18-åring köpte 
han och brodern Åke en HD, som 
de trimmade och körde runt med 
på vägarna. Valle insåg dock att 
han behövde en klubb som stöd 
för sin utveckling. Han sökte sig 
till Skövde MK och 1949 gjorde 
han sin tävlingsdebut genom att 
köra gräs-TT på Axevalla hed med lyckat resultat.

Därefter prövade han motocross 
och blev en framgångsrik förare 
för Vingarna. 1950 körde han sin 
första Novemberkåsa i Kilsbergen 
utanför Örebro. Året efter debute-
rade han även som TT-förare (TT 
= Tourist Trophy) på landsväg.

Karriären slut?
Valle förstod att han behövde ett 
civilt yrke för att bekosta den dyra 
motorsporten och utbildade sig till 
målare.
En vanlig dag på jobbet 1954 
skulle Valle hämta företagets post 
körandes MC. Då krockade han 
med en jeep i en gatukorsning. 
Han fastnade med ena benet och 
fick foten så gott som krossad och 
miste bland annat tre tår.

En lång sjukhusvistelse följde. Ef-
tersom han fick flera infektioner, 
blev tiden på sjukhuset ett år.
De flesta trodde att Valles lovande 
motorcykelkarriär var över. Men 
han ville annorlunda. Efter en 
lång rehabilitering och med hjälp 
av specialskydd, kom han tillbaka 
till tävlingsbanan.

TT
Nu var det främst TT som gällde. 
Både -56 och -57 blev han svensk 
mästare i 500 cc klassen, nu täv-
landes för Tibro MK.
Men siktet var inställt på en in-
ternationell karriär och han hade 
planer på att bli Sveriges förste 
seriöse fabriksförare. Under våren 
-57 hade han varit på en turné i 
Tyskland. 

Efter ett besök på Norton fabri-
kerna beslöt han sig för att tävla 
för dem.
Valle hade tidigare haft synpunk-

ter på att motorcyklarna blivit allt 
för snabba, men tävlingsfebern 
gjorde att han fortsatte.
I augusti -57 reste Valle till 
Tjeckoslovakien för att delta i 
Brno GP. Under träningskörning 
i 500 cc klassen fick han i hög 
fart sladd i en kurva och körde av 
banan. Han skadades svårt och 
avled senare på sjukhus, endast 
26 år gammal.
Banan ansågs som farlig och 
under tävlingarna -56 hade två 
förare dödats.

Epilog
Att få hem Valles kropp till 
Sverige och Varnhem var inte så 
lätt. Kistan kläddes i bly, för att 
vara tät nog för transporten den 

långa vägen från Tjeckoslova-
kien. Kistan fraktades sedan i en 
godsvagn, som vid hemkomsten 
leddes in på ett stickspår på Varn-
hems station på järnvägen mellan 
Skövde och Skara.
Där blev den stående några dagar, 
ett minne som ännu idag lever 
kvar bland en del äldre varnhems-
bor.

Begravningen blev känslosam 
och uppmärksammad. Valle var 
omtyckt i vida kretsar.
- Vid jordfästningen paraderade 
oändliga rader av motorburna 
”knuttar” och motorsportsutö-
vare för att hedra Valle, berättade 
bröderna.

Jan-Åke Ek
Lennart Karlsson 

Foto: Skarke-Varnhems Hem-
bygdsförening

Bröderna Lundbergs fotoalbum

Källor: Skarke-Varnhems Hem-
bygdsförening

Skara Tidning

Motorcyklar var hela den manliga delen av familjens intresse och 
Valdemar fanns med från början i verkstaden!

Novemberkåsan är en mycket 
krävande tävlingsform där Valle 
trivdes som fisken i vattnet

Bild från bröderna Lundbergs 
familjealbum, Ulfstorp

1953 var han etablerad i medierna som en nytänd stjärna inom 
motorsporten

Två svenska TT-mästare gratule-
rande varandra. Olle ”Varg-Olle” 
Nygren och Valle Lundberg
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Udda idrottshistorier - Va, måste man valla också!
Skidor åker jag lite av och till 
under uppväxten. Ibland finns det 
snö, ibland inte. Om jag tycker 
det är roligt? Nja, sådär om jag 
skall vara riktigt ärlig. 
I ”lumpen” är man dock tvungen 
att åka skidor. Så är det ju med 
det militära. Där är man tvungen 
att göra än det ena än det andra. 
På tjocka ovallade skidor förmo-
das man hasa sig fram i skidspå-
ret. Till min överraskning tycker 
jag att det är en ganska kul upp-
levelse. Det måste jag pröva lite 
mer tänker jag och anmäler mig 
till ”lilla Vasaloppet”, d.v.s. ”Ka-
rolinerloppet” uppe i Dalsland. 

En kille på luckan säger att rege-
mentet i vissa fall kan bidra med 
att betala vissa kostnader. 
Jag promenerar därför en lunch-
rast upp till idrottsofficeren. 
Jodå, de bidrar gärna med anmäl-
ningsavgiften. Han har dock ett 
krav: – Efteråt får du komma upp 
till mig med kvittot och berätta 
om dina framgångar. Du är ju 
trots allt vår ende representant i 
loppet.
– Okej!

Vid startområdet i Järbo tittar jag 
storögt på alla andra deltagares 
utrustningar. Vilka lätta smidiga 
skidor de har. Några sådana äger 
inte jag. Nej, det är istället kombi-
nerade längd- och utförsåknings-
skidor. 
Skillnaden mellan dessa utgörs av 
bindningarna, som vid utförsåk-
ning kan fästas genom ett extra 
fäste på sidan av skidan. 
Ett ganska så tungt ekipage så-
ledes. En annan iakttagelse som 
fascinerar mig är hur hemlig-
hetsfulla alla verkar vara, då de 
smusslar med olika små burkar. 
Vallaburkar. Valla, ja sådana där 
små detaljer har jag inte ens tänkt 
på. Det är klart man skall valla då 
man skall tävla på skidor.

Jag frågar några av deltagarna 
om de har någon valla att låna ut. 
Inget svar. Istället låtsas de tillfrå-
gade att de inte hört den imbecilla 
frågan. 
Hemlig valla lånar man min-
sann inte ut även om de flesta av 
deltagarna verkar dra på ungefär 
samma sorter. 

Så mycket hinner jag i alla fall se 
innan de slänger ner den hemliga 
vallan i sina särskilda, små val-
lapåsar. En äldre man begrundar 
på avstånd både mig och min 
utrustning. 
Troligtvis ser han att jag inte på 
något vis kommer att utgöra ett 
hot i själva loppet. 
Han kommer till min hjälp, lånar 
mina skidor och stryker världs-

vant på lite valla av olika kulörer 
på laggarna. Tack, tack.

Det känns spännande och kul att 
delta i en riktig skidtävling. 
Att se alla dessa människor på 
nära håll, på olika nivåer, där var 
och en gör sitt yttersta för att få 
en så framstående placering som 
möjligt. Väl tillbakakommen till 
regementet knallar jag upp till 
idrottsofficeren med kvittot på 
anmälningsavgiften. 
Leende tar han emot.
– Nå hur gick det?
– Det gick jättebra. Det var fak-
tiskt riktigt kul och spännande.
– Vilken placering fick du då?
– Femhundranittioandra plats.

Leendet dör ögonblickligen, jag 
får mina pengar och promenerar 
nöjd från platsen. 
Av någon konstig anledning ver-
kar inte idrottsofficeren vara lika 
nöjd. Tjugo år senare argumente-
rar min kompis, Bengt L, välde-

liga för att jag skall åka ”Karoli-
nerloppet” en gång till. 
Väl medveten om problemen vid 
förra tillfället inhandlar jag nu ett 
par smala och förhoppningsvis 
riktigt snabba skidor. 
Jag skaffar mig dessutom en kyck-
linggul skiddräkt och ett par lätta 
skidpjäxor. Utrustningen känns 
viktig, skidor har jag däremot 
inte alls åkt sedan förra gången. 

Vallningen gör jag dessutom i god 
tid. Ja, faktiskt i mycket god tid, 
tidigt på morgonen dagen före 
faktiskt. 
Lite klister för fäste och lite blått 
för glid i kallt före. I televisions-
apparaten säger en ung självsäker 
man att det är den rätta vallningen 
inför loppet. 
Dessvärre ändrar sig väderleken 
drastiskt under natten, men har 
man nu en gång vallat ordentligt 
så har man. Det kommer säkert 
att bli bra i alla fall.

På tävlingsdagen är Bengt och 
jag uppe i god tid. Vi mjukar 
upp de stela lederna genom lite 
stretching. Två knäböj åt vänster 
och två åt höger och så är loppet 
igång. 
Det är mycket glatta spår och 
blixtföre. Ja, det vill säga för de 
åkare som ligger först i spåren. 
Då vi längre bak i fältet kommer 
ångande (nåja) har spåren smält 
och stora delar av loppet genom-

förs sedan i ren snögegga. Någon 
större virtuos är jag heller inte i 
spåret. De smala skidorna, som nu 
används för första gången, vickar 
ständigt sidledes åt olika håll för 
varje stavtag jag tar. 
De lever liksom ett eget liv och 
vilket håll de kommer att vicka 
åt vid nästa rörelse får jag aldrig 
något riktigt begrepp om. 
Vi tar oss fram till första vätske-
kontrollen och låter oss väl smaka 
av den goda blåbärssoppan. 
Vi sätter oss tillrätta och hejar 
fram en del av de löpare som lig-
ger efter oss. 
Jo, fortfarande finns det skidåkare 
som inte är riktigt lika snabba 
som oss. De två vinthundarna.

Vid sista kontrollen förstår vi att 
vi befinner oss bland de allra sista 
i tävlingen. En äldre man kommer 
helt slutkörd in för att fylla på 
vätskedepåerna. 
Jag hejar på honom och säger lite 
obetänkt: 
– Ja du, nu gäller det vem som 
skall bli sist, du eller jag?

