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Tiden mellan nummer 2 och nummer 3 av 
Westgötarnas Idrottshistoria betyder som-
mar. Den lokala aktiviteten i våra sällskap  
brukar då vara låg, men för en ”idrotts-
nörd”, som jag själv, har det funnits hur 
mycket som helst att följa på den nationella 
och internationella arenan. 
Man kan sitta dygnet runt framför sin tv, 
om man vill. EM, VM, Champions League 
och allt annat kanske har fyllt ett behov 
denna något ”skakiga” sommar. 
Jag har också på distans försökt följa RF 
och Riksidrottsmötet för att se, om den 
idrottshistoriska rörelsen på något sätt upp-
märksammats där. Jag har ej kunnat se något om ”det idrottshistoriska 
arvet” i kommunikéer eller i nyhetsrapportering. 

Det var väl kanske ej heller väntat. Idag är folkhälsa och integration  
naturligt i fokus. Intressant är dock att läsa om att stöd till idrott för äld-
re och livslång idrott är ett av RF:s prioriterade områden inför år 2018. 

Det borde glädja pensionärsorganisationerna men även många av våra 
medlemmar.  ”Träning och gemenskap för starkare pensionärer” var ett 
av RF:s seminarier i Almedalen. Jag fäster mig vid ordet gemenskap. 
Begreppet folkhälsa står för så mycket inte minst ”social gemenskap”.  
Där gör de idrottshistoriska sällskapen definitivt en värdefull insats. 
Men vi får inte glömma vikten av att kunna sin historia. 

Konsekvenserna av historielöshet ser vi i dagens samhälle.  
Om ministrarna talat med varandra, så lär vi få en utökning av antalet 
idrottstimmar i skolan. Övervikt och stillasittande är av ondo i alla 
åldrar. Frågan är om det är antalet utökade timmar i sig själv som är 
avgörande för resultatet. Är det inte innehållet och kvalitén i den under-
visning som ges?  

Ser jag i något slags idrottshistoriskt perspektiv tillbaka på mina egna 
erfarenheter från idrotts- och gymnastiktimmar i real- och gymnasie-
skola och jämför med vad många ungdomar i dag beskriver, så är det 
mycket jag känner igen. 

Allt minns jag inte med glädje. I klassen, i laget fanns då som nu en 
icke uttalad rangordning d.v.s. alla visste vem som var bäst, och vem 
som var sämst. Det anpassade man sig till. Alla hade inte heller på den 
tiden kroppar för plint, ribbstol och andra redskap. 

Lagsporter inte att förglömma. Vi var många som var förvisade till att 
”nöta bänken”  Självklart har idrottstimmarna utvecklats men en mo-
dern undervisning kräver nya breda kompetenser och innehåll. 
Mer individualiserad. 

Var finns detta att finna med dagens lärarbrist? Men skall nya timmar 
tillkomma måste andra tas bort. Ofta brukar detta gå ut över allmänbil-
dande ämnen t.ex. historia.  Vad menade jag med historielöshet?                                                                                                    
 
Dessa tankar är nedskrivna innan vårt årliga sommarmöte. 
Det ser jag fram emot. Mer om detta på annan plats i denna tidning. 
Vad som avhandlades på sommarmötet ber jag att få återkomma till.

Väl mött!

Roland Gustafsson
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Redaktionskommittén
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E-post: tommy@bihs.se

  
Carl-Erik Johnsson
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Lennart Karlsson
Skinnmo Moholm
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Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är nu inne på sitt fjortonde år. 
55 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och bilder 
har hittills producerats.

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

Riktlinjer för inskickade bilder till tidningen
Bilderna ska vara högupplösta och minst 3 megabyte stora i bildformaten 
JPG, PNG eller TIFF. Scannade bilder från tidningar och böcker går ej att 
använda av trycktekniska skäl. 

Vid oklarheter går det bra att skicka in bilder per post till oss och vi scannar in 
bilderna. Vi skickar givetvis tillbaka bilderna till Er.

För att tidningsmaterialet skall kunna publiceras, måste det vara redaktionen 
tillhanda senast 6 veckor före planerad utgivningstid.
Nästa nummer planeras att ges ut i december 2017.

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

Redaktörer: Lennart Odéen
  Steve Gustafsson
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Erik Carlsson ”på taket”
Erik Carlsson ”På Takets” motor-
karriär startade med motorcykel. 
Året 1952  köpte Eric en SAAB 
92 och därmed startade han sin 
rallykarriär. 

Två år senare införskaffades en 
före detta fabriksbil från SAAB 
där tvåtaktsmotorn trimmades från 
25 till väldeliga 36 hästar. 

Erik var en mästare på vänster-
broms utan att släppa gaspedalen 
och hade en synnerligen god 
bilkontroll på dåtidens grusvä-
gar. Snart blev Erik testförare på 
SAAB och deltog därmed i inter-
nationella tävlingar. 

Meritlistan är lång och det blev 
många segrar både i Sverige och 
utlandet. 
Bland segrarna finns bland annat, 
Rikspokalen 1955. Tusen Sjöars 
Rally 1957. Midnattssolsrallyt 
1959. Tyska Rallyt 1959.  Akro-
polisrallyt 1961. RAC-rallyt 1960, 
1961 och 1962. Monte Carlo 
Rallyt 1962 och 1963. San Remo-
rallyt 1964. Tjeckiska rallyt 1967. 

Smeknamnet ”På Taket” fick Eric 
från Astrid Lindgrens barnbok 
med samma namn, då SAABs 
tvåtaktsbilar överstyrde och hade 
lätt att välta. 

Åren 1962 och 1963 blev det 
seger i anrika Monte Carlo-rallyt 
och vid den andra vinsten åkte 
han kortege genom Monaco fram 
till slottet där fursteparet Grace 
och Rainer tog emot, samtidigt 
som den svenska nationalsången 
spelades. 
Tvåtaktsmotorernas era avtog i 

mitten av 1960-talet och ersattes 
med Fords V4 motorer på 105 
hästkrafter. 

Efter segern i Tjeckiska rallyt 
1967 avslutades rallykarriären och 
Erik blev anställd som PR-man. 

Erik Carlsson var gift med 
Pat Moss, som var syster till 
racerföraren Stirling Moss och de 
bodde i England, där Erik avled 
27 maj 2015.

Olika kartläsare under segrarna i 
Monte Carlo-rallyt. Vid den första 
segern året 1962 var det Gunnar 
Häggbom som skötte noterna.
Året därefter hette kartläsaren 
Gunnar Palm.

Gunnar och Gunnar

Den klassiska skylten på 
Monte Carlo-rallyts bilar

Kopia av Erik Carlssons SAAB 96 som han tävlade med i 1963 års Monte Carlo Rally
Foto: Lennart Odéen

SAAB-muséet i Trollhättan



några specialkläder med fanns 
inte och egentligen var det högst 
okvinnligt att kvinnor idrottade. 

Och sådana diskussioner finns det 
ju än idag. Vem minns inte Sepp 
Blatters försök att få tjejer som 
spelar fotboll att klä sig sexigare 
eller debatten om beach volley-
bollspelarna!

Förhållandet mellan mode och 
sport har förskjutits sett över 
tid. Från att det gällande modet 
speglades i vad man hade på sig 
för kläder vid idrott och friluftsliv 
har sportkläder av olika slag blivit 
mode i sig och påverkat hur vi 
är klädda även när vi inte idrot-
tar. Träningsoveraller har ersatt 
sportkostymerna som fanns första 
halvan av 1900-talet och används 
också till vardags. 

Samma gäller ju sådant som piké-
tröjor, t-shirts och inte minst skor. 

Många idrottsstjärnor ägnar 
sig åt modebranschen. Björn 
Borg, Börje Salming och Zlatan 
Ibrahimović är ju några exempel. 

När det gäller skor har det hänt 
mycket sedan de gamla blå 
gympaskorna. 
Nike, Adidas och Puma är de 
dominerande märkena och står 
för en urban och cool stil, ofta i 
samarbete med en idrottsstjärna 
som t ex Nikes samverkan med 
Michael Jordan och Air Jordan-
kollektionen. 

Sambandet mellan sportkläder och 
sponsring är också starkt. Ett antal 
match- och träningströjor från 
bollsporterna fyllda med loggor 
exemplifierade liksom barntröjor 
med lagets och barnets namn.

Vad gäller funktionalitet innebar 
de första stegen att man skapade 
rörelseutrymme i töjbart material 
som trikå och stretchiga material 
som latex i simdräkter. 
Hur man ska hantera fukt har 
påverkat både materialval och 
strukturer, konstmaterial i stället 
för bomull, lager på lager osv. 

På senare år har aerodynamiken 
kommit i fokus i sådant som back-
hoppar- och simdräkter.

Therese Alshammars berömda 
hajskinnsdräkt fanns t ex med 
liksom exempel på ny teknik som 
byggs in i kläderna, smart textiles. 

Också ett stycke idrottshistoria!
Tommy Olsson
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Klädd för sport
från bloomers till mamils

Klädd för sport. Från bloomers 
(vida s k cykelbyxor) till mamils 
(medelålders män i lycra). Så 
heter en utställning som under 
sommaren visats på Textilmuseet 
i Borås där Borås Idrottshisto-
riska Sällskap medverkade med 
kläder, bilder, föremål och fack-
kunskaper. 
Utställningen gav en bred bild 
av utvecklingen av träningsklä-
der under 1900-talet från i prin-
cip inga speciella plagg alls till 
dagens funktionella och snygga 
modeplagg.

Fokuset låg på tre områden, 
funktion och materialutveckling, 
mode och kroppsideal, genus, 
klass och moraluppfattningar. 
Det senare var ju inte minst 
viktigt i början. 
En kvinnlig tennisspelare vid för-
ra sekelskiftet skulle vara iklädd 
långkjol och blus med långa 
ärmar och under detta skulle man 
naturligtvis ha en korsett. 

Man hade helt enkelt samma 
slags kläder som i vanliga fall, 

Landslagsdress från 1950-talet 
tillhörande löparstjärnan 
Dan Waern

Therese Alshammars omtalade 
superdräkt som krossade hennes 
OS-dröm i Peking 2008, när drag-
kedjan sprack strax före start.

Klassisk gymnastikdräkt



6

Ishockeyn 50-årsjubilerar efter 
historisk debut

När Hans Alsér och Kjell Jo-
hansson slog in matchbollen i 
VM-finalen i bordtennis (herrdub-
bel) mot det ryska paret Amelin/
Gomozkov på Johanneshovs 
isstadion i Stockholm i april 1967 
”föddes” Mariestads BoIS.

Sverige hade fått sina första 
världsmästare i bordtennis och 
Alsér spelade för Leksbergs BTK 
i Mariestad.

Leksbergs starke man var Arne 
Norlander som tillsammans med 
Björn Berggren och några andra 
firade VM-guldet i Stockholm och 
då smidde planer.

Bordtennis i all ära, men nu ska vi 
satsa även i ishockey och fotboll.
Så efter några månader såg Ma-
riestads BoIS dagens ljus efter 
sammanslagning av Leksbergs 
BTK (bordtennis), Mariestads CK 
(ishockey, ja, det var en cykel-
klubb som bedrev ishockey) och 
Leksbergs IF (fotboll). 

Fotbollssäsongen hade då redan 
startat och bedrevs under namnet 
Leksbergs IF även 1967 för att bli 
Mariestads BoIS året efter.

– Att värva tre spelare i bordten-
nis och vinna SM-guld (lag) var 
nog inte så svårt, men vad Arne 
kanske inte tänkte på när det 
gällde att skapa ett slagkraftigt lag 
i ishockey och fotboll var att här 
krävs det betydligt fler spelare, 
brukar Björn Berggren skoja om.

Sommaren 1967 ägnade Arne 
Norlander i huvudsak åt att 
värva spelare till Mariestads BoIS 
ishockeylag i division II – med 
sikte på division I, som då var 
högsta serien.

Åtta spelare från andra klubbar 
kom till Mariestad och den 8 
november 1967 släpptes pucken 
på Isstadion (numera Katrinhal-
len) – det var seriefinal direkt i 
premiären i division II Västra B 
mot KB 63 (som Karlskoga-
Bofors hette på den tiden).

När Mariestads BoIS hösten 2017 
spelar i hockey-ettan så är det 
alltså 50 år sedan KB kom till Ma-
riestad och inför 3 772 betalande 
personer (rekord förstås) visade 
att det lag som ska spela i högsta 
serien 1968 kommer från Karl-
skoga och inte från Mariestad.
Det blev 8-2 till KB – och då var 
BoIS-målvakten Sven-Allan Ell-
ström bäst på plan!

– Vi hade att spela ihop ett delvis 
nytt lag och till premiären kom vi 
nästan direkt från ett träningsläger 
i Finland. Vi växte under säsongen 
och när vi mötte KB i returen var 
skillnaden inte alls så stor, minns 
backklippan Kjell ”Barret” Gran-
qvist.

BoIS vann 18 matcher, spelade en 
oavgjord och förlorade tre (dub-
belt mot KB och en mot Viking). 
Då var det tvåpoängssystem, 37 
poäng av 44 möjliga hade normalt 
sett räckt till serieseger och kval 
till högsta serien.

Men nu var KB med i serien, de 
hade rutin från spel i division I, 
många etablerade spelare med 
backen Tommie Bergman som 
den namnkunnigaste (sedermera 
landslagsspelare och NHL-proffs).
KB tappade en poäng – vann såle-
des på 43 poäng.

Efter BoIS på 37 var Grums trea 
på 35. Därefter i tur och ordning: 
Viking 32, Forshaga 24, Skövde 
22, Munkfors 21, Deje 17, Udde-
holms IF 16, IFK Trollhättan 9, 
Kils AIK 7 och Sunne IK 1.

Högsta serien bestod då av 16 lag 
(2x8-lagsserier), därefter åtta di-
vision II-grupper om totalt 93 lag. 
Och av dessa 93 lag var det bara 
KB och Hammarby (44 poäng på 
26 matcher) som tog fler poäng än 
BoIS.

Så premiärupplagan av Mariestads 
BoIS är ett av de bästa i klubbens 
historia.

– Jag har följt BoIS genom åren, 
det är svårt att jämföra, men det 
här laget var riktigt bra, säger 
Kjell Granqvist.

Efter premiären, som var en ons-
dag, var BoIS spelledigt på sönda-
gen och passade då på att spela en 
träningsmatch borta mot Västerås 
SK (seger 9-2). 

Sedan kom första segern i Troll-
hättan tre dagar senare (5-1) följt 
av 8-7 hemma mot Uddeholm 
och därefter rullade det på. Första 
derbyt mot Skövde, som BoIS 
vann med 4-3, drog 2 654 perso-
ner, returen i Skövde vann BoIS 
med 5-2.

Vilka åtta spelare värvade då Arne 
Norlander till Mariestads BoIS?

Här är de åtta:
Målvakt: Sven-Allan Ellström 
(från Surahammar men kom 
närmast från Husqvarna). Backar: 
Lars-Bertil Eriksson (från Skel-
lefteå men kom närmast från Teg 
i Umeå som han var med om att 
spela upp i högsta serien), Arne 
Berggren (från Viking i Hagfors 
och spel i högsta serien), Lennart 
Sundberg (från div II Östersunds 
IK, ursprungligen från Munkfors).
Forwards: Kjell-Ove Gustafsson 
(spelande tränare från Västra Frö-
lunda som han vann SM-guld med 
1965, ursprungligen från Munk-
fors), Roland Särnholm (IFK Bo-
fors som moderklubb, men kom 
också från Frölunda, innan dess 
AIK), Karl-Ernst Jönsson (från 
division II-kollegan Surahammar), 
och Rolf Ferngren (division II 
Nyköping).

Övriga i laget: Reservmålvakt: 
Lars Westman (egen produkt). 
Back: Kjell Granqvist (egen). For-
wards: Bo Johansson (kom 1961 
från Grängesberg), Börje Gustavs-
son (från Grängesberg 1961), Key 
Lundh (egen), Peo Karlsson (från 
Nor IK året innan), Sören ”Onta” 
Jonsson (från Munkfors året 
innan), och de egna produkterna 
Bernt Westman, Alf Larsson, Lars 
Jönsson, Lars Larsson och 
Bo Carlén.

Tre spelare är avlidna: Lennart 
Sundberg, Lars Westman och Bo 
Johansson.
Lagledare var Gunnar Bohlin och 
som ledare fungerade också Curt 

Alsérs VM-guld startskottet för Mariestads BoIS
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”Kula” Carlsson, Mr MCK.

Publiksiffran mot KB, 3 772 
betalande, korrigerades några da-
gar senare till drygt 4 000, då alla 
fribiljetter var inräknade. 

Det var dubbelt så mycket folk 
som 1961 såg matchen mot Gais 
(cirka 2 000) som var motståndare 
när konstisbanan invigdes. 

Tre år senare var taket klart och 
Mariestad var då tia i ”hall-ligan” 
i Sverige – Rosenlundshallen i 
Jönköping var först.

Matchfakta mot KB:
2-8 (0-2, 1-3, 1-3)
Målen: 0-1 och 0-2 Benny An-
dersson, 0-3 Leif Herlufsen, 0-4 
Sven-Ove Olsson, 0-5 självmål, 
blev antecknat på Lars-Bertil Er-
iksson), 1-5 Lars-Bertil Eriksson, 
1-6 Stig-Olof Persson, 2-6 Börje 
Gustavsson, 2-7 Christer Kihl-
ström och 2-8 Stig-Olof Persson.

KB vann sedan kvalserien mot 
Nybro, Fagersta och IFK/IKS 
Norrköping och var tillbaka i hög-
sta serien dit också Nybro 
kvalificerade sig.

BoIS hade också ett B-lag i 
seriespel denna säsong och det 
kom tvåa i division IV Västergöt-
land, en serie som f ö vanns av 
Hasslerör. Övriga lag var Norra 
Björke, Vara SK, Karlsborgs BK, 
Emtunga, IFK Hjo och Raska 
Drängar (Alingsås). 

Inget av de sju motståndarlagen 
till BoIS-reserverna finns idag. 
Det fanns också en division V-
serie 1967-68 och den vanns av 
IK Lyrestad.

Under denna säsong spelade BoIS 
också en träningsmatch mot det 
värsta buslag som någonsin gästat 
svenska hockeyrinkar, nämligen 
kanadensiska Kingston Aces 
(Ontario).

Kingston Aces deltog i två stora 
cupturneringar, Spengler Cup i 
Davos och Star Cup i Göteborg 
och Gävle. Totalt spelade kana-
densarna tolv matcher under tiden 
26 december till 10 januari.

Träningsmatchen i Mariestad var 
den sista på turnén och laget var 
kvalitetsmässigt i klass med Frö-
lunda och Brynäs som då domine-

rade klubbhockeyn i Sverige.
Men framför allt var Kingston 
Aces ett riktigt busgäng. 
Tre dagar innan besöket i Marie-
stad gästade laget Rocklundahal-
len i Västerås. 

Det blev den största skandalen i 
svensk ishockeys historia. 
Alla slogs med alla och matchen 
bröts när fem minuter återstod 
att spela. Den blev således inte 
färdigspelad, kanadensarna ledde 
då med 7-3 mot Västerås IK.

Men något slagsmål fick 3 031 
betalande personer aldrig se på 
Isstadion. Kanadensarna var som 
fromma lamm och vann med 5-1, 
Roland Särnholm tröstmålade för 
BoIS, som hade förstärkt laget 
med Ulf Sterner (Frölunda) och 
Färjestads-duon Conny Evensson 
och Kent ”Kisen” Olsson.

TORD KÄLLSTRÖM som då 
var 19 år gammal och skrev un-
der signaturen Tell på Tidning 
för Skaraborgs Län!