Mannen får något vilt i blicken, 
tar en hastig klunk sockervatten 
(eftersom blåbärssoppan tagit slut) 
och slänger sig ögonblickligen ut i 
spåret igen. 
Sista biten in mot mål har vi sedan 
alla tävlande framför oss i spåret. 
Den enda som ligger bakom mig, 
som ligger absolut sist, är snö-
vesslan. Den ligger å andra sidan 
en bra bit bakom. 
Med jämna mellanrum tar föraren 
sedan rejäl fart mot mina bakben 
och bromsar sedan dramatiskt in 
precis då han kommit till bakkan-
ten av mina skidor. Det är tydligt 
att han vill att jag skall skynda 
mig. 
Nu vill han bara hem till fru och 
barn. Då alla tävlande är i mål är 
också dagens arbetspass slut för 
honom. Han ger mig ett förslag: 
– Hoppa upp på vesslan så får du 
lift. Det finns inte en endaste män-
niska här. Ingen kommer någonsin 
att få veta det.
– Tack för erbjudandet, men jag 
vill avsluta den här dårskapen för 
egen maskin. Men tack i alla fall.

Vid målet är det inte alltför myc-
ket aktivitet. Prisutdelningen är 
redan avverkad och de flesta täv-
lande har redan åkt hem. En ung, 
kvinnlig journalist från ”Bohus-
länningen” står dock ihärdigt kvar. 
Varför? Ja, troligtvis är hon ny på 
posten. Då jag passerar mållinjen 
hör jag henne säga: – Ja, det var 
den sista ja.
– (Jag vänder skidorna och åker 
tillbaka) Vad då sista? Vet du då 
inte att jag vunnit jubileumstäv-
lingen?
– Vad då, jubileumstävlingen?
– Ja, för oss som endast åker vart 
tjugonde år alltså!

Resultat? Intervju, reportage och 
första sidan i Bohuslänningen. 
(Vinnaren av hela Karolinerlop-
pet, Leif Thorn, får endast en 
liten notis.) Inne i tidningen är det 
sedan en intervju med mig och 
flera bilder på både Bengt och mig 
själv. Vänersborgs svar på Gunde 
Svahn och Thomas Wassberg.

J-O Gustafson

J-O Gustafsons målgång i Karolinerloppet
Feskelycka
Inom alla föreningar finns det 
personer som är lite utöver det 
vanliga. Allan Karlsson är en av 
alla profiler från Kinnaströms SK. 
Få känner dock till vem Allan var, 
men om man i samma andetag 
säger ”Mörta-Allan” vet stora 
delar av Mark vem det var. Allan 
var duktig i alla idrotter han pro-
vade på. Det kunde vara fotboll, 
friidrott, bandy eller i stort sett 
vilken idrott som helst. 
Han var ett fysiskt spänstfeno-
men. Han hade också ett stort in-
tresse för fiske. När Kinnaströms 
SK spelade bandy på hemmais 
vilket ofta skedde på dammen 
ovanför Kinnaströms fabriker, 
hade Allan så gott som alltid satt 
sprätt bakom målet. 
Under matchen delades intres-
set mellan bollen och sprätten. 
Slog dessa upp var det viktigt att 
Kinnaströms SK gick till anfall 
så Allan i godan ro kunde vittja. 
Största fångsten vid en av alla 
matcher på dammen var när Allan 
halade hem en gädda på dryga tio 
kilo. CEJ
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Håvens IF

1942 såg Håvens IF dagens ljus och hösten 2019 
släcktes ljuset definitivt för Tidaholmsföreningen. En 
förening som hade fotbollen som huvudsport, men 
under åren fanns det även bandy och friidrott 
på agendan.

När Tidaholms kommun tog beslutet att dra in drifts-
bidraget (på grund av ingen ungdomsverksamhet) 
för Håvens IF var det mer eller minde spiken i kistan 
för all verksamhet. Andra bidragande orsaker var 
även ledarbrist samt spelarmaterial.

Redan i slutet av 1920-talet började det spelas 
fotboll på Håvens egendom, belägen strax utanför 
Tidaholm, då några anställda införskaffat en boll. 
Mål sattes upp på Stallyckan och ett lag bildades på 
egendomen. Matcher spelades sedan mot anställda 
på de stora närliggande gårdarna som Almnäs och 
Svenstorp. 
Verksamheten fortsatte en bit in på 30-talet då pla-
nen togs i bruk som sommarbete för gårdens hästar. 
I slutet på decenniet kom traktens ungdomar på idén 
att göra iordning en plan på ”Borgaslätten” i anslut-
ning till egendomen. 
Varje år spelades ett tiotal matcher och grabbarna 
mötte lag från närliggande orter som Kullö, Dare-
torp, Korsberga, Gate med flera.

1942 väcktes tanken att bilda en renodlad förening 
och Håvens Idrottsförening bildades, närmare be-
stämt 24 juli då ett gäng samlats vid stenarna kring 
”Borgaslätten”. På den tiden var det mesta anspråks-
löst, tröjor hade man spelat ihop, men övrig utrust-
ning fick spelarna stå för själva under första tiden.
Nåväl, anspråken steg och 1943 föreslog en medlem 
att såväl A- som B-lagsspelare skulle få en flaska 
dricka vid varje hemmamatch. 
Hårda diskussioner fördes och förslaget gick t.o.m. 
till votering och förslaget bifölls med nio röster mot 
fyra.

Fotbollslaget höll till i den s.k. Pokalserien under 
många år, en serie som vanns vid flera tillfällen. 
Under 1951 åtgärdades ”Borgaslätten” och då blev 
det också debut i det nationella seriesystemet. 
1956 vanns Falköpingsserien och laget flyttades upp 
till östra Skaraborgsserien (div. VI). Föreningen har 
sedan huserat i ”sexan”, men kvalat till ”femman” 
ett antal gånger, men inte nått ända fram.

Ytterligare kuriosa är att 1954 togs beslut om trak-
tamente till A-lagets elva spelare, två reserver och 
lagledare. Två kronor för bortamatch och en krona 
inkasserades vid hemmamatch.

1956 tas första spadtaget till den nya fotbollsanlägg-
ningen på Håvens egendom och två år senare invigs 
densamma.

1970 är det dags för damerna att träda in på arenan 
och 1971 fanns laget med i Falköpingsserien och 
blev trea. Damerna hade många fina framgångar och 
1985 vanns div. V Tidaholmsgruppen och samma år 
blev det seger i kommunmästerskapet i inomhusfot-
boll. Tyvärr tog allt slut 1986, då hade laget verkat i 
16 år och spelat 382 matcher. Bidragande orsak var 
att det var allt svårare att rekrytera spelare.
1971 startades en ungdomssektion i föreningen och 
-78 var sista året med ett juniorlag och två år senare 
upphörde sektionen.

2010 har Håven svårt att få ihop något slagkraftigt 
lag liksom Fröjereds IF och fram till 2017 spelar 

man under namnet Håven/Fröjered i div VI. Då 
väcks tankarna om att lägga ner hela verksamheten 
inom Håven och det slutgiltiga beslutet tas sedan 
hösten 2019.

Redan 1942 startade föreningen bandyverksamheten 
och matcher spelades från början på Hyltasjöarna, 
Gårdasjön, Centralskolan och sedermera vid Hö-
kensåsskolan där föreningen stod för ishållningen. 
Säsongen 1970-71 hade föreningen avancerat till div 
IV Västgötaserien, men motståndet blev för svårt 

Håvens IF A-lag 1942. Stående fr.v. Gunnar Lundberg (lagledare), 
Erik Berggren, Harry Johansson, Ola Evensson, Alvar Gustavsson, 
Oddvald Lindström, Olle Andersson.
Knästående fr.v. Curt Ruud, Gilbert Andersson, Rune Andersson, Arne 
Hultberg och Gunnar Nilsson.
Foto: Håvens Jubileumsskrift

John ”Torrevalla-John” Larsson 
en äkta profil i Håvens IF och allt 
i allo.

John ”Torrevalla-John” Larsson

Östen Johansson

mot alla duktiga Lidköpingslag 
och det blev respass till Skara-
borgsserien. Efter en säsong i 
Skaraborgsserien var föreningen 
åter tillbaka i ”fyran” där laget 
slutade fyra. Säsongen efter blev 
åter besvärlig med mild vinter 
och hemmamatcher fick spelas på 
bortaplan som i Skövde och Lid-

köping där det det kunde erbjudas 
konstis. Efter säsongen valde 
föreningen att lägga skridskorna 
på hyllan.

Orientering, skidor och terräng-
löpning fanns också på program-
met med olika framgångar. Sven 
Gustavsson bör nämnas då han 

blev DM-mästare i terrränglöp-
ning 1948 på 3 500 m i Väners-
borg.

Vad är en förening utan en Dam-
klubb. 1970 bildades klubben med 
Gunvor Larsson i spetsen, 
en kvinna som kom att betyda 
oerhört mycket för klubben och 
bl.a. för deras lotteriverksam-
het, julbasarer, påsklotterier m.m. 
Intäkter som sedan skänktes till 
moderföreningen.
Vad som alltid präglat Håvens IF 
och även damklubben genom alla 
åren är gemytlighet, kamratanda, 
sammanhållning, föreningskänsla 
och framför allt ett obändigt käm-
pahumör.

Profiler 
Många personer kan nämnas som 
gjort föreningen otroligt mycket 
gott, men två som sticker ut lite 
extra är John ”Torrevalla-John” 
Larsson och Östen Johansson.
”Torrevalla-John” kom med när 
föreningen bildades och han har 
haft med ett finger i det mesta, en 
riktig stöttepelare. 
Vad sägs om 459 fotbollsmatcher, 
69 mål, ett antal bandymatcher 
och en duktig kulstötare. 
Styrelseuppdrag, eldsjäl när nya 
planen kom till, liksom omkläd-
ningsrum och klubbstuga. 

Och vem kommer inte ihåg när 
han gick och klippte fotbollspla-
nen med motorhandklippare och 
hur många gånger som han figure-

rade som linjeman under hemma-
matcherna.
1983 hedras han med Tidaholms 
Idrottsallians ledarplakett, som de-
las ut årligen. Ett val som uppskat-
tades mycket av föreningsmedlem-
marna och övriga tidaholmare.
Något av en legend finner vi i 
Östen Johansson. 
Tänk er 30 år som tränare under 
olika perioder i föreningen sam-
tidigt som han har 650 A-lags-
matcher plus alla B-lagsmatcher. 
Östen har även spelat i IFK Tida-
holm och TG&IF samt ytterligare 
några föreningar.