Bakre raden fr v: Gunnar Bohlin (lagledare), Alf Larsson, Karl-Ernst Jönsson, Key Lundh, Börje Gustavs-
son, Bo Johansson, Kjell-Ove Gustafsson, Bo Carlén, Roland Särnholm, Curt ”Kula” Carlsson (ledare) och 
Sören ”Onta” Jonsson. Nedre raden fr v: Lennart Sundberg, Lars-Bertil Eriksson, Lars Westman, Sven-
Allan Ellström, Arne Berggren och Kjell ”Barret” Granqvist.



Nu till frågorna
Beskriv ert träningsupplägg:

Acke: De flesta spelade fotboll 
innan bandysäsongen. 
Vi hade ingen träning på egen 

hand. Laget hade ingen tränare på 
försäsongen utan vi körde själva. 
Mest var det landbandy på fot-
bollsplanen och så hade vi löpträ-
ning på sanddynerna vid Villa-
badet längs Vänerstranden.
När vi kom på is hade vi Edgar 
Pettersson från Vänersborg som 
tränare. Han var väl med varan-
nan gång och körde då hårda och 
långa pass men med mycket vila 
mellan övningarna. 
Själva tränade vi mest på hörnor 
och frislag samt spelade tvåmål.
Beträffande teori och taktik så 
pratade vi ofta individuellt och i 
grupp. Vi kände ju varandra väl-
digt väl och vi visste vad var och 
en skulle göra. 
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Hur är det att vara elitspelare i 
bandy idag jämfört med för 50 år 
sedan. Vi sammanförde två spe-
lare, en från vardera tidsepok, och 
bad dom svara på ett antal frågor 
samt berätta om sina respektive 
förhållanden. 
Den ene var Karl-Axel ”Acke” 
Andersson som var med i Villa 
BKs allsvenska lag på 60-talet, 
den andre var Martin Andreas-
son som spelar i dagens Villa/
Lidköping BK. 

Först några data om dessa båda 
spelare:
Karl-Axel ”Acke” Andersson är 
född 1942 i Gösslunda utanför 
Lidköping och har bott i Lidkö-
ping i hela sitt liv. ”Acke” började 
som pojklagsspelare i Villa BK i 
det lag där sju av spelarna kom att 
utgöra stommen i klubbens första 
allsvenska lag säsongen 1966/67. 
Då bodde 10 av elva spelare inom 
en km² i Lockörn strax utanför 
Lidköping! ”Acke” har spelat 
SM-final med Villa både som spe-
lare och ledare samt varit tränare 
för några andra klubbar och har 
även varit tränare för Villas Dam-
lag. ”Ackes” position i laget var 
kedjespelare/centerforward. Idag 
ingår ”Acke” i Villa/Lidköpings 
Veterangrupp som bl a jobbar 
med olika uppgifter vid hemma-
matcherna. ”Acke” arbetade på 
Lidköpings Mekaniska Verkstad 
under hela sitt arbetsliv. 
”Acke” är gift och har en son och 
två barnbarn.

Martin Andreasson är född 1986 
i Köping. Började i Bandyskolan 
på ”Krillan” (Kristinelund) i Kö-
ping. Han har spelat A-lagsbandy 
i Köpings IS, GAIS och sedan 
2014 i Villa/Lidköping BK där 
han bl a var med i SM-finalen 
2016. Martin har studerat vid 
Göteborgs Universitet och jobbar 
nu som projektledare hos Västra 
Götalands Idrottsförbund/SISU. 

Förutom bandyspelet så arbetar 
Martin med diverse reklam- och 
sponsoraktiviteter för klubben. 
Martins position i laget är för-
svarsspelare. Martin är sambo och 
bor i Lidköping.

Vi hade inga gemensamma ge-
nomgångar med teori och taktik. 
Någon rehab med stretchning eller 
massage förekom inte.

Martin: Vi får inte spela fotboll 
så många spelar golf istället. På 
försäsongen tränar vi en hel del 
individuellt utöver den gemen-
samma, mestadels löpning samt 
styrkeövningar på gymmet.

Med laget blir det många olika 
övningar, blir ju mycket löpning 
och styrka som sagt. 
Men på våren spelar vi innebandy 
en gång/vecka. Dessutom har vi 
ett gemensamt pass som är kom-
binerat crossfit (styrkeuthållighet) 
och cykelintervaller på testcyklar.
På isen blir det mycket spelupp-
byggnadsövningar. 

Har varit mycket för att sätta 
mönstret i åkningar och passning-
ar senaste säsongerna. 

Mycket fokus på passningsspe-
let. När vi i försvaret tränar mer 
specifikt så handlar det ofta om att 
slipa på skridskomanövreringen i 
mindre och snabbare sekvenser.

Teori har vi oftast när det närmar 
sig match, dagen innan för det 
mesta. Då tittar vi en del på video-
klipp från våra senaste prestatio-
ner och något från motståndarens 
senaste matcher. 
På försäsongen (hösten) så kan det 
bli att vi pratar rent allmänt om 
hur vi vill att det ska se ut i stora 
drag, spelidé och försvarsmässigt.

Med rehab får vi en del hjälp från 
fystränaren Gustav Fabiansson om 
skador uppkommer.

Bandyspelare på elitnivå i Villa/Lidköping BK, 
idag och för 50 år sedan.

Martin och Acke diskuterar 
varandras utrustning. 



Berätta om Matchdagens 
innehåll:

Acke: Vi samlades på Lockörns 
idrottsplats och bytte om där. 
Där hade vi ett litet lagmöte samt 
gymnastik inne eller på fotbolls-
plan, sedan bil till Isstadion. Vi 
hade då väldigt speciella rutiner, 
t ex vilka som skulle åka ihop, att 
alltid stanna vid rött men också 
vid grönt m.m! 
På Isstadion spelade vi tvåmål 
innan matchen och sen direkt 
matchstart, vi gick inte in emellan.
I pausen så brukade lagledaren 
prata lite, annars var det mest åter-
hämtning. Men ibland kunde det 
bli högljudda diskussioner mellan 
spelarna om olika matchsituatio-
ner. Efter matchen var vi tvungna 
att stanna kvar och vara tillgäng-
liga för press och radio.

Martin: Våra rutiner före match 
är väl inget speciellt, någon 
kortare promenad under dagen 
kanske. Äter två mål ”riktig”mat 
innan match, det beror ju givetvis
 

lite på matchtid, plus frukost. Det 
sista målet ska vara minst 3 tim-
mar innan matchstart. Jag vill ab-
solut inte känna mig tung i magen 
under match.
Uppvärmning består i att spela lite 
gris med fotbollen innan isupp-
värmningen som startar en timme 

9

innan matchen och pågår i 30 min.
I pausen blir det lite banan, lite 
sportdryck, lite kaffe och så vatten 
så klart.
Efter matchen blir det nedjogg-
ning och ordentlig stretching (ju 
tätare matchschema ju noggran-
nare). Sen så mycket mat som 
möjligt, så tidigt som möjligt.

Utrustning för träning, spel, 
fritid etc?

Acke: Matchkläderna var Villas, 
resten var eget såsom klubba (fick 
ny om vi slog av), skridskor (bi-
drag 50 %), underställ, tränings-
kläder, benskydd, handduk 
och tvättsaker. 
Martin: Klubben håller med det 
mesta, matchdräkt, underställ, 
träningskläder, reskläder, skrid-
skor, klubbor, skydd och tvättsa-
ker. 
Skridskorna var förr av läder och 
med fast stålskena. 
Nu är det en ytterdel av hårdplast 
som formas efter foten med inre 
stoppning och löstagbar skena.
 
Klubborna var av trä förr och hade 
flätat läderband på klubbladet. Nu 
är det mest komposit eller träkär-
na med kolfiberstrumpa som gäl-
ler men det finns fortfarande rena 
träklubbor. Det är inga läderband 
men klubbladet är större.
Förr var bollen mörkröd och av 
korkkärna med flätat tjockt snöre 
omkring. Nu är den av plast, har 
cerise färg och är större för att 
synas i TV.
Tröjan var förr av bomull eller 
ylle. Nu är det oftast någon form 
av funktionsmaterial, typ polyes-
ter. 
Beträffande skydd är det ingen 
större skillnad, dock är målvakts-
skydden betydligt större. Det blev 
hjälmtvång 1967, innan gick det 
bra med toppluva och i bandyns 
början var det keps som gällde. 
Idag krävs hjälm samt visir och 
tandskydd/munskydd eller an-
siktstäckande galler.

Klubbens Resurser, Ledarstab 
m m?

Acke: Vi hade en tränare, lagleda-
re, läkare och materialförvaltare. 
Martin: Nu har vi tre tränare, en 
målvaktstränare, en fystränare, två 
materialförvaltare, slipare, läkare 

och mental coach.

Förhållanden vid matcher, re-
sor, uppehälle m m?

Acke: I bussen hade varje spelare 
en extra plats för fru eller barn. 
Vi hade egna mackor med oss 
och åkte alltid tur o retur samma 
dag. Platserna längs bak i bussen 
kallades träsket, där dracks läsk 
och spelades poker. Där gjordes 
även livliga matchanalyser, man 
löste alla problem som inte tränare 
o lagledare klarade av. Barn var 
ofta med på träningen hemma och 
hade en egen ruta på isbanan. 
Damerna var också engagerade på 
olika sätt.

Martin: Vi åker buss där varje 
spelare har ett dubbelsäte. Enbart 
spelare o ledare i bussen. Vi äter 
på vägkrog, åker oftast tur o retur 
samma dag utom vid slutspel då 
vi brukar övernatta. 
Damerna har fribiljetter till sitt-
plats, de träffas själva ganska ofta 
och brukar även vara med på våra 
upptakter.

Ekonomiska förutsättningar?

Acke: Jag jobbade heltid, tog nå-
gon gång några timmars ledighet 
vid bortamatcher och då betalade 
arbetsgivaren ändå (sponsring!)

Martin: Alla har individuell 
deltidslön från Villa, resten genom 
vanliga arbeten. 
Jag jobbar mellan 50-75% bero-
ende på när på säsongen.
Hur ser ni på varandras förutsätt-
ningar under resp tidsepok? Plus- 
och minus med de olika förhål-
landena?

Acke: Nu är det alltid fina trä-
ningsförhållanden och garanterad 
träningstid genom Inomhushal-
len. Dock kan det vara svårt med 
skillnader i att spela ute eller inne 
då inte alla lag har hallar. 
Och det blir kanske lite för myck-
et bandy ibland?

Martin: Jodå, visst kan bli lite 
mycket bandy ibland och man 
hade ju mer lediga kvällar un-
der veckan förr. Var ju inte så 
intensivt då heller. Material- och 
iskvalitet är stora anledningar till 
skillnader i spelet förr och nu. 

Karl-Axel ”Acke” Andersson jublar efter 
ett av sina många elitseriemål
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Vad är speciellt med Villa/Lid-
köping BK?

Acke: Bra organisation, ungdoms-
arbetet, man kommer alltid igen. I 
Elitserien oavbrutet sen 1968.
Martin: Organisationen, allt 
är proffsigt, det stora och breda 
publikintresset, bra matcharrange-
mang.

Vad tror ni om bandyns fram-
tid? Hur ser det ut om ytterli-
gare 20 år?

Acke: Förr var ju bandy större 
både i landet och i media och det 
kommer nog tyvärr inte tillbaka? 
Alla samhällsklasser och genera-
tioner går på bandy. Fler inomhus-
hallar kommer att öka skillnader i 
förutsättningar mellan klubbarna. 
Dagens något omständiga spel 
försvinner? 
Martin: Mer inomhushallar är ett 
plus men tyvärr försvinner många 

klubbar som inte får tillgång till 
sådana. Den speciella charmen 
med utomhusspel gör att det kan-
ske kommer tillbaka i viss omfatt-
ning? Det blir nog heltidsproffs i 
ett mindre antal större klubbar. 
Kanske lite rakare och offensivare 
spel igen, precis som många stora 
fotbollslag nu börjar återgå till?

Slutligen några speciella händel-
ser som killarna minns.

Acke: Vi spelade en kvalmatch 
mot Lesjöfors 1968 och ledde när 
det var några minuter kvar. Nu 
gällde det att få tiden att gå. Vi 
fick en hörna som jag slog men 
istället för att spela till skyttarna 
slog jag bollen tillbaka ända till 
egen hörnflagga dit motståndarna 
fick jaga. Där slog vi sen bollen 
över läktaren och innan en ny boll 
kom fram var tiden ute.
1987 började dåligt, åtta spelare 

försvann av olika anledningar så 
vi fick sätta in sex juniorer och två 
gamla spelare som hade slutat.
Ändå lyckades vi slå Boltic med 
5-3 trots att de hade sju lands-
lagsspelare! Att vi kunde avsluta 
säsongen med en mittenplacering 
var en mycket bra och rolig pre-
station det året!
Martin: Det som är roligast med 
min karriär är att jag aldrig varit 
någon större talang utan att jag 
verkligen fått spela och kämpa på 
alla nivåer och jag gjorde heller 
inte debut i elitserien förrän jag 
fyllt 24 år. 
Så en rolig grej inträffade med 
Köpings A-lag mitt första år som 
jag var med där, också det sista 
som junior, så det var säsongen 
04/05. Vi spelade i division 2 och 
det var väldigt många Värmlands-
lag med i serien. Vi skulle i alla 
fall möta Munkfors på bortaplan. 
När vi kom fram så frågade vi var 
vi skulle spela och någon pekade 
precis bredvid där vi stod och sa: 
”Här!”. Det var så att det var lite 
för varmt den här dagen för natu-
risen så de vågade inte ploga bort 
snön förrän precis innan match-
start. Så uppvärmingen skedde på 
snö (med is under), sen plogades 
det bort och det var faktiskt inget 
större fel på isen… i första halv-
lek. I andra halvlek smälte den 
ändå och gruset kom fram på sina 
ställen. Men matchen genomför-
des och vi vann till slut med 8-1. 
Munkfors kom sist och åkte ur 
serien, medan vi kom trea. 
Det är i alla fall en match jag 
aldrig glömmer och kontrasterna 
är stora när jag nu får skrinna in i 
arenan i Lidköping inför mer eller 
mindre fulla läktare.
Som framgår av ovanstående har 
naturligtvis bandyn, precis som 
allt annat i vår omvärld, förändrats 
under de 50 åren. Om det är bättre 
idag än 1967 är förstås omöjligt 
att svara på, här får var och en 
ha sin uppfattning. Klart är dock 
att förhållanden och material har 
utvecklats till det bättre till glädje 
för både spelare och publik. En 
annan sak är dock säker, spelarnas 
stora kärlek och glädje för ban-
dysporten är densamma idag som 
för 50 år sen och det gäller även 
för den stora skaran bandyentusi-
aster i Lidköpingsbygden.

Ingemar Williamsson, LIHS

 Martin Andreasson har full focus på boll och motståndare.
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Peter ”Töllsjöraketen” Karls-
son,  Alingsås IF. Svensk re-
kordhållare på 100 meter med 
tiden 10,18 som togs i Cottbus, 
Tyskland 1996. Karlsson har även 
tre SM-guld åren 1993, 1994 och 
1996. Peter har passerat dröm-
gränsen 10 sekunder på sträckan, 
då han noterades för 9,98 dock i 
för stark medvind.

Gott och blandat

Johan Mikael Wallberg, född 18 mars 1977 i Karlsborg i dåvarande 
Skaraborgs län, är en före detta svensk frisimmare. Han deltog i frisim 
i sommar-OS 1996 i Atlanta, Georgia och i sommar-OS 2000 i Sydney.

Efter sin egen tävlingskarriär började han 2003 att träna sin sambo 
Therese Alshammar, med vilken han har en son, född i maj 2013. Han 
är sedan hösten 2016 tränare för Sarah Sjöström. Källa: Wikipedia.

Anders Järryd, född 13 juli 1961 i Lidköping, är en svensk högerhänt 
före detta professionell tennisspelare. Anders Järryd blev professionell 
tennisspelare på ATP-touren 1980. 
Han är, i skuggan av 1980-talets tennisgiganter Mats Wilander och 
Stefan Edberg, en av de mest framgångsrika svenska tennisspelarna 
genom tiderna. Han hade sina största framgångar i dubbel där han till-
hörde den yppersta världseliten. Under karriären vann Järryd 8 singel- 
och 59 dubbeltitlar. Källa: Wikipedia

Svärfar berättade
Detta är en historia från 
efterkrigstiden omkring 
1947. Grannfamiljen 
bestod av sju personer, 
barnen var 3 pojkar och två 
flickor. Som vanligt på den 
tiden var mamman hemma 
och skötte om barnaska-
ran. Pojkarna i familjen 
var omåttligt förtjusta i 
fotboll, det sparkades boll, 
på ängen bredvid, morgon 
middag och kväll. På kväl-
len när den hårt arbetande 
familjefadern cyklade 
iväg till sitt extrajobb för 
att klara av att mätta alla 
munnar, hördes hans något 
bekymrade västgötska  
stämma:
” Spring inte så jävligt 
pajka, i blir bara hungria”

LO



12

I år firas det jubileum i Vårgårda. 
För ett halvt sekel sedan, den 31 
augusti 1967, vann fyra bröder 
”Fåglum” Gösta, Erik, Sture och 
Tomas det VM-guld man redan 
året innan hoppats vinna i Köln. 

Dagarna före tempotävlingen i 
Köln råkade bröderna ut för mag-
sjuka. Två vurpor under loppet 
av Sture på de regnvåta ojämna 
gatorna gjorde att de fick fortsätta 
med tre åkare och ändå slutade de 
som sexa. Danmark vann, som de 
hade besegrat två gånger tidigare. 
1966 var premiäråret för brödra-
kvartetten som lag. Då anslöt sig 
Tomas, som tidigare varit junior.

VM-triumfen
1967 tävlade de flitigt. Erik har 
räknat ut att de gjorde 90 starter 
det året. Innan VM hade de del-
tagit i Marocko runt som är ett 
14-dagars etapplopp.Gösta vann. 
Sexdagars i Sverige med start i 
Skövde och med ett av etappmå-
len i Vårgårda. Trots regn gick 
vårgårdaborna man ur huse för att 
se hemmasönerna göra upp med 
världseliten. Även i detta lopp 
stod Gösta som totalsegrare. 
Vid SM i Ystad vann Gösta 5-mi-
len och Erik 18-milen.  De hann 
också med att bli nordiska mästare 
i lagtempo innan det var dags för 
VM i Holland. 
Så det stämmer inte med det som
Lars-Gunnar Björklund skriver i 

sin bok att de var relativt okända 
fram till första VM-segern och att 
kontinentens cykelexperter såg 
det mest som kuriosa att fyra x 
Pettersson från samma familj och 
lilla by ställde upp som landslag.  
Nej, samtliga hade tidigt gjort sig 
kända på den internationella sce-
nen, inte minst Gösta med en rad 
individuella segrar.
Staden Heerlen ligger nära Val-
kenburg där Harry Snell 1948 tog 
guld i linjeloppet. 

”Det fanns guld i marken i dessa 
trakter” skriver Lars-Gunnar 
Björklund i boken om de fantas-
tiska Fåglum-bröderna. 
Det flitiga tävlandet och den dag-
liga träningen gav nu resultat. 
Det fanns inget lag i världen som 
tränade så intensivt och med så-
dan precision på farthållning, 

växeldragning och vinnande när-
het som Gösta, Erik, Sture och 
Tomas. De körde fullständigt 
slut på varandra i turerna mellan 
Vårgårda och Floda ett par gånger 
i veckan, en sträcka på 8 mil.
Gösta berättar att deras uppskat-
tade danske tränare Knut Jacobsen 
varit i Tyskland och fixat drev 
med större utväxling (en kugge 
mindre bak). Men han lyckades 
bara få tag på tre, Tomas blev 
utan. Det höga tempot, ofta över 
50 km/tim, och vetskapen att 
danskarna knappade in på det för-
språng de byggt upp under första 
halvan av loppet tog på krafterna. 
Sista milen var alla fyra uppe 
igen och drog lika långa sträckor, 
dvs 3-400 m i ca 10 sek och höll 
undan för Danmark och blev 
världsmästare med 15 sekunders 
marginal!