Janne Kindmalm

1942 2019
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Bernt Frilén, Skene SoIS världsmästare tre gånger!
Västergötland har genom åren haft många duktiga 
orienterare, både på herr- och damsidan. Distriktet 
var dominerande i Sverige från mitten av 1940-talet 
fram till slutet av 1970-talet. 
Storheter som Stig Dahlberg, Hans Johansson, Sven 
Andersson, Pontus Carlsson och Bernt Frilén här-
jade friskt i resultatlistorna. 
Denna gång har turen kommit till Bernt och hans 
karriär. Han är den enda av alla storheter som blev 
världsmästare. Inte konstigt med tanke på att första 
gången det arrangerades ett VM var 1966. 
Då hade de övriga, förutom Pontus, avslutat sina 
elitkarriärer.

Ungdomsåren 
Bernt föddes i Fotskäl och sprang under hela sin 
aktiva karriär för Skene SoIS. Trots att hans föräld-
rar inte orienterade fastnade han för sporten, oriente-
ring. Han började fira framgångar när han kom upp i 
äldre pojkklassen. 
När han tävlar sista året som tonåring vinner han 
sina första DM-titlar i juniorklassen. Vinst både på 
natten och dagen. Sista junioråret kommer de första 
medaljerna på större mästerskap. Bernt bli brons-
medaljör på Junior-SM individuellt och får samma 
placering på kavlen vid Nordiska mästerskapen för 
juniorer.

Seniorstarten 
Bernts stora genombrott sker 1967. Han vinner den 
individuella distansen på SM som avgörs i Alingsås. 
Springer två minuter snabbare än tvåan Sture Björk 
på en bana lite drygt 11 km lång. 
Nordiska mästerskapen går samma år i Rebild Bak-
ker, Danmark. Bernt gör här en av sina bästa täv-
lingar genom tiderna. 
Han vinner det individuella loppet med nästan sex 
minuter före tvåan! Utklassning! 

I kavlen springer laget med Bernt på tredje sträckan 
bort sig. Startmannen i det svenska laget är långt 
efter vid växling. Detta år etablerar sig Bernt i lands-
laget. 
Ett landslag han kom att vara bofast i under hela sin 
karriär.

Första VM-segern 1972 
Första gången Bernt blir världsmästare är 1972 när 
VM avgörs i Tjeckoslovakien. Det svenska VM-kav-
lelaget bestod av endast västgötar. 
Första sträckan sprangs av Lennart Carlström, OK 
Landehof i Landvetter. Efter sträcka ett var Sverige i 
täten tillsammans med sex andra länder. 
Andra sträckan sprangs av Lars Arnesson, Ulrice-
hamn. Efter denna sträcka var tätgruppen decimerad 
till tre lag med Sverige i några sekunders försprång. 
Arne Johansson, Falköping gjorde en mycket bra 
tredje sträcka och kunde skicka ut Bernt med en led-
ning på cirka fem minuter. 
Frille var i utmärkt slag och kunde även han vinna 
sin sträcka. Slutsegern togs med sex minuters margi-
nal till andralaget som var Schweiz. I den individuel-
la tävlingen blev Bernt trea, hans första VM-medalj. 
Slagen av två norrmän.

VM i Danmark 1974 
Tävlingen i Danmark gick på halvön Jylland, närma-
re bestämt runt Silkeborg. I den individuella tävling-
en fick Bernt till ett näst intill perfekt lopp. Han var 
inte i ledning i inledningen men ganska snart stod det 
klart att Bernt skulle bli svår att stoppa. Radiotider 

utifrån banan skvallrade om detta. Väl i mål tog han 
en klar ledning som skulle visa sig stå som segrartid. 
Han vann med nästan prick fem minuter före tvåan 
som var en junior från Norge, Jan Fjaerestad. 
Även i den efterföljande kavlen blev det vinst för 
Sverige. Bernt sprang än en gång sistasträckan. 
Sverige var överlägsna och vann denna gång kav-
len med mer än en kvart före andra nation som var 
Finland.

Stora segermarginaler 
Bernts lyckades vid ett antal tillfällen få till riktigt 
stora segermarginaler. För precis 50 år sedan seg-
rade han på SM-lång, som gick utanför Sundsvall, 
med över åtta minuter. 
Två år senare överträffade han denna bedrift. 
Ulricehamns OK arrangerade SM-lång i Tvärred den 
1 oktober 1972. Aldrig tidigare har en lika häftig 
segermarginal noterats. Bernt vann med över tretton 
minuter före tvåan! En evighet när det gäller ett SM!

Karriäravslut 
Året efter VM-äventyret i Danmark avslutar Bernt 
den internationella karriären med Nordiska Mäster-
skapen i Danmark. 
Även denna gång gick tävlingen på Jylland med 
Horsens OK som arrangör. Det blev denna gång en 
sekundstrid mot tre finländare. Bernt hade margina-
lerna på sin sida och vann med 8 sekunder. 
De båda övriga var cirka minuten efter Bernts seger-
tid. Dagen efter avslutade Bernt den internationella 
karriären genom att vara ankare i kavlelaget. Han 
gick ut på sista sträckan som femte löpare men när 
det var tre kontroller kvar avgjorde han med ett eget 
vägval. Till mål anlände han lite drygt tre minuter 
före andra lag som var Norge. 

Tilläggas skall att Bernt sprang två vårtävlingar 1976 
innan skorna hamnade på hyllan.

Under karriären sprang Bernt nästan 500 tävlingar. I 
över hälften av tävlingarna placerar sig Bernt på pal-
len med vinst vid nästan 200 tillfällen. 
En alldeles unik serie av en svensk orienterare i 
eliten.

Karriären görs komplett genom att även redovisa 
hans framgångar på kolstybben. Vid två tillfällen var 
Bernt med i IK Ymers stafettlag som på 4 x 1500 
meter blev bronsmedaljörer på SM. Åren var 1967 
och 1971.

CEJ

Världsmästaren Bernt Frilén, VM i Danmark 1974

Bernt Frilén intervjuas av Sven ”Plex” Pettersson

SM-vinnaren i de kuperade Rödeneskogarna 1967.

Rätta svar ”Sportgrodor 2” 3/2020

  1. Pekka (Pecka) Lindmark

  2. Lasse Kinch

  3. Ulf Karlsson

  4. Thomas Nordahl

  5. Göran Zachrisson

  6. Christer Ulfbåge

  7. Rolle Stoltz

  8. Agne Jälevik

  9. Lennart Bergelin

10. Glenn Hysén

Följande vinnare har dragits: 

Tre Sverigelotter: Stig Arvidsson 
Skogslindgatan 38 B 507 33 Brämhult

Två Sverigelotter: Per-Ola Johnsson
Ambjörntorp, Backgården 447 91 Vårgårda

En Sverigelott: Eva Andersson 
Söderkullagatan 42 D 507 63 Borås
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Berlinmuren föll men muren i Månstad står kvar!
Idrottsplatserna är föreningarnas 
fästningar och där många av oss 
vuxit upp.
En av dessa fästningar är Idrotts-
parken i Månstad där mycket av 
den så kallade ”Månstadsandan” 
skapats. Många är de bybor som 
har suttit på den fina naturläktaren 
ovanför muren och betraktat den 
fina gräsmattan där deras favorit-
lag spelade. 

I pausen blev det nog korv i bröd 
och en kaffe och detta smakade 
naturligtvis bättre än någon annan-
stans. Generationerna har avlöst 
varandra.

Månstads IF bildades 1926 och 
liksom på de flesta andra platser 
spelades det fotboll på ganska 
mediokra planer men glädjen över 
att lira boll överskuggade planer-
nas status.
Ett ganska vanligt sätt att skaffa 
pengar till verksamheten var att 
anlägga en dansbana i närheten 
av idrottsplatsen. 
Så var också fallet i Månstad och 
dansen har sedan varit en del i 
föreningens verksamhet. 
När planen sedan flyttades till sin 
nuvarande plats Jacobs lycka
så byggdes en ny dansbana upp 
på samma ställe. 
År 1943 beslöt man att göra en 
ordentlig ombyggnad för att få en 
gräsplan. 
Så under arbetet med detta lades 
fotbollen ner men startade upp 
igen.

Fotbollen har varit den stora 
idrotten i föreningen och två av 
de främsta prestationerna skall ni 
få ta del av nu.
I slutet av 50-talet lyckades fören-
ingen engagera Ingemar Ericsson 
Norrby IF som tränare och det 
blev ett lyft. Aldrig tidigare hade 
spelarna fått träna så hårt som 
under hans tid och det gav också 
resultat. 

Under ett antal år var Månstad ett 
stabilt lag i division 4. 
Under de tolv första omgångarna 
1963 ledde Månstad serien men 
tyvärr så skadade sig tre av nyck-
elspelarna och när serien var slut 
belade MIF en hedrande 6:e plats 
Inte dåligt av en sådan liten ort.
Ingemar Ericsson var en spelare 
som styrde med bravur på planen 
från sin mittbacksposition. 
Han hade också ett visst förhål-
lande till dåtidens domare vilket 
följande beskriver. 
Som den artige och belevade le-
daren han var så hörde det till att 
innan matchen började så hälsade 
Ingemar på och utbytte artighets-
fraser med domartrion och han lär 
ha sagt precis innan han lämnade 
domarna ”Förresten vet ni ju att 
vi spelar med offsidetaktik”.
Det sägs ju att Brasilien vid VM 
1962 introducerade spelsystemet 
4-4-2 men enligt säker källa hade 
Månstads IF redan 1960 provat 
detta spelsystem.
1977 blev ett lysande fotbollsår. 
Ordinarie seriespel i div. 5 slutade 

med en andra plats.
Då en vakant plats uppstod i divi-
sion 4 måste kval tillämpas mellan 
sex tvåor i division 5 grupperna.
Kvänum och Moholm blev Mån-
stads motståndare i kvalet. 
Matchen mot Moholm slutade 
2-2 medan matchen mot Kvänum 
slutade med en 1-0 vinst för Mån-
stad och gruppseger.
Sedan blev det en helt avgörande 
match mot Fröjered som segrade 
i den andra kvalgruppen.
Matchen spelades på neutral plan 
i Trädet och vid full tid var ställ-
ningen 1-1 och förlängning måste 
tillgripas och denna förlorade 
Månstad. Kvalmatcherna rönte 
stort intresse och noteras kan att 
i Borås Tidning delade Månstad 
spaltutrymmet med Elfsborg (½ 
sida var).
Tränare under en fyraårig sejour 
var den mycket omtyckte Samuel 
Kristensson.
Nämnas kan att föreningen för-
utom Samuel under åren lyckats 
engagera tränare med meriter från 
de högsta divisionerna i Sverige. 
Några exempel är Ingemar Erics-
son, Liss Bredberg, Endel Sulla 
från Norrby, Douglas Nyman och 
Rolf ”Kinis” Johansson Elfsborg 
och Jonny Havlicka Grimsås.
Gerhard Nilsson torde vara Mån-
stads bäste spelare genom tiderna. 
Han spelade för Tranemo IF under 
deras tid i division 2 under slutet 
av 50-talet. Men hemlängtan blev 
för stor och trots att bara var 20 år 
vände han åter till hemmaklubben. 
Där blev han under många år den 
tongivande spelaren och dessutom 
tränare vid något tillfälle. 
Gerhard blev under sin livsgär-
ning en riktig eldsjäl i föreningen 
Eldsjälar är ett utdöende släkte 
men i Månstad har det funnits 
exempel på riktiga eldsjälar.
Gösta Johansson var kassör i 
över 50 år och hans bror Olle var 
föreningens allt i allo under nästan 
lika lång tid. John Andersson var 
lagledare över 30 år.

Får jag lov?
Dansbanor växte ganska ofta upp 
i anslutning till föreningarna runt 
om i landet och detta för att ge 
klubbarna en inkomstkälla. 
Så var också fallet i Månstad.
Månstaparken som var en del 

av idrottsanläggningen hade sin 
storhetstid under 50 och 60-talen 
då det kom i snitt 1500 besökare 
till danserna. 
Trängseln var stor på dansgolvet 
men i denna vackra park fanns 
det också möjlighet att sitta uppe 

i backen och smutta på allehanda 
drycker.
Kanske var det i denna park som 
många träffade sin livskamrat men 
det var säkert några som tog sig 
hem något besvikna. Men mister 
man en så står det tusen åter.

Domaren 
Man får absolut inte glömma 
Rune Svensson i detta samman-
hang. Han har nyligen fått mot-
taga Svenska Riksidrottsförbun-
dets högsta utmärkelse. Skälet till 
detta är bland annat ett gediget 
arbete för moderföreningen men 
också ett jättearbete för Väster-
götlands Fotbollförbund. Först 
som duktig aktiv domare bl.a som 
AD i allsvenskan och sedan som 
domarinstruktör, bedömning och 
närvarande stöttning av domare 
såväl under match som före och 
efter. Rune har förstått att skall vi 
få tillräckligt med domare måste 
vi ge dom all den stöttning de 
behöver. Det är många gånger ett 
tufft klimat på våra planer.

Men muren då!
Den står grundmurat fast (roligt 
eller). Här finns en bild på muren 
och den är en känd del av den 
vackra Idrottsparken. 

Urban Lidrot

Idrottsparken i Månstad

Muren i Månstad står kvar

Bandy i Rydal
Bruksorten Rydal fick sin första 
industri 1853. Ett bomullsspin-
neri byggdes i direkt anslutning 
till Viskan. Vattenkraftverket 
anlades i anslutning till spinneriet. 
Kraftverket producerade elektrisk 
ström till spinneriet och den första 
elektriska belysningen inomhus 
i Sverige togs i drift 1882. Rydal 
har en väl bevarad bruksmiljö än 
idag, ett minnesmärke över den 
nya tidens genombrott. Bolaget 
Rydal Manufaktur AB insåg tidigt 
vikten av att stötta idrotten. 

Bandy 
Bandy är den idrott många för-
knippar med Rydal. Efter en trög 
start utvecklades bandyn och snart 
var föreningen bäst i Mark. 
1959 tar klubben steget upp i div 
III och där håller klubben till un-
der många år. Detta år har Rydal 
ett mycket bra juniorlag. 
Laget tar sig hela vägen fram 
till JDM-final som spelas mot 
Wästerlunds IK från Lidköping. 
Hemmaplan i finalen hjälper inte, 
det blir förlust med 3-1. Trots 
avsaknad av konstfruset klaras 
konkurrensen från andra fören-

ingar med bättre förutsättningar. 
Till slut lyckas föreningen ta sig 
ända upp i div II, året är 1975. 
Rydal hänger kvar några år men 
till slut hamnar föreningen på ef-
terkälken. Spelarna blir äldre och 
påfyllning underifrån är för dålig. 
Rydal börjar resan nedåt i serie-
systemet. 
I mitten av 1990-talet lägger 
klubben ner bandyn, sista fören-
ingen i Mark spelande bandy. 
Bandyn spelades på naturis, an-
tingen när Lilla Barrsjön frusit till 

eller på plan framför fabriken i 
Rydal (egen spolning). Det hände 
att klubben även spelade matcher 
i Kinna, på det som kallas Sahara. 
På denna plats byggs det nu en 
stor skola tillsammans med två 
idrottshallar. 

Rydals GoIF existerar inte ens 
som förening längre, föreningen 
gick under något oklara former i 
graven 2013.

CEJ

Avbytarbåset i Rydal
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Det var folk över allt
- Hör inte dom hemma i all-
svenskan? sa en trollhättebo till 
Tidningen Trollhättan, efter att 
ha sett div II-matchen mellan 
Trollhättans IF och IFK Göte-
borg på Edsborg en skön maj-
kväll.
Och han avsåg IFK.
Han var inte ensam om åsikten. 
Den delades, inte bara av den 
stora skaran tillresta IFK-fans, 
utan säkert av de flesta reste-
rande åskådarna.

Stort intresse
1975 spelade Trollhättans IF i div 
II södra. När det var dags att möta 
en av seriefavoriterna, IFK Göte-
borg, på hemmaplan var intresset 
mycket stort av flera skäl.
IFK mönstrade ett starkt lag med 
bl.a. Torbjörn Nilsson, Donald 
Nicklasson och Lennart Ottor-
dahl. Torbjörn var tillbaka efter en 
skada och väckte stor nyfikenhet.
Det skulle också bli en brödra-
match. I TIF återfanns Torbjörns 
bror Rolf.
- Jag önskade alltid min lillebror 
lycka till när han spelade, men 
kanske inte i den här matchen, 
minns Rolf.

- Jag hade alltid sett upp till min 
storebror, som är 14 år äldre, sä-
ger Torbjörn. Jag och brorsan tit-
tade ofta på hans matcher. Det var 
för övrigt första gången vi möttes 
och jag såg det som en stor ära att 
få spela mot honom.
Nyfikenheten från trollhätteborna 
var även stor över Erik Nilsson, 
som spelat i IFK ett par säsonger. 
Han kom från Trollhättan. Han 
skulle förmodligen inte spela från 
start, men ansågs vara aktuell för 

inhopp i andra halvlek.
Ytterligare publikdragande var 
ryktet som kommit i svang, att 
Björn Nordqvist, som nyss skrivit 
på för IFK, skulle debutera. IFK:s 
lagledare P-O Johansson förne-
kade att så var fallet. TIF:s tränare 
Wille Schnorrenberger hade dock, 
enl. TT, från säker källa fått veta 
att Björn skulle spela.
Som om inte det skulle räcka, 
spädde ”Schnorren” på intresset i 
TT och fick en del trollhättebor att 
hoppas.
- Alla anser att IFK är favoriter. 
Men hade matchen varit på stryk-
tipset, hade jag spelat kryss och 
garderat med en etta!

Publikrekord
Och publiken strömmade till. 
Runt 2000 IFK-fans hade rest upp 
från Göteborg. Ett nytt publikre-
kord sattes till 10591, ett rekord 
som står sig än idag.
- Det var nästan magiskt att spela 
inför så stor publik, minns Rolf. 
Det var folk överallt. Det var dock 
säkert en del, som inte såg så 
mycket.

Ingen match
Det blev aldrig någon match. 
Torbjörn Nilsson gjorde 1-0 redan 
efter 5 minuter. Visserligen hade 
TIF:s Glenn Wiklund en nick i 
ribban strax efter, men sedan var 
det bara IFK. Matchen slutade 6-0, 
efter tre mål av Torbjörn.
Hade inte TIF:s målvakt Tommy 
Blomberg spelat på topp, hade det 
kunnat bli tvåsiffrigt, menade 
TT:s reporter.
TIF satsade på en rak backlinje, 
för att kunna ställa motståndarna 
offside. 
Det var en taktik som misslycka-
des totalt. IFK-anfallarna ”rann 
igenom” titt som tätt.
Och Erik Nilsson, som kom in i 
andra halvlek, gjorde inte publiken 
besviken. Han avslutade målgö-
randet med ett solonummer, som 
fick de historiekunniga att minnas 
Kurt Hamrins 3-1 mål på Ullevi 
mot Västtyskland i VM 1958.
- Rolf var inte glad efter matchen, 
säger Torbjörn. Humöret var i bot-
ten och han var en dålig förlorare.

Taktik
Direkt efter matchen konstaterade 
Schnorrenberger att det var slut på 
spelarnas medbestämmande.
- Vi kan inte spela så här offensivt. 
I fortsättningen blir det sträng 
defensiv!
- Bortförklaring, säger Rolf. 
Det var ju han som ”beordrade” 
rak backlinje. Tommy Blomberg 
är fortfarande arg på ”Schnorren” 
för hans taktik.
- Jag är inte förvånad över Willes 
förklaring, menar Torbjörn. 
Han var en stor personlighet, som 
alltid tog plats.

Dur – moll
- Det var ordentligt drag kring 
IFK, i och med den satsning som 
gjorts på laget inför säsongen, 
minns Torbjörn.
- Fansen var trogna och skapade 

feststämning kring matcherna. Ett 
inslag var att de dansade ringdans 
runt planen, när det gått bra för 
oss.
- Glädjen när vi steg på bussen för 
hemresan var stor. Janne Nord-
ström och Donald Nicklasson, 
som var snusare, ville få oss andra 
att pröva på. 
Genom grupptrycket lade jag 
också in en ”prilla”. Det skulle 
jag inte gjort. Jag mådde ordent-
ligt dåligt sista biten av resan. 
Det som började i dur, slutade 
i moll.