50 år sedan Fåglumsbrödernas första VM-guld i lagtempo!

Bröderna Fåglum på en av sina många träningsrundor i Vårgårda. 
I täten Tomas sedan följer Gösta, Sture och sist Erik

Efter VM-guldet 1967,  hyllas de på Kungsgatan i Vårgårda

Erik och Gösta läser klippböcker
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Bragdguldet
Den här fantastiska prestationen 
resulterade i att de fick Svenska 
Dagbladets bragdmedalj ur han-
den på prins Bertil. Första gången 
ett lag fick bragdguldet. 
Erik räknar upp ytterligare fem 
utmärkelser för brödernas presta-
tioner det året, bl.a Västsveriges 
bästa idrottsprestation. 
Det kunde blivit ytterligare dag-
bladsguld för individuella insatser 
de följande åren, men en regel 
sade då att man inte fick priset 
mer än en gång. Senare svenska 
idrottspersonligheter har ändrat på 
dessa regler.

Världsmästare x 3!
Året efter försvarade Fåglum-
bröderna sin VM-titel med att i 
Uruguay vinna i utklassnings-
stil. De vann med 6 minuter och 
42 sekunder före Schweiz, den 
största segermarginalen någonsin 
som står sig ännu! 
Dessutom utfört av ett landslag 
bestående av bröder, en lika svår-
slagen historisk bedrift. 

Lägg därtill att de året därpå, 
1969, upprepade triumfen och 
blev världsmästare för tredje 
gången, nu i Brno i Tjeckoslo-
vakien.

Gösta menar att tiden som sedan 
följer, som proffs i Italien, är den 
tid då de största individuella pre-
stationerna kommer. 
Likaså saknas här deras två OS. 
Koncentrerat artikeln på VM-
medaljerna och 50-årsjubiléet 
även om det finns många andra 
triumfer att berätta.

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

Källa: 
Intervjuer med Gösta och Erik.
Boken ”Dessa fantastiska Fåg-
lums” av Lars-Gunnar Björklund.

Fakta
Bröderna Fåglum
Gösta Pettersson, född 1940.
Sture Fåglum Pettersson, född 1942, 
död 1983.
Erik Fåglum, född 1944.
Tomas Fåglum, född 1947.
1964: OS-brons, lagtempo.
1967: VM-guld, lagtempo. Vann 
Svenska Dagbladets bragdmedalj.
1968: VM-guld, lagtempo. OS-silver, 
lagtempo.
1969: VM-guld, lagtempo.
Gösta Pettersson vann även Giro 
d’Italia 1971 och blev trea i Tour de 
France 1972. Han blev även OS-trea 
i linjeloppet vid OS 1968.Brödrakvartetten Fåglum. Gösta, Erik, Sture och Tomas

Medaljbröderna Fåglum. Gösta, Erik, Sture och Tomas
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- Jag är förmodligen en av de yt-
terst få i världen, som varit med 
om att flyga i bil genom kinesiska 
muren, påstår Arne Hertz, an-
sedd som Sveriges bästa 
codriver.

1985 åkte Hannu Mikkola och jag 
i Kinas första stora internationella 
rally, som vi vann. Slutmålet var 
vid muren strax norr om Beijing. 
På ett krön i porten genom muren 
lättade vi med bilen över mållin-
jen, till publikens jubel.

Så började det.
- Det var på Holmängen i Väners-
borg i början på 50-talet som det 
startade, berättar Arne. Vi var ett 
gäng grabbar i 12-13 -årsåldern, 
som byggde en cykelcrossbana. 
Vi tävlade med vanliga standard-
cyklar, som vi ”modifierade”. Vi 
bildade en klubb, som vi kallade 
för ”Gamarna”.
Cykelcross var populärt på den 
här tiden. Det var tävlingar runt 
om i regionen och ”Gamarna” var 
framgångsrika.

Körkort.
Men med stigande ålder byttes 
cyklarna ut mot mopeder och lätta 
motorcyklar. Det alla såg fram 
emot var dock 18-årsdagen, då de 
skulle få ta körkort. Bilen var den 
sanna drömmen.
Arne fyllde 18 år den 6 juni 1957. 
Några veckor senare hade han 
körkort.

- Men skall sanningen fram, så 
hade jag kört bil i flera år då. 
En kompis i vårt gäng, som bodde 
en bit utanför sta´n, körde sin 
egen bil till uppkörningen och 
sedan hem igen. Så kunde det gå 
till på den tiden.

Rallystart.
I en VW 1200 började Arne köra 
rally, eller tillförlitlighetstävlingar, 
som det hette på den tiden. 
Hans första stora seger kom i 
”Dalslandsloppet” 1958 med Lars 
Billengren som kartläsare. 

De vann B-juniorklassen före 
storheter som bl.a. Tom Trana.

Samtidigt som Arne utbildade sig 
till ingenjör, fortsatte han köra 
tävlingar omväxlande som förare 
och kartläsare.

Co-driver.
1966 blev avgörande för Arnes 
karriär. Olle Dahl, duktig rally-
förare från Grästorp, som körde 
Saab med fabriksstöd, skulle delta 
i grekiska Akropolis rallyt. 

Men han saknade kartläsare.
- Då fick jag förfrågan, berättar 
Arne. Jag tvekade inte en sekund. 
Det var ju en dröm att få komma 
ut på ett stort internationellt rally.
Vi låg bra till i tävlingen, men 
körde mot slutet in i en fårskock, 
som rusade ut framför oss. Kyla-
ren gick sönder och vi tvingades 
bryta.

Nu var kontakten med Saabs 
tävlingsavdelning etablerad. Arne 
fick hoppa in som co-driver till 
Calle Orrenius, som han åkte 
Monte Carlo rallyt med 1968.
- Calle var lite speciell. Han körde 
alltid i kavaj och slips, minns 
Arne.
Arne åkte också med Simo Lam-
pinen och Per Eklund.

Arne är förmodligen en av de ytterst få i världen, som varit       med om att flyga i bil genom kinesiska muren

Arne Hertz och Stig Blomqvist mot seger i Finland 1972

Arne Hertz / Lars Billengren efter seger i Dalslandsloppet 1958
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- Jag åkte med Per i Norska rallyt 
1970. Då var jag med om en av 
mina värsta vurpor. Per satsade 
väl hårt i en böj. Vi rullade och 
rullade och rullade. Det var tur att 
vi satt i en Saab 96 med urstark 
kaross.

Stig Blomqvist.
1971 fick Arne heltidskontrakt 
som co-driver åt Stig Blomqvist, 
en av Sveriges mest framgångs-
rika rallyförare. I en Saab V4 tog 
paret seger efter seger. De vann i 
finska Jyväskylä, brittiska RAC 
och Svenska Rallyt 1971-73.
- Vi var verkligen uppe i smöret 
de här åren, ler Arne. Det kändes 
som om vi vann allt!

Toyota och Audi.
Arne hade åkt en del med Ove 
”Påven” Andersson 1970. I mitten 
på 70-talet fick ”Påven” i uppgift 
av Toyota-koncernen att bygga 
upp deras tävlingsavdelning. Arne 
fick anställning som vice mana-
gement-chef. När Ove sedan knöt 
Hannu Mikkola till teamet, var 
kartläsarstolen vikt för Arne.

1981 tog karriären för Hannu 
och Arne ny fart. Tyska Audi gav 
sig in i sporten med en Quattro. 
Med fyrhjulsdrift och en 2,1 liters 
turbomotor blev bilen en vinnare. 
Redan i debuten i Monte Carlo 
Rallyt 1981 slog paret till. På den 
första 10 kilometer långa och snö-
täckta specialsträckan, körde 
Mikkola ikapp och förbi en Lan-
cia Stratos, som startat en minut 
före.
- Den körningen pratas det fortfa-
rande om i rallykretsar, konstate-
rar Arne.
Duon var mycket framgångsrik 
och blev världsmästare 1983. 
Fram till 1987, då Audi slutade 
med rally, vann paret 23 tävlingar 
i rallyvärldsmästerskapet och 
fyra VM-titlar.
Därefter gick Arne tillbaka till 
Toyota och åkte bl.a. med Armin 
Schwarz från Tyskland och japa-
nen Yoshi Fujimoto. 

Summering.
Arne gjorde sitt sista VM-lopp 
1999, då han hunnit fylla 60 år. 
Han kunde då räkna ihop till 135 
VM-rallyn och ett otal pallplatser. 

Arne är förmodligen en av de ytterst få i världen, som varit       med om att flyga i bil genom kinesiska muren

Han var också inskriven i Guiness 
rekordbok med flest segrar i RAC-
rallyt och kunde visa upp 
en imponerande prissamling.

- Det har givetvis varit många 
toppar, men också en del dalar, 
minns Arne. Den roligaste segern 
var nog den i afrikanska Safari-
rallyt 1975. Jag åkte med Ove 
Andersson och hade varit nere i 
Afrika och skrivit noter en månad 
i förväg.
Vi åkte i en Peugeot 504 som 
knappast är en rallyracer, men 
hållbar på de eländiga vägarna. 
Mot alla odds vann vi och jag 
glömmer aldrig känslan, när vi 
körde upp på mål rampen i 
Nairobi.

Största besvikelsen var ett annat 
lopp med Ove i Sydafrika 1979. 
Vi ledde rallyt hela tiden. Men 
med mindre än en kilometer kvar 
skulle vi passera en bergshöjd. Då 
gav motorn upp. Hade vi bara pas-
serat toppen, hade vi nog kunnat 
rulla i mål.