IFK Göteborg lyckades inte gå 
upp i Allsvenskan 1975. 
- Vi förlorade seriefinalen mot 
Kalmar FF med 1-0 inför 46000 
åskådare på Nya Ullevi. 
IFK fick ett extra år i tvåan. 
Men säsongen 1976 blev det 
avancemang till högsta serien, 
medan TIF ramlade ner i trean.

Lennart Karlsson 
Foto: Roger Lärk

Källa: Trollhättans Tidning

Rolf Nilsson Trollhättans IF

Torbjörn Nilsson

Allt sedan det nya viruset dök upp 
och hela världen började tala om 
Corona har jag blivit påmind om 
ett spel vi höll på med mycket i 
min ungdom. Hemmavid hade vi 
riktiga turneringar med detta bräd-
spel. Säkert har flera av er som 
läser detta också spelat spelet. 
Vi spelade två och två och det 
gällde att få ner samtliga av de 
egna ringarna i något av de fyra 
hålen. 
Samtidigt gällde det att göra det 
svårt för motståndaren. Kunde 
man lägga motståndarens ring 
bakom hans egen bakre linje var 
han tvungen att på något sätt valla 
sin egen slagtrissa för att antingen 
få ut ringen framför sin bakre linje 
eller direkt slå den i hål. 
Fick man till ett slag där motstån-
darens trissa hamnade i hörnet 
bakom sin egen linje hade man 
lyckats bra. Spelet kunde gå så 
hett till att själva kön ibland an-
vändes som fäktverktyg.

CEJ

Corona-spel
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Rune Andersson - Varas ende tävlande olympier
Ingeborg gav sin make Rune en 
lyckospark i baken vid avfärden 
från Vedums järnvägsstation. 
Tandläkare Rune Andersson 
skulle ut på ett vådligt äventyr. 
Första etappen bestod i att sam-
manstråla med övriga uttagna i 
den svenska olympiska truppen. 

Sedan gick resan vidare till den 
”eviga staden” Rom, där den 
XVII:e sommarolympiaden ägde 
rum i augusti-september 1960. 
Rune Andersson, representant 
och ordförande för Vedums 
Sportskytteklubb, var uttagen att 

tävla i olympisk trap – en form 
av lerduveskytte. Fru Ingeborgs 
lyckospark förde honom till seger 
(delad) i kvaltävlingen. 
Den allmänna uppståndelsen för 
det lyckade kvalresultatet blev 
dock för Runes del en splittring i 
koncentrationen. 

En lottad ytterbana i finalen 
gjorde heller inte saken bättre. I 
finalen fick Rune Andersson nöja 
sig med 12: e plats. För sina insat-
ser i OS tilldelades Rune Anders-
son 1960 utmärkelsen ”Bygdens 
bäste” av tidningen SkLT-VA.

I internationella sammanhang 
deltog Rune, utöver OS, i fyra 
VM och sex EM. I lag blev han 
Europamästare 1967. Nordisk 
mästare blev han tre gånger, men 
svensk mästare bara en gång. 
Rune Andersson var även verk-
sam i Sportskytteförbundet och 
de sista aktiva åren i landslaget 
tävlade han dessutom med sonen 
Ulf. Av 25 aktiva år tävlade Rune 
15 av dem i landslaget.

1970 och 1971 deltog såväl far 
som son Andersson i den svenska 
landslaget som blev nordiska 
mästare. Sonen Ulf (likaledes 
tandläkare och medlem i Vara 
IHS) nådde även flera interna-
tionella framgångar som junior 
i olympisk trapskytte. En tredje 
generation Andersson, Ulfs son 
Ludvig, är svensk juniormästare i 
styrkelyft.

Det har nu gått 60 år sedan 
olympiaden i Rom. Fortfarande 
är Rune Andersson från Vedum 
den ende tävlande olympiern från 
Vara kommun. 

För att s.a.s. cementera minnet av 
lyckosparken från Vedums järn-
vägsstation 1960, kan konstateras 
att Runes son Ulf numera äger 
järnvägsstationen. Ulfs fru Sylvie 
(även hon tandläkare) har inrett 
stationen till ett järnvägsmuseum.

Carl-Owe Johansson

Rune Andersson, Vedums Sportskytteklubb tävlade i olympisk trap 1960

Sven-Åke Strandlind visade toppform i division 2 premiären mot Sanna. 
Fem mål och två straffar ordnade han.
Foto: Roger Lärk

55 år sedan Trollhättans IF kvalade till allsvenskan i handboll
Trollhättan hade på fyrtio 
talet fyra lag i handboll; 
IFK Trollhättan/Ekholma, 
Trollhättans IF, Trollhät-
tans Sportklubb och KFUM 
Trollhättan. Samtliga, utom 
KFUM, lade ner sin verk-
samhet i början/mitten av 
-50-talet.
Trollhättans IF tog upp 
handbollen igen kring 1960 
och fick med sig från KFUM 
rutinerade Olle Sandman och 
några lovande juniorer som 
Hasse Karlsson/Bergré och 
Ingvar Bratt.
TIF började i lägsta serien 
och gick snabbt upp i tvåan. 
Där mötte de ett på papperet 
mycket starkt KFUM, som 
enligt alla tips enkelt skulle 
slå TIF. 
Men ”icke sa Nicke”. TIF 
vann stort och KFUM åkte 
senare ner en division. 
Med ett par nyförvärv, från 
framförallt KFUM, tog 
sedan TIF div. II säsongen 
1964 – 65, före Jönköping 
Södra och IFK Borås.

Kvalprotester
Inför kvalspelet till högsta 
serien gick motståndarlagen 
Göta Helsingborg, GUIF 
Eskilstuna, Start Örebro och 
Holmsund ut i media och 
protesterade mot att TIF 
skulle få spela sina hemma 
matcher i Tingvallahallen. 
De backades upp av ”hand-
bollsgurun” Sigo Bjers.
-Kvalhandboll till allsvens-
kan är värt mer än att spela 
i ”en skokartong med fel 
planmått”, menade man.
Tingvallahallen innehöll, 
förutom handbollsplanen, 
också en skofabrik på bot-
tenvåningen. 
Planen höll inte full storlek, 
utan var trång. Målgården 
avslutades på långlinjerna. 
Den var dock godkänd för 
seriespel. De flesta lag hade 
svårt att vinna där.
Handbollsförbundet god-
kände protesterna, vilket kan 
tyckas märkligt, och kriti-
kerna vann. 

Kvalet
TIF fick spela sina hemmamatcher på ”bortaplan” i den nybyggda 
idrottshallen i Vänersborg.
Resultaten blev; Holmsund h (vinst), Göta Helsingborg b (förlust), 
Start Örebro h (förlust) och GUIF b (oavgjort). Denna match, med ett 
skadefritt lag, blev 28 – 28. (TIF hade behövt vinna med 15 mål för att 
gå upp).
Med bl.a. spelare i GUIF som landslagsmeriterade mv Ulf Gustavs-
son, Karl-Erik Stockenberg, Hasse Eriksson, Olle ”Garvis” Gustavs-
son och Leif Gustafsson blir insatsen ”väl godkänd”.
Målgörare för TIF var Sven-Åke Strandlind 9, Kennet Strandlind och 
Gilbert Tengkvist 5, Hasse Karlsson, Ingvar Bratt och Olle Sandman 3 
var. Dessa spelade nonstop hela matchen.
Media skrev:
 -Oavgjort borta mot allsvenska come-back laget GUIF är en fin fjäder 
i hatten och en strålande avslutningsframgång på den här, för trollhät-
tehandbollen, framgångsrikaste säsongen genom tiderna.
Med nostalgisk tillbakablick kan man spekulera i vad som hade hänt 
om TIF gått upp i högsta serien. 
”Bakom hörnet” fanns Bengt ”Kompis” Johansson, Gunnar ”Dadda” 
Dahlin och målvakten Lennart Sohlberg. Dessa tre hade TIF värvat för 
att skapa ett slagkraftigt, allsvenskt lag.

Sven-Åke ”Kråka” 
Strandlind

KFUM Trollhättan, 
Trollhättans IF, 
Göteborgs IK, 
Wasaiterna
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Insänt av Christer Carnegren, Tibro Idrottshistoriska Sällskap
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En av Marks Härads största idrottsmän genom 
tiderna är utan tvekan Yngve Brodd, särskilt när det 
gäller lagsporter. 
Han var en stor begåvning både i fotboll och bandy. 
Han visste dessutom att man måste träna hårt och 
vara skötsam. Han föddes i Rydal och det var givet 
att hans första förening blev Rydals GoIF. Han debu-
terade som trettonåring i A-laget i bandy. Även i 
fotboll blev det debut samma år i A-laget. 
I unga år höll han även på med skidåkning både på 
längden och utför. 

Övergång till Fritsla IF
 -”Efter avslutad skolgång fick jag möjlighet att lära 
mej målaryrket hos min kusin Arthur Källqvist i 
Fritsla”, har Yngve berättat. Cykel, enkel väg 14 km 
var inget som avskräckte. Han utbildade sig vidare i 
Borås där han fick gesällbrev som målare. Somma-
ren 1950 lämnade Yngve Rydal för spel i Fritsla IF. 
Väl där fick han lära sig en hel del om hur fotboll 
skulle spelas. Arne Andersson som återkommit till 
Fritsla efter en sejour i AIK var den som lärde ut 
färdigheterna till Yngve. 1951 gjorde de tillsammans 
52 av de 89 mål Fritsla gjorde framåt i div IV. 
Yngve smällde in 20 mål och Arne gjorde resten. 