Rädd?
Även om jag har åkt omkring 
100 000 mil tävling, vilket är 25 
gånger jorden runt, så har jag 
aldrig varit rädd. Det beror i första 
hand på att jag åkt med skickliga 
förare, som kunnat reda ut de mest 
kniviga situationer.
Men en gång höll det på att gå 
illa. Jag åkte med Michél Mouton, 

en skicklig fransk kvinnlig förare. 
Vi var i Elfenbenskusten och trä-
nade och skrev noter. 

Vi kom i hög fart på en väg, som 
kantades av högt elefantgräs på 
båda sidor. Direkt efter en kurva 
utan sikt och utan varningsskyltar, 
korsade vi en järnväg, där ett tåg 
kom rusande. 
Loket träffade första hjulaxeln och 
bilen kastades bakåt av smällen. 
Hade vi varit bråkdelen av en 
sekund tidigare, hade loket träffat 
oss mitt i sidan. Både Michél och 
jag klarade oss utan skador.

Lennart Karlsson

Källa: Artikeln är en samman-
fattning av en intervju, som Åke 
Svanberg gjorde till Vänersborgs 
Söners Gilles årsskrift 2011.

Stig Blomqvist och Arne Hertz i ”Värmland runt” 1971

Arne Hertz
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SM-Veckan i Borås 2017
För andra gången stod Borås som 
arrangör för sommarens SM-
vecka. Förra gången var 2014 och 
nu var antalet idrotter betydligt 
fler, hela 50 st. 
Tävlingarna arrangerades på 
befintliga anläggningar men även 
helt nya byggdes upp. 
Många idrotter nyttjade Stadspar-
ken och de fina möjligheter staden 
erbjuder på ömse sidor om Viskan. 

Även Viskan mitt i stan nyttjades 
för olika former av vattenidrotter. 
Tävlingarna med högst status var 
SM i simning och Lag-SM 
i friidrott.

SM i simning
Mästerskapen avgjordes i bas-
sängen vid Alideberg. Förra 
gången, SM-veckan 2014, slogs 
ett fantastiskt världsrekord i denna 
bassäng. Skulle det upprepas i år?

Sarah Sjöström fanns ju på plats 
så helt otänkbart var det ju inte. 
Väderleksförhållandena var inte 
de bästa, lite kallt. 
Detta hindrade inte Sarah Sjö-
ström att vara mycket nära världs-
rekordet på 50 meter frisim. 

Hennes 23,85 var endast dryga ti-
ondelen för långsam. Till den för-
ste att intervjua var kommentaren; 

”Bra tävlingar, jag är stabil under 
24 sekunder, hade en bra start och 
en bra målgång och nu siktar jag 
på att ta världsrekordet på VM”.

SM-tävlingarna var för första 
gången tillsammans med Parasim-
marna. Maja Reichard var lika 
lyrisk som Sarah Sjöström över de 
fina tävlingarna i Borås. 

Maja segrade bl.a. på 50 meter 
frisim. ”Kanon att få tävla på SM 
tillsammans med de övriga” var 
kommentaren från Maja.

Lag-SM i friidrott
Veckans sista dag avgjordes SM 
för lag i friidrott på Ryavallen. Af-
fischnamnet här var Daniel Ståhl. 
Han kom, han sågs och 
han segrade. 
Daniel lovade före tävlingarna att 
slå rekordet för Ryavallen. Han 

infriade löftet och är numera 
innehavare av stadionrekordet. IK 
Ymer, som under året fyller 100 
år, svarade för fina arrangemang.

Framgångar för Sjuhärad
En av veckans framgångar lokalt 
var när Andreas Linusson, Kinna 
MK, segrade i något som kallas 
Superenduro. 
Tävlingen avgjordes mitt i Borås 

bakom den stora fastighet som 
Gina Tricot byggt. 
Andreas vann två av de tre final-
heaten och blev tvåa i det sista. 
Med dessa resultat vann Andreas 
guldet framför de senaste årens 
dominant Joakim Ljunggren.

Andra framgångsrika idrottare 
från Sjuhärad var Karl-Johan 
Westberg, Borås SK som segrade 
både i sprint och i masstarten på 
rullskidor. 

Segrade gjorde också Adam 
Paulsson, SK Elfsborg, på två 
simdistanser och Lovisa Claes-
son, Öresjö SS, i rodd. 

Totalt blev det 10 Guld till Sjuhä-
rad under veckan.

Pressens kommentarer från 
SM-veckan 2017 

Mattias Pettersson, planerings-
ledare på SVT som arbetat med 
SM-veckan i Borås i drygt ett 
halvt år.

Hur har planeringen varit inför 
SM-veckan?
Pågått under en längre period. 
Tycker att vi fått fina punkter att 
utgå ifrån när det gäller samtliga 
tävlingar.

Andreas Linusson, Kinna Motorklubb segrade i Superenduro

Simhopp, Borås Simstadion
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Samarbetet med Borås kom-
mun?
Det varit mycket bra. 
Tycker att Gatukontoret i Borås 
gjort ett fint arbete för att tillsam-
mans med oss bakom kamerorna 
skall kunna ge alla TV-tittare 
fina bilder.

Är de tre största städerna i Sve-
rige lämpliga för en SM-vecka?
Tycker definitivt inte att man 
skall lägga detta arrangemang i 
Stockholm eller Göteborg. 
Ett liknande arrangemang i dessa 
städer drunknar. 

Hur det skulle vara i Malmö har 
jag lite svårt att uttala mig om. 
Känner inte till staden lika bra.

Är Borås den bästa kommun 
du varit i när det gäller att ar-
rangera SM-veckan?
En av de bästa i alla fall. 

Borås storlek är lämplig för att 
arrangera en SM-vecka i. Norrkö-
ping förra året var också ett fint 
arrangemang.

Tack för pratstunden och välkom-
men tillbaka 2021 då Borås siktar 
på att få arrangera vintervarianten 
av SM-veckan.

Johan Rydén, mångårig jour-
nalist på BT-sporten.

Ditt intryck av SM-veckan i 
Borås?
En trevlig och välarrangerad 
vecka. Missade förra gången 2014 
men denna gång bevakade jag en 
del arrangemang. 
Det verkar också som att borås-
arna engagerade sig på ett bra sätt.

Borås som evenemangstad?
Kulturen lever vidare sedan 
många år. Bra arrangemang. 
Både Elfsborg och Borås Basket 
bjuder också på bra arrangemang. 
Det gäller att hålla det hela vid liv 
och arrangera vidare.

Borås som idrottsstad, långt ner 
i rankingen?
Även här är det kultur. 
Det är få idrotter med elittänk i 

Borås. Verkar dock vara lite på G 
och då tänker jag i första hand på 
tjejerna inom rodd.

Skall vi tacka BT för detta?
Jag tror att vi satt strålkastarna på 
hur dåligt det över tid varit med 
tjejidrott på elitnivå. 

Troligt är att Elfsborg varit för 
dominanta.

Ditt starkaste minne från SM-
veckan?
Det är två, dels när Karl-Johan 
Westberg spurtade i mål som 
segrare på rullskidorna samt att 
de som höll till i Viskan tyckte att 
den var bra att simma i.

Vinter veckan 2021?
Lite tufft, en betydligt större 
utmaning. 

Borås är ju svenska mästare på att 
göra snö och detta tillsammans 
med kreativa ledare löser säkert 
även en vintervariant.

CEJ
SM Kortdistans damer, Sven Erikssongatan i centrala Borås

Fullt drag på Alidebergsbadet

Foto: Lennart Odéen
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Norra Härene GoIF. Damerna är 
bakre rad fr v: Märta Larsson, 
Karin Larsson. Främre rad fr v: 
Ingrid Hermansson/Sörstrand, 
Margareta Andersson

Ingrid Hermansson/Sörstrand, Norra Härene GoIF

Bildskatten

Mariedal - Vänersborg,  Ryavallen 1958

Vårgårda IK möter HK Guldkroken 1991

Rune Andersson, Vedums Sport-
skytteklubb som deltog i OS i Rom 
1960 i lerduveskytte.

Fredrik Andersson, IFK Falköping Bordtennisklubb
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Ivar ”Rackeby” Andersson  
Ivar Andersson föddes den 2 
augusti 1895 på gården Guntorp i 
Strö socken strax norr om Lidkö-
ping. Han blev idrottsintresserad i 
unga år och var tidigt prenumerant 
på tidningen ”Nordisk Idrott”. 

Stockholmsolympiaden 1912 ökade 
hans intresse ytterligare. 

Familjen flyttade så småningom 
till gården Valkesberg i Rackeby 
och därför fick Ivar smeknamnet 
”Rackeby” när han började tävla i 
Lidköping.

Under 1920-talet var han Väster-
götlands bäste spjutkastare. 
Han tävlade för Lidköpings IS och 
han första resultat som är noterat 
från deras statistik är från invig-
ningen av idrottsplatsen Framnäs 
i Lidköping 1918 där han stötte 
10,11 meter i kula med ”bästa 
hand”. 

År 1920 blev ”Rackeby” Lidkö-
pingsmästare i spjut med ”båda 
händerna” med 80.77 meter. 

På den här tiden tävlade man hu-
vudsakligen genom att kasta med 
båda händerna och sedan lägga 
ihop resultaten. 
År 1921 vinner han sitt första DM i 

spjut med båda händer på 76.57. 
DM vinner han sedan varje år 
fram till 1925. 

Sina bästa resultat under LIS-ti-
den, lika med Lidköpingsrekord 
ända fram till 40-talet, var spjut 
bästa hand 56,05 och med båda 
händerna 89,14 satt i 
Borås 1924. 

Man påstod att han fick så fin 
höjd på kasten för att han tränade 
hemma på gården med att kasta 
över ladugårdstaket! 

Hans Lidköpingsrekord slogs 
alltså först på 40-talet och då av 
en annan Rackebybo, Karl Tid-
blom som nådde 63,72. 

När fotbollsklubben Rackeby IK 
bildades på våren 1929 var det 

på initiativ av Ivar Andersson som 
också blev dess förste ordförande, 
ett uppdrag som han hade med ett 
års avbrott fram till 1948. 
Han var även lagledare och ”allt i 
allo” under lång tid.