Yngve Brodd

Besök på Gamla Ullevi
Yngve berättade om en episod då Arne tog med ho-
nom till Gamla Ullevi för att se på matchen mellan 
A C Milan och Göteborgsalliansen. Där fick han 
även träffa Falköpingsonen Henry ”Garvis” Carls-
son. Arne som kände Garvis sedan tiden i AIK 
presenterade Yngve som Sveriges kommande proffs. 
Arne visste inte vid detta tillfälle hur rätt han skulle 
få. Yngve provspelade i Elfsborg 1951 i en match 
mot Flamengo från Braslien. Något övergång till 
Elfsborg blev det inte. I stället var det Örebro SK 
som lockade över Yngve. Inte som fotbollsspelare 
i första hand utan tanken var att han skulle bli en 
tillgång i bandylaget. Han spelade i högsta ligan 
tillsammans med stjärnor som Ove Eidhagen, Olle 
Sääw, Orvar Bergmark och ”Tjappe” Magnusson. 
Många experter hävdar att Yngve kunde blivit lands-
lagsman även i bandy.

Debut i Allsvenskan
 Yngve debuterade i Allsvenskan den 30 april 1952. 
Redan veckan efter blev han uttagen att spela en 
match mellan landslaget och Pressens lag. Han er-
satte Einar ”Rönnskär” Karlsson som blivit skadad. 
Yngve gjorde succé och fick följa med landslaget till 
Holland för match i Amsterdam ytterligare en vecka 
senare. Tala om marsch mot toppen. Yngve uttryckte 
det med följande kommentar; -” Det är stor skill-
nad att spela inför 500 åskådare på Häggåplan mot 
64.000 på läktarna i Amsterdam”. 

OS i Helsingfors
 Innan OS i Helsingfors spelades det en landskamp 
mot Skottland i Stockholm. Det svenska laget med 
Yngve som en av spelarna vann med 3-1. Direkt 
efter matchen kom lagledaren Putte Kock in i om-
klädningsrummet och meddelade att alla var uttagna 
i olympialaget. Att få deltaga i OS var stort. Sverige 
fick stryk i semifinalen mot Ungerns starka elva. 
Ferenz Puskas ledde det ungerska laget till vinst med 
hela 6-0. Sverige mötte sedan Tyskland i matchen 
om bronset. Där blev det seger med 2-1 för Sverige 
och med en bronsmedalj i fickan åkte Yngve tillbaka 
till Sverige.

Proffs
Hösten 1952 fick Yngve ett proffsanbud från Frank-
rike och klubben Toulouse FC. Endast åtta månader 

efter det att han lämnat Fritsla IF och spel i div IV 
blev det proffsspel. Mellan den 14 maj och 26 okto-
ber 1952 spelade han 10 landskamper. 
Yngve är den svensk som blivit Stor Grabb inom 
fotbollen på kortast tid möjliga tid. Under en 10-års-
period som proffs i Frankrike spelade Yngve 229 
matcher och gjorde 75 mål. 
På 50-talet fick man inte vara proffs om man skulle 
spela landskamper för Sverige. Inför hemma-VM 
1958 var det dock OK med spelare som var proffs. 
Yngve blev dock inte uttagen trots sitt fina spel i 
Frankrike. Sportreportern Lennart ”Duke” Crusner 
från Göteborg skrev att Brodd var en av Sveriges 
mest undervärderade spelare. 
I Frankrike tyckte de flesta att det var konstigt att 
Brodd inte kom med till VM. Han var minst lika bra 
som deras egna stjärnor Raymond Kopa och VM:s 
skyttevinnare Just Fontaine.

Hemkomsten
Innan Yngve på nytt landade i Sverige dominerade 
han kvalet till VM i Chile 1962. Han gjorde 5 av 
Sveriges 7 mål men tyvärr räckte det inte för avance-
mang. 
Tillbaka i Sverige var det IFK Göteborg som drog 
det längsta strået. Spel under cirka två år och även 
tränare i IFK Göteborg avslutade karriären. 
Ett av de priser Yngve Brodd fick var Borås Tid-
nings, Biltema-plaketten, som han fick 1960. 
Yngve kom även att spela bandy när han flyttat till-
baka till Sverige. Spel i Rydals bandylag. 
Premiär den 2 december 1962, match mot Borås 
AIK på hemmaisen Lilla Barrsjön. 
Rydal segrade med 2-0, Yngve Brodd punkterade 

matchen i andra halvlek med ett perfekt skott strax 
under ribban.

Affärsmannen Brodd
 Civilt i Sverige ägnade sig Yngve åt skobranschen. 
Han importerade skor som han sålde vidare. Han 
stannade till mitten på 1980-talet då han tillsammans 
med sin franska fru flyttade tillbaka till Frankrike. 
Han blev entreprenör i byggbranschen. Han byggde 
radhus och villor utanför Nice och Cannes som han 
sålde vidare. Han var respekterad och beundrad vart 
han än kom. Yngve glömde inte heller sitt ursprung.

Sven-Olof AnderssonProffsspel i Frankrike
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”Micke” Arvidssons skämt
Vi skulle åka på träningsläger 
till Bollnäs IP i fyra dagar mel-
lan torsdag och söndag och både 
träningar och matcher stod på 
schemat.  Bollnäs IP ligger granne 
med en travbana som skiljs åt av 
en bullervall.

I bussen fick jag en idé om att 
vi borde ringa och skoja med 
vår lagledare, Göran ”Feskarn” 
Johansson, som satt längst fram 
i bussen och på busschaufförens 
mobiltelefon (de var ganska stora 
på den tiden) såg jag numret sitta 
fastklistrat.  
Jag sa till min lagkamrat Tord 
Broberg att han skulle följa med 
mig bak i bussen och vi la oss 
i sätet och han började genast 
skratta.

Jag slog numret till busschauffö-
ren, ändrade min dialekt och när 
busschauffören svarade sa jag: 
Nej, men tjena, det är vaktmästarn 
i Bollnäs som ringer, jag söker 
lagledaren i Villa. 
Finns han i bussen?

Absolut, han kommer här, säger 
busschauffören och räcker över 
luren.
Ja, det var Feskarn här.
Är det Feskarn? säger jag, det har 
hänt en olycka här.
Vad fan har hänt? säger Feskarn.
Det är för bedrövligt, varenda 
hästjävel har skenat och smitit 
över till bandybanan och sketet 
ner hela bandybanan.
Vad säger du? Dra åt helvete! Har 
de sketet ner hela bandybanan?

Ja, det är för sorgligt, vi får inte 
bort det, det har frusit fast.
Ja, men det måste gå att få bort?
Nej det går inte, det har frusit 
fast i hela bandybanan, så det blir 
inget träningsläger,
Var är ni någonstans, frågar jag?
Vi är i Västerås, det måste gå, 
säger Feskarn.
I Västerås? Nej, nej, någon häst 
har till och med stukat bena och 
ligger därute.
Vi får prata om det i bussen, säger 
Feskarn.
Ja, det får ni göra, det är omöjligt 
det här.

Samtalet avslutas och vi går 
tillbaka till våra platser. Jag sätter 
mig bredvid Anders Bridholm och 
han säger: 
”Har du hört, hästar har skenat 
och skitet ner hela isbanan”. 
Samtidigt ringer Feskarn till Ljus-
dal för att kolla om de har några 
lediga istider, varpå han får som 
svar: ”Varför undrar ni det? 
Ni ska ju vara i Bollnäs på trä-
ningsläger.” 
Här börjar jag faktiskt få lite då-
ligt samvete. 
Laget ska bo på Stavgården i 
Bollnäs, men när man åker in den 
vägen så ser man hela bandy-
banan, så jag föreslår att vi åker 
genom centrum, så kan vi passa 
på att kolla om dansstället Tuppen 
är öppet. 
Det var det, så det blev dans på 
kvällen också.

Nu kommer vi istället in på baksi-
dan av anläggningen och man ser 
inte isen från där vi parkerar. 
När vi kommer fram ser Feskarn 
två vaktmästare, så han rusar ut 
och frågar om de har fått bort 
hästskiten från isen. 
Den ena vaktmästaren kollar runt 
hörnet och frågar vad han menar, 
för isen är ju blank. 

”Micke” Arvidsson

Micke Arvidsson, bandyspelare och tränare. Främst förknippad med 
Villa Lidköping BK

Isjakt var under flera decennium en stor sport i Norra Vadsbo. 
Här är man klar för ett race på sjön Ymmern.

Västergötlands ishockeylag som besegrade Göteborg med 7-3 1967.
I truppen ingick Benny Årjers Norrby, Lars Bryngelsson IFK Trollhät-
tan, Lars-Olof Wackelin Norrby, Per-Erik Lindström Nittorp, 
Leis Haaster IFK Trollhättan, Ronny Ytterberg IFK Trollhättan, 
Arne Berggren Mariestad, Lars-Bertil Eriksson Mariestad, 
Henry Holmkvist Norrby, Rune Stenholm Norrby, Karl-Erik Årjers 
Norrby, Börje Gustavsson Mariestad, Kjell-Ove Gustavsson Mariestad, 
Björn Gunnarsson Grästorp, Bror Hansson Skövde, Lars-Erik Lund-
ström Skövde, Lars-Olof Strandberg Skövde samt lagledaren Sven-
Göran Bröske.

Fyra bandyspelande bröder i 
Blikstorps AIK. Åke, Rune, 
Sven-Erik och Ingemar Siljehult

DM-stafett 1941. Bernt Sundh 
växlar till Karl Sjögren, Tida-
holms GIF.

Boråsmästerskapet 1936.
Segrare Lilly Svantesson, 
IF Elfsborg

Västgötaloppet med målet på Sven Erikssonsgatan i Borås.
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1950-talet var det decennium då många av våra folk-
kära idrottsmän också började använda stämbanden. 
Mest känd blev väl Gösta ”Snoddas” Nordgren, som 
efter att ha framfört sången ”Flottarkärlek” i Lennart 
Hylands radioprogram ”Karusellen” den 26 januari 
1952, orsakade något som kom att kallas ”Snoddas-
feber” i hela landet. Karl-Erik ”Cacka” Israelsson 
och Ingvar ”Tjotta” Olsson var ytterligare ett par 
kända idrottsmän som blev framgångsrika sångare 
och folkkära besökare i våra folkparker, bland annat 
i Vårgårda Folkets Park.