Ivar låg också bakom den välkän-
da tävlingen ”Rackebyterrängen” 
som klubben arrangerade i 15 år. 
Den första tävlingen gick 1935, 
söndagen den 11 april kl 13.30. 

Banans längd var ca 2,3 km och 
gick på markvägar och skogsstigar 
bakom godset Degeberg och ner 
mot Vänernstranden och löptes 
två varv. 
Startavgiften var 1 kr, klasserna 
var seniorer och juniorer samt lag 
i båda klasserna. 

Segrande seniorlag erhöll inteck-
ning i Nordpolens Mineralvatten-
fabriks vandringspris. 

1964 instiftade Rackeby IK ett 
vandringspris till minne av pion-
jären och mångfaldige RIK-ordfö-
randen Ivar Andersson. 

Priset tillfaller årligen den spelare 
eller ledare som på ett eller an-
nat sätt utmärkt sig genom att ha 
utfört särskilt förtjänstfulla insat-
ser till klubbens fromma, populärt 
kallad ”Årets Ivar”. 

Sin stora prissamling skänkte Ivar 
till Finlandshjälpen på 1940-talet. 
Ivar Andersson avled år 1953. 

Ingemar Williamsson
LIHS

Ivar ”Rackeby” Andersson

Kastade spjut 
över lagårdstaket

Vårt mycket populära korsord  utgår tyvärr i detta nummer, men återkommer 
naturligtvis som vanligt i nummer 4.

Rätt svar i förra numrets SOMMARKRYSS skulle vara ”SOMMARSOLEN”. 

Vi har dragit följande vinnare:

1:a pris 3 st Sverigelotter: Marie Olausson, Torstövägen 8, 44135 Alingsås
2:a pris 2 st Sverigelotter: Harald Källgren, Lars-Nilsgården, 53195 Källby
3:e pris 1 st Sverigelott: Leif Johansson, Selma Janssons väg 4, 30291 Halmstad
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Fotbollsproffs. Det är väl vad 
varje bollspelande tonårsgrabb 
drömmer om. 
För 16-årige Oliver Verona 
Grönberg i Skara går drömmen i 
uppfyllelse. 

Första veckan i augusti flyger han 
till Genova i Italien för att ingå i 
den ”plantskola” Genoa FC dri-
ver. Det blir nu ett välbetalt jobb!

Sedan år 2002 delar Skara Idrotts-
historiska Sällskap årligen ut ett 
ungdomsstipendium.

- ”I år var det inte svårt att utse 
stipendiaten”, konstaterar ordfö-
randen Olle Magnusson. 

Självklart ville vi premiera Oliver.
I början av juli samlades styrel-
sen i sällskapet för att överlämna 
stipendiet, som är på 1000 kr följt 
av ett diplom. 

Oliver berättade då sin sagolika 
historia för de samlade gubbarna. 
Redan som 14-åring fick han för 
första gången visa upp sig och sitt 
kunnande i större sammanhang.

- ”Då var jag uttagen till ung-
domslandslagets match i Fulham i 
England”, berättade han.

Redan då fick han ögonen på sig. 
Vid en match i Danmark mot 
just ett ungdomslag från Genoa 
FC var en italiensk talangscout 
framme och kontaktade Oliver.

For till Italien
Det resulterade i att han, tillsam-
mans med pappa Francisco, åkte 
till Italien. Nu har han och fadern 
signerat kontraktet och i början 
av augusti kränger han på sig 
Genoa:s röd-blåa dräkt för att 
börja träna och spela.
 
Han har för övrigt redan känt på 
proffslivet: 
”Jag har ju varit där under fyra 
månader nu i vinter”, berättar 
Oliver.

Slutade skolan
Oliver gick ut nian på Djäkne-
skolan nu i juni. Han är nöjd med 
slutbetyget trots bortavaron:
-”Jag läste på distans och hade 

kontakt med en svensklärare för 
att läsa in gymnasiekompetensen”, 
fortsätter han. 

Pappa, som har en yrkeskarriär 
som fotbollsproffs bakom sig, 
är nämligen noga med att Oliver 
fullföljer sina studier.

Fotbollen som jobb
Kontraktet innebär att Oliver är 
anställd på heltid för att träna och 
spela fotboll. 

16-årig Skara-stipendiat, fotbollsproffs i Italien

Oliver Verona Grönberg med diplomet, tillsammans med Idrottshisto-
riska styrelsen. Fr v Sten-Olof Olsson, Leif Nordh, Olle Magnusson, 
Lars Ahlmark och Jan-Åke Ek.                        Foto: Gösta Karlsson

”Jag får en egen lägenhet också”. 
Givetvis är Oliver spänd inför 
framtiden, men inte nervös: 

”Det ska bli spännande, men jag 
är ju inte helt ensam svensk vid 
akademin”, säger han. 

Nu i augusti börjar ytterligare två 
svenskar där. Oliver ingår i det 
svenska P 16-landslaget. 

Den 30 juli ska han åka med trup-
pen till Island. Och sedan blir det 
alltså Italien.

Fotbollens huvudstad
Oliver hamnar mitt i hetluften. 
Genova kallas numera Italiens 
fotbollshuvudstad – före de stora, 
Milano och Rom. 

Utöver Genoa FC finns ytterligare 
ett lag i Genova, som spelar i A-
ligan. Det är Sampdoria. 

När det är derbyn är arenan ”Luigi 
Ferraris” fylld till sista plats, över 
36 000 åskådare.

Debut i Skara FC:s A-lag
De senaste åren har Oliver spelat 
med Skara FC. 
Redan som 14-åring platsade han 
i A-laget. 
För ett par veckor sedan gjorde 
han sin sista match för nu i laget.
 
 ”Vi mötte Norra Vånga och vann 
med 5-3. Jag gjorde ett av målen”. 

Snart byter han alltså Skara FC 
mot Genoa FC och drömmen går i 
uppfyllelse. 
Från början skall Oliver spela med 
klubbens ungdomslag. 

Det är för övrigt inte ovanligt 
att ledarna både i B- och A-laget 
plockar spelare bland ungdo-
marna. Det blir spännande att 
följa rapporterna från Italien både 
för familjen och alla som gillar 
fotboll i Skara.

Gösta Karlsson

Redan som 14-åring 
platsade han i A-laget
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Triangelturnering för 50 år sedan
Söndagen den 3 september 1967 var det samling på Idrottsparken i Tibro för avfärd till Hjo och triangel-
turneringen på Guldkroksvallen mellan IFK Hjo, Tidaholms GoIF och Tibro AIK.
Matcher och högertrafiken gick över förväntan.

Tibro AIK vann triangeln uddamålsslog TGIF och Hjo
IFK Hjo:s årliga triangelturnering blev en lätt match, eller rättare sagt två lätta matcher, för Tibro. Varken 
hemmalaget Hjo eller gästande TGIF hade något att sätta emot. Tibro vann första matchen mot TGIF med 
1-0. Hjo besegrades med samma siffror och TGIF lade beslag på andraplatsen genom seger över Hjo med 
2-0.
Spelmässigt sett blev turneringen minst av allt lyckosam. Inget av lagen visade något större intresse för 
uppgiften och det kan man ju förstå, viktigare uppgifter väntar framför allt för TGIF som leder div. III. 
Det spel som TGIF nu visade upp hör absolut inte till toppklass i ”trean”. Publikanslutningen var väl hel-
ler inte vad Hjokamraterna hade hoppats på, kanske var den ute och övade högertrafik… 

TIBRO-TGIF
Första paret ut var Tibro och TGIF och den matchen vann Tibro fullt rättvist med 1-0 efter samma siffror 
i halvtid. Målet kom till efter ungefär tio minuters spel i första halvlek. Ola Elf var på väg igenom när 
han hakades upp precis utanför straffområdet. Frisparken lade han själv, en skruvad boll mot mål, som 
Stig Gejerwall skarvade in, utan chans för L.-E. Nilsson i TGIF-målet. I andra halvlek visade TGIF något 
bättre gnista, men Tibro hade ett gott grepp om matchen och segern var aldrig i fara. Det närmaste TGIF 
kom kvittering var ett offsidemål en bit in på andra halvlek. Tibro ville vinna den här matchen och man 
gjorde det också tämligen lätt. Det motståndet TGIF bjöd var inte mycket att hurra för. Inte ens så säker 
herre som centerhalven Roland Ljungblom stod att känna igen. I Tibro visade Bo Strålman i målet goda 
takter, även om man inte hade så mycket att bestyra. I försvaret var som vanligt Eine Fredriksson den do-
minerande med god assistans av Christer Carnegren. Stig Gejerwall och Ola Elf var de som märktes mest 
i anfallet.

TGIF-HJO
TGIF slog programenligt Hjo med 2-0 i en trist och händelselös match. TGIF spelade om möjligt ännu 
mer oinspirerat än i den första matchen, och Hjo gjorde inte mycket för att hjälpa upp helhetsintrycket 
av matchen. TGIF gjorde ett mål i vardera halvlek och bägge gångerna var det Arne Sandh som höll sig 
framme. 1-0 kom efter 10 min. in på den första halvleken. Sandh kom ur dålig vinkel ensam med Olle 
Andersson i Hjomålet och gjorde inget misstag. Kort därefter blev Olle skadad i en kraftig kollision med 
en GIF-spelare och byttes ut mot Bengt Karlsson, som skötte sig med den äran resten av matchen. Hjo:s 
store strateg Lars Waldenby är fortfarande skadad, och i hans ställe hade man i dag placerat Jan Svensson 
som stopper. Jan som förra året var Hjo:s ”kulspruta”, visade fina anlag för centerhalvsjobbet och var klart 
bäst i laget.