Publikrekord då ”Snoddas” besökte Vårgårda Folkets Park

Gösta ”Snoddas” Nordgren 
Innan ”Snoddas” gav sig in i musikbranschen hade 
han hunnit bli svensk mästare i bandy med Bollnäs 
GoIF 1951. En bedrift som upprepades 1956. På 
meritlistan finns även en A- och två B-landskamper. 
Han tycks ha klarat ”dubbellivet” med bandy- och 
sångkarriär bra, ty under 10 säsonger (1948-1957) 
spelade han samtliga allsvenska matcher (70) för sitt 
Bollnäs GoIF. 

Redan den 2 maj 1952 (Valborgsmässoafton), drygt 
tre månader efter succédebuten i ”Karusellen”, hade 
”parkgeneralen” i Vårgårda Folkets Park, Tage Gill-
qvist, lyckats med konststycket att locka ”Snoddas” 
att uppträda i Vårgårda. ”Snoddas” första besök i 

Vårgårda blev en formidabel succé. I en artikel i 
Elfsborgs Läns Tidning från Valborgsmässofiran-
det i Vårgårda framgår det också att: ”Vårgårda 
folkpark hade premiär på Valborgsmässoaftonen. 
Närmare 2000 personer hade samlats för att se och 
höra ”Snoddas”, Gösta Nordgren. Han uppträdde två 
gånger under kvällens lopp. För musiken svarade 
Lyrtons kapell”. Under de följande åren återkom 
”Snoddas” flera gånger till folkparken i Vårgårda.

Karl-Erik ”Cacka” Israelsson
 ”Cacka” var en mycket duktig idrottsman (friidrott) 
som blev svensk mästare i längdhopp 1951 och på 
110 m häck 1952. Åren 1951 till 1953 gjorde han 
även ett tiotal landskamper. Han deltog också vid de 
olympiska spelen i Helsingfors 1952, där han place-
rade sig som sjunde man i längdhopp. 

I början av 1950-talet gjorde ”Cacka” debut i radio, 
då han medverkade i ett program som hette ”Idrott 

för ungdom”. 1952 medverkade han i radiopro-
grammet ”Speldosan”, som leddes av Sigge Fürst. 
I november samma år kom den första 78-varvaren, 
”Cool Water” och ”Gamle Willie Goon” på skiv-
märket Odeon som han hade kontrakt med. 
Sin största framgång fick ”Cacka” med ”Gamle 
Svarten”, som spelades in den 10 september 1954. 
Med framgångarna följde också ett hektiskt turne-
rande i folkparkerna och den 13 maj 1955 kom han 
för första gången till Vårgårda, dit han återkom ett 
flertal gånger under den följande tioårsperioden. 

Ingvar ”Tjotta” Olsson 
Fotbollsspelaren Ingvar ”Tjotta” Olsson hann bli 
27 år innan han gjorde sin allsvenska debut i AIK, 
men hann ändå med att göra 70 mål på 122 matcher 
under åren 1952 till 1958. Under värnplikten på 
F 11 i Nynäshamn spelade han i flottiljens all-
svenska handbollslag och ansågs då som en av 
Sveriges bästa målvakter. Sammanlagt spelade han 
24 allsvenska handbollsmatcher, varav fyra för AIK, 
säsongen 1953/54.

1954 blev ”Tjotta” även känd som sångare då 
han var gäst hos Sigge Fürst i ”Frukostklubben”. 
I november samma år släpptes en av hans mest 
framgångsrika grammofoninspelningar, ”Rosen och 
fjärilen”, som såldes i hela 90 000 ex. Liksom sina 
övriga sjungande ”idrottsbröder” blev ”Tjotta” 

även en populär artist i landets folkparker. ”Tjottas” 
popularitet hade naturligtvis inte undgått ”parkgene-
ralen” i Vårgårda Folkets Park, Tage Gillqvist, och 
den 24 september 1955 stod ”Tjotta” på scenen i 
Vårgårdaparken.

Stig Sjögren
       
Källor: 
Wikipedia, Elfsborgs Läns Tidning och    
Rekordmagasinet/Tidningen Rekord.

Bollnäs GoIF:s mästarlag 1956. Stående från vän-
ster: Lagledaren Ingemar Hägg, Martin Johans-
son, Henry Johansson, Per-Olof Andersson, Gösta 
”Snoddas” Nordgren, Börje Söderbäck och Rune 
Svensk. Knästående från vänster: Karl-Erik Sjöberg, 
Georg Fredin, Sven-Åke Grip, Ulf Fredin och Åke 
Mickelsson.
Bilden från Tidningen Rekord nr. 13-1956.

Vishäfte med merparten av de sånger”Snoddas” 
framförde

”Cacka” Israelsson på omslaget till Rekordmagasi-
net nr. 32-1953

Ingvar ”Tjotta” Olsson i Tidningen Rekord 
nr. 24-1957

Tage Gillqvist var under många år ”parkgeneral”
för Vårgårda Folkets Park. Han hade en fantastisk
förmåga att locka kända artister till Vårgårda.
Foto via Marie och Sune Gillqvist.
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Västgötafotbollen i siffror 1984-2020

En förening i varje by i 
Västergötland?
Västergötland är det fjärde största 
fotbollsdistriktet i Sverige när det 
gäller antalet föreningar och så 
har det varit i en lång följd av år. 
Liksom alla andra distrikt i lan-
det, inkluderat storstadsdistrikten, 
har Västergötlands FF drabbats av 
minskat antal föreningar under de 
senaste 30 åren. 
Orsaken till föreningsbortfallet 
vad gäller Västergötland är främst 
urbaniseringen och avfolkningen 
av landsbygden. 
I denna artikel analyserar jag 
siffrorna på antalet föreningar i 
Västergötland i jämförelse mellan 
1984 (när jag kom med i VFF: s 
styrelse) och 2020. 
Jag tar min utgångspunkt i vi-
sionen ”En förening i varje by 
– fotboll för alla” som Svenska 
Fotbollförbundet myntade 2006.

1984 fanns det 272 föreningar 
registrerade i VFF: s område. 
Det var en liten minskning jäm-
fört med 20 år tidigare då 280 
föreningar noterades i röstlängden 
för årsmötet. 
Bland dessa 272 föreningar fanns 
det ett 20-tal som inte hade någon 
seriefotboll för seniorer. 
Under de drygt 35 år som gått 
sedan 1984 har antalet föreningar 
reducerats till 251 varav 43 sak-
nar aktiv seniorverksamhet och 

12 föreningar endast har futsal* 
på programmet. 
Dock är antalet föreningar som 
försvunnit sedan 1984 betydligt 
större. 
Det har nämligen också tillkom-
mit många föreningar förutom de 
nämnda specialföreningarna för 
futsal och några ”farmarklubbar” 
av typen akademiföreningar**. 
De allra flesta nytillkomna för-
eningarna är belägna i eller strax 
utanför städer som Borås, Troll-
hättan, Lidköping och Skövde. 
En jämförelse mellan antalet 
aktiva föreningar 1984 och 2020 

visar att det 1984 fanns 252 för-
eningar med seniorlag i seriespel, 
medan det innevarande år endast 
finns 196 seniorlagsföreningar. 
Och då måste man också beakta 
att många lag i de lägre serierna är 
kombinerade lag mellan två eller 
på damsidan också tre föreningar. 

De föreningar som inte längre har 
seniorfotboll eller inte existerar 
överhuvudtaget var särskilt talrika 
på rena landsbygdsområden som i 
söder (Mark, Svenljunga och Tra-
nemo kommuner), i nordöst och 
på slätten söder om Lidköping, 

men de finns också i mer tätbefol-
kade områden som Göta älvdalen.

Redan år 1981 motionerade 
Hyssna IF i Marks kommun utan 
framgång om att VFF skulle in-
föra en möjlighet för mindre för-
eningar på landsbygden att skapa 
ungdomslag ihop med en annan 
förening. I mitten av 1990-talet 
började SvFF och distrikten runt 
om i landet att fundera på vad 
man skulle göra för att motverka 
det faktum att många föreningar 
främst på landsbygden hade svårt 
att få ihop lag för seriespel. 
Det började med ungdomsfotbol-
len, där VFF 1997 beslutade att 
tillåta två föreningar att kombine-
ra ett lag för att man överhuvud-
taget skulle kunna ha ungdomslag 
i seriespel. Efter ett par år inför-
des samma sak i seniorfotbollen 
för damer och efter hand blev i 
ungdomsfotbollen tillåtet med 
både tre, fyra och till och med fem 
föreningar i kombinationslagen. 
Idag är de kombinerade lagen i 
ungdomsfotbollen nästan fler än 
de rena föreningslagen. 
Möjligheten att kombinera lag 
även i herrseniorfotbollens lägre 
serier infördes 2006. 

Om man idag tar sig en titt på 
VFF: s lägsta serier så ser man 
tydligt resultatet av beslutet om 
kombinerade lag i framför allt de 
serier som har en mer utpräglad 
landsbygdsprofil. 
De gällande tävlingsbestämmel-
serna ger inte utrymme för kom-
binerade lag att avancera i serie-
systemet till division 4 herrar och 
division 2 damer, eftersom dessa 
serier är kvalificerande till SvFF:s 
förbundsserier. 
Om ett kombinerat lag skulle 
vinna division 5 herrar eller 
division 3 damer måste därför en 
av föreningarna ta över den andra 
föreningens spelare genom över-
gångar för att kunna delta i den 
högre serien.

År 2006 startade SvFF ett arbete 
med utgångspunkt i statens sats-
ning ”Hela Sverige ska leva”, 
där f.ö. nuvarande förbundsord-
förande Karl-Erik Nilsson var 
ordförande. 
Visionen för arbetet löd ”En för-
ening i varje by - fotboll för alla”. 
VFF hakade på som första distrikt 

i landet genom att starta ett arbete 
för att stimulera och på längre sikt 
behålla föreningar på landsbyg-
den. I tio års tid bedrevs arbetet 
i samarbete med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och dess lant-
bruksavdelning i Skara. Många 
landsbygdsföreningar kunde med 
hjälp av allmänna medel förbättra 
och modernisera sina anläggning-
ar och därmed förbättra sin fot-
bollsverksamhet så att de kunde 
leva vidare. 
VFF: s arbete blev snart en före-
bild för övriga distrikt i Sverige. 
Vi som drev detta arbete från 
VFF: s sida är övertygade om 
att ett stort antal föreningar som 
nu fortfarande håller i gång sin 
verksamhet på landsbygden gör 
det tack vare de insatser som di-
striktsförbundet och föreningarna 
själva gjorde under denna period.

Vad blir det då av den stolta 
visionen ”En förening i varje by” 
i Västergötland i framtiden? Jag 
tror att vi måste räkna med fort-
satta sammanslagningar av fören-
ingar på mindre orter och i deras 
omgivningar. Vi måste också 
räkna med att utpräglade lands-
ortsklubbar utan närhet till större 
orter (läs städer) får ökade svårig-
heter att få ihop sina fotbollslag. 
Men fotbollen kommer säkerligen 
också att behålla sin roll som den 
stora sporten med flest utövare 
både på landsbygden och i stä-
derna.

*Futsal är den officiella benäm-
ningen på femmannafotboll inom-
hus som har ett eget seriesystem 
och ett eget spelarregistrerings-
system.

**En akademiförening är en 
förening som bildats av en annan 
förening för att hantera ungdoms-
fotbollen eller reservlagsfotbollen 
i en separat förening.

Gerhard Sager

hedersordförande i VFF från 2017 
ordförande i VFF 1995-2016 
styrelseledamot i VFF 1984-1994 
ordförande i Skepplanda BTK

På Kobergsvallen i Lagmansered (Trollhättans kommun) spelades det 
division 5- och 6-fotboll under en lång följd av år fram till början av 
1980-talet

På Skogsvallen i Kilanda (Ale kommun) spelades det division 6-fotboll 
(herrar) och division 3-fotboll (damer) i nära 20 års tid fram till 2001

Gerhard Sager

1984
272 föreningar
252 föreningar i seriespel seniorer (herr och/eller dam)

20 föreningar med enbart ungdomsfotboll eller vilande
1985-2020

44 föreningar varav 13 ”stadsklubbar” har försvunnit
28 föreningar har gått samman i nybildade föreningar varav 10 föreningar även har behållit den gamla föreningen

10 föreningar (förutom futsalföreningar) har bildats på större orter och i städer och finns kvar 2020
20 föreningar har bildats på större orter och i städer och har försvunnit efter några år

8 föreningar har flyttats till annat distrikt
6 föreningar har flyttats till Västergötland från Bohuslän och Göteborg

2020
251 föreningar varav 12 futsalföreningar
196 föreningar i seriespel seniorer (herr och/eller dam)

43 föreningar med enbart ungdomsfotboll eller vilande
12 kombinerade lag i division 5 och 6 herrar 16 kombinerade lag i division 3 och 4 damer
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Westgöta profiler
Här nedan ser du bilder på redskap/hjälpmedel som har använts/an-
vänds av västgötska idrottsprofiler. Bringa ordning i bokstäverna under 
bilderna och du finner deras namn.
Skicka in din lösning senast den 1 februari till:
leomattila@hotmail.com eller per post till Lennart Karlsson Skinnmo, 
Moholm 461 98 Trollhättan. Glöm inte att ange din adress!

1. GOHSIJEL SOSHEN

2. NERUN SADDA

3. NALLLU DEVIKE

4. RERETS LONKAPS

5. NASSSSEV DRENNO

6. LENNNGUW DAD

7. DÖLGIBO NIRSERN

8. LAANK FAHN 

9. TRINLÉB NERF 

10. TIQTEKS LJIVCHLERRS

Han tänkte och levde tennis 
Lennart ”Labbe” Bergelin 1925 – 2008
Frånsett ett par tidiga år i Lerum växte Lennart 
”Labbe”Bergelin upp i vackra Sörhaga. Hans far, 
Sven, hade spelat tennis i Ullevi TK och hörde till 
eliten i Alingsås. ”Det var definitivt min far som 
inspirerade mig att börja spela tennis. 
Under mina tidiga år fanns det bara banan i Nolhaga, 
den s k Trekanten. Vi fick krita linjerna själva” berät-
tade Lennart. Tennishallen invigdes 1936. Då kunde 
den blivande tennisstjärnan träna året om.

Lennart fick tidigt börja spela mot vuxna, bland an-
nat mot sin lärare i folkskolan Oscar Fransson. 
I tonåren var bl a Börje Eklund en viktig tränings-
partner. 

Lennart prövade även med andra idrotter och nämn-
de, inte utan stolthet, att han var center i Sörhagas 
bandylag redan som junior.

Stora framgångar 
Men tennisen blev hans livselixir. Som 15-åring gick 
han över till GLTK i Göteborg Tre år senare flyttar 
han till Stockholm och klubben AIK. Nu börjar en 
fantastisk karriär inom den världsvida sport som ten-
nis är. Vad sägs om 
- 20 SM-titlar, varv nio i singel 
- 88 Davis cup-matcher, varav 63 vunna 
- Grand Slam-seger i dubbel 1948 tillsammans med 
Jaroslav Drobny
- ett flertal segrar i stora internationella turneringar 
- Mellan 1946 och 1955 låg Lennart flera gånger på 
listan för världens 10 bästa tennisspelare
 - 1950 Svenska Dagbladets guldmedalj. 
Hans tränare under många år var den legendariske 
Kalle Schröder, ett av de första tennisessen i 
Sverige.

1946 inträffade ”Undret i Varberg”. Sverige spelade 
Europafinal i Davids Cup mot Jugoslavien. 
Svenskarna låg under med 0-2, men vände och vann. 
Lennart spelade sista singeln och lyckades vinna 
efter 10-8 i femte set.

Spelstil 
Bakom Bergelins framgångar låg, förutom stor 
talang, en enastående segervilja och hög koncentra-
tionsförmåga.
Hans forehand var av högsta klass, backhanden 
var inte lika bra, När bollen kom på backhandsidan 
sprang han därför ofta runt för att kunna slå en fore-
hand. Han hade ett hett temperament; det fick både 
motståndare, domare och journalister känna på. 
Som spelare lär han ha klagat på allt, från solens 
läge till fågelsång. Men han var inte långsint, det 
stora skrattet och glimten i ögat var snabbt tillbaka.

DC-kapten
Efter tenniskarriären blev Bergelin Davis Cup-
kapten åren 1971 -1976. Han fick uppleva Sveriges 
första finalvinst 1975, då laget besegrade Tjeckoslo-

vakien på hemmaplan i Kungliga tennishallen. 
I laget ingick Björn Borg, Birger Andersson 
(”Bragd-Birger”), Ove Bengtsson och Rolf Norberg. 
En vinst som lät tala om sig i tennisvärlden.

Tiden med Borg 
Många minns säkert Björn Borgs storhetstid under 
70- och 80-talen. Bakom Borgs framgångar låg en 
storartad tränarinsats av Bergelin åren 1971 – 1983. 
”Labbe” insåg tidigt Borgs ovanliga kapacitet som 
spelare, och framförallt visste han vad som krävdes 
för att nå den yttersta toppen. 
Speciell var satsningen inför Wimbledon, där Borg 
tog hem vinsten fem gånger. 

Många och långa träningstimmar, däremellan isole-
ring på hotellet, få intervjuer och kontroll av allt från 
kost till racketsträngning. När Borg plötsligt avslu-
tade sin karriär 1983, endast 27 år gammal, blev 
Bergelin både ledsen och besviken. 
Han hoppades i det längsta att Borg skulle ändra sig 
och börja tävla igen. Men så blev det inte.

Efter åren med Borg började Bergelin arbeta för ett 
amerikanskt företag, som drev tennisskolor i Tysk-
land. Han hade ett övergripande ansvar för ett stort 
antal tränare världen över. 
I sällskap med hustrun Rose-Marie lärde han semes-
terresenärer på Kanarieöarna och runt Medelhavet 
att spela tennis.

Eftermäle 
Bergelin hade en oerhörd kunskap om sin sport, han 
tänkte och levde med tennisen under hela sitt liv. 
Han visste vad träning och åter träning betydde för 
framgång. Han gjorde tillsammans med Björn Borg 
tennisen stor i Sverige.

Roland Antehag

Bergelin både spelare och ledare i Davis Cup
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Posttidning B

Från namnförslag till hållbarhetsprov
Söndagen den 17 augusti 1941 invigdes Borås nya 
idrottsplats. Sörmlandsposten skriver i en artikel 
daterad den 8 augusti ”Sveriges modernaste idrotts-
plats är en ännu odöpt stadion i Borås med alla 
bekvämligheter för idrottsmän och publik”. 

Namnförslag
Allmänheten bjöds in för att komma med förslag. 
En tävling utlystes och och 743 personer nappade 
på idén då förstapriset var hela 100 kronor. 
I första skedet bestämdes att namnet inte skulle 
sluta på -vallen, något som dock senare ändrades. 
Här är ett axplock av inskickade förslag: Ullstadion, 
Rya Hed, Knallevalla, Artaborgen, Jonasborg, Knal-
ledoniapalatset med mera. Namnet Ryavallen stod 
till slut som segrare och herr Åke Nilsson på Kum-
melgatan 14 i Borås belönades med förstapriset som 
var uppsatt av Borås Tidning. 

Hållbarhetstest
De ansvariga för arenan fick kort tid före arrange-
manget en anmodan att göra ett hållbarhetstest 
på läktarplats, ett dylikt borde göras med 500 styck-
en 50-kilos sandsäckar, men tiden var knapp och var 
och hur skulle så många sandsäckar införskaffas i 
all hast. 
Saken löstes med att stadens regemente I 15, kom-
menderade 450 soldater att förflytta, hoppa och 
stampa så mycket de orkade, samtidigt som experter 
på hållbarhetsteknik kontrollerade sina instrument. 
Det visade sig att läktaren inte ändrade sig en en-
daste millimeter av påfrestningen. 
Allt utföll därmed till belåtenhet, så varken kronprin-
sen med maka, landshövdingen eller de två inbjudna 
biskoparna behövde känna sig oroliga. 

En utförligare artikel om denna händelse kommer 
i nästa nummer av Westgötarnas Idrottshistoria.

Lennart Odéen

Källa: 
Direktör Arthur ”Arta” Anderssons klippböcker 
inlämnade av Jan ”Arta” Andersson.

Menyn för de speciellt inbjudna gästerna 
på Stadshotellet i Borås