TIBRO-HJO
Det räckte med oavgjort för att Tibro skulle vinna turneringen även i år, och spelet blev därefter. Hjo 
chansade med att kasta in Lars Waldenby, men foten höll inte, och han gick snart av banan. Bollen befann 
sig för det mesta mitt på planen, där den sparkades mellan lagen. Det dröjde ända till mitten på andra 
halvlek, innan Tibro kunde göra segermålet. Rune ”Räven” Sandh var fint framme, och förpassade bollen 
i nät. I Hjo gjorde Jan Svensson åter en fin insats på centerhalven, och var även denna gång sitt lags nytti-
gaste spelare tillsammans med Claes-Ove Edvardsson. I Tibro var det ingen som höjde sig över de andra, 
utan alla gjorde en homogen insats.
Förre skövdedomaren Arne Sandkvist gjorde som vanligt inga misstag.

Tibro AIK:s Centerhalv
Christer Carnegren
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Verkliga Västgöta Veteraner
Här nedan presenteras tio västgötska idrottsprofi-
ler som gjort avtryck. Bokstäverna i deras namn 
har emellertid kastats om.
Med hjälp av ledtrådar i texterna och i bilderna, 
kan du troligen komma fram till vilka de är.

1. Onnas Klarsj
Tågade taktfast med fanan 1976. 
Med hjälp av saxar och krokben 
vann han 19 raka SM-guld.

2. Mitam Roksgua
Visste nästan alltid var hon be-
fann sig. Efternamnet är perfekt 
för hennes idrott. Var i sin ung-
dom bra på att ”dunka”.

3. Yrdan Sjädrer
Var lovande med det röda nys-
tanet i Västergötlands bandy 
”Mecka”. Valde till slut den vita 
(ibland gula) bollen. Trivdes bäst 
i par relation.

4. Langden Wund
Borde kanske levt under jägar-
stenåldern, då han var duktig att 
hantera ett, på den tiden, vanligt 
jaktredskap. Tävlade för klubb vid 
Tidans os.

Rätt lösning skickas per mail till leomattila@hot-
mail.com eller per post till Lennart Karlsson, Skinn-
mo, Moholm, 461 98 Trollhättan, 
senast 31 oktober.
1:a pris tre trisslotter, 2:a pris två trisslotter samt 3:e 
pris en trisslott.
Lennart Karlsson

5. Skorren Fridseki
Dömde ”brottslingar” på plan, 
dock inte till fängelset i hemorten.

6. Rén Hassla
Han var en av två dåtida domi-
nanter i sin sport. ”Slogs” oftast i 
finaler mot ”Hammaren”. Fick ett 
alltför tidigt slut p gr a en tragisk 
olycka.

7. Darkim Salvinoes
Vann VM under tiden i klubben 
vid Lidans os, men fick flytta till 
Motala för att bli svensk mästare.

8. Redra Bullitt Liewans
Blond kvinnlig friidrottare från 
”Knallestaden”. Var suverän på 
60-talet, med 23 SM på 100 m, 
200 m, 80 m häck och i stafetter.

9. Kek Å Naje
Han hamnade, i någon mån, i 
skuggan av en välkänd brödra 
kvartett, även om efternamnet 
skulle kunna tyda på motsatsen.

10. Skansno Redires
Far fram bland stockar och stenar 
på två hjul, ibland på natten. Har 
deltagit i Mästarnas Mästare. Är 
släkt med Monica Zetterlund.
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Två världsstjärnor spred vårkänslor i Vårgårda
21 mars var det en näst intill 
fullsatt Kulturen i Vårgårda när 
Wårgårda IHS och Herrljunga 
IHS anordnade idrottscafé på 
temat fotboll. Och undra på det, 
kvällens gäst var nämligen ingen 
mindre än meste A-landslagsman-
nen Anders Svensson!
Förutom de båda idrottshistoriska 
sällskapen var även Vårgårda 
kommun och SISU Idrottsutbil-
darna delaktiga i arrangemanget, 
som också var upplagt som en 
utbildningskväll för lokala ung-
domsledare. Sedan WIHS-ord-
föranden Kenneth Ohlsson, Affe 
Hedlund från SISU och Hampus 
Haga, Vårgårda kommuns Kul-
tur- & Fritidschef, hälsat alla 
välkomna gavs ordet till Anders 
Svensson, som med hjärta och 
passion berättade om sin långa 
och framgångsrika fotbollskarriär.
Historien inleddes hur det hela 
började med framgångsrika pojk-
år i Guldhedens IK och juniortid 
i Hestrafors IF innan det blev 
seniorspel på elitnivå i IF Elfs-
borg och sedermera proffsliv vid 

25 års ålder i Southampton FC där 
inte allt var en ”dans på rosor” för 
Anders. Han återvände till Elfs-
borg efter fem säsonger i England 
och var en viktig kugge när Borås-
klubben vann SM-guld både 2006 
och 2012. Under åren 1999-2015 
deltog Anders i A-landslaget 148 
gånger, med vilket han toppar 
svensk fotbolls herrstatistik.
Tar ytterligare kliv i karriären
- Nu är det Öjersjö IF i Partille 
och ultimafotbollen som gäller, 
berättade Svensson. Vi vann sexan 
ifjol och är ett gott kompisgäng, 
men viktigaste rollen ser jag mig 
ändå ha i styrelsearbetet och som 
ungdomstränare. Vi är åtta le-
dare som håller reda på 80 unga 
fotbollsspelare i äldste sonens 
åldersgrupp, det skulle inte ens 
jag klara av ensam! sade Anders 
och tillade att han nu utbildar sig 
i ämnet idrottsledarskap samtidigt 
som han numera ”livnär” sig som 
bland annat expertkommentator 
i TV. Därmed  klargjorde Anders 
svaret på en publikfråga att han 
inte är redo för att ta hand om trä-

narjobbet i IF Elfsborg ännu. Han 
sade också att han inte ångrade en 
sekund att han ställt upp i ”Mäs-
tarnas Mästare” (utan att avslöja 
hur det gått eftersom programmen 
med honom ännu inte sänts) och 
fortsatte svara uttömmande på de 
spörsmål som dök upp innan en, 
för gammal som ung åhörare, gi-
vande fotbollskväll var slut sedan 
Anders blomsterhyllats.

Anders Svensson

Anna-Carin Ahlquist, Paralym-
pier besökte idrottscaféet.

När det sedan blivit tisdag 25 
april arrangerade Wårgårda IHS 
ett nytt idrottscafé. Denna gång 
var samarbetspartnern Svenska 
kyrkan i Vårgårda och cafélo-
kalen blev Kyrkans Hus. Kväl-
lens gäst var den helt fantastiska 
inspiratören Anna-Carin Ahlquist, 
paraidrottaren, som tävlar i bord-
tennis.

Anna-Carin bjöd verkligen på sig 
själv under sitt anförande, hen-
nes skratt är oefterhärmligt och 
smittar in på omgivningen. Hon 
drabbades av multipel skleros 
2003 efter att nyss ha passerat 30 
år fyllda och är rullstolsbunden. 

Trots den aggressiva varianten av 
sjukdomen lät hon sig inte nedslås 
utan återupptog bordtennisen, som 
hon inte sysslat med sedan tidig 
ungdom. Anna-Carin kom med i 
det svenska landslaget först vid 35 
års ålder och nådde snabbt stora 
framgångar. Tre paralympiska spel 
har resulterat i tre medaljer.
Peking-tävlingarna 2008 blev ett 
riktigt läromästerskap eller vad 
säger ni, individuellt guld och 
lagsilver i London-Paralympics 
2012 samt individuellt brons i Rio 
de Janeiro 2016 är väl ganska bra, 
eller? sade göteborgskan med ett 
hysteriskt gapskratt som fick hela 
kyrksalen instämma i ett väst-
götskt ”jättegarv” och smattrande 
applåder.
Efter Anna-Carins gripande berät-
telse med positiv livsåskådning 
fick representanten för Wårgårda 

IHS samarbetspartner för kväl-
len, komminister Jan Davidsson, 
tillfälle att säga några tankvärda 
ord om kyrkans roll i den idrotts-
liga världen. Detta innan aftonen 
avslutades med att nämnde Da-
vidsson utmanade Anna-Carin 
Ahlquist i en match vid bordten-
nisbordet. Matchen avgjordes i 
bäst av tre set, enligt ”idrottshisto-
risk gammal stil” först till 21. Jan 
hängde med riktigt bra i första set, 
18-21 efter flera bra bolldueller, 
men var chanslös i det andra när 
Anna-Carin i rullstolen manövre-
rade ut honom med idel impone-
rande slag och Jan lyckades inte 
få ihop tvåsiffrigt vunna bollar.
Med det spelet hon visade upp 
den här aprilkvällen hoppas vi i 
Wårgårda IHS att Anna-Carin fick 
den kick, ihop med uppskattad 
blomsterbukett i tilltalande fär-
ger, som behövs för att ta sikte på 
Tokyo 2020 och uppleva ett nytt 
Paralympics på asiatisk mark. För 
oss närvarande i Kyrkans Hus gav 
hon definitivt en kick och skratt 
som förlänger livet!

Kenneth Ohlsson

Anna-Carin Ahlquist
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SMK Trollhättan/Blixtarnas storhetstid på 50-talet
Motocrossen var under detta 
årtionde en kraftfull och publik-
dragande motorsport på Grunne-
boheds motocrossbana. 

Nämnas kan imponerande 8000 
entusiaster vid en av tävlingarna 
där för övrigt unge Vänersborga-
ren Stig Utter tog hem ”rubbet”. 

Först i junior- klassen med en 
350:a Matcheless där han slog 

alla, nya kraftigare 500-kubikare 
som Ariel, BSA , Triumph m.fl. 
Därefter tog han hem det s.k. 
handicaploppet med seniorer och 
experter. 

Stig Utter fortsatte sedan framö-
ver som en av kuggarna i dåtidens 
fina Blixtarna under ledning av 
oförtröttlige lagledaren (se foto) 
”Blixtpappa” Folke Strandlind ( 
far till undertecknad). 

Laget bestod av Evert 
Fredriksson,Stig Utter, Alf 
Svennnungsson, Arvid Jonas-
son, Leif Leverin, Arvid Dahlin 
och något senare än den tagna 
lagbilden även med Karl-Gustav 
Jansson.

Kvaliten på åkarna/laget kan 
exempelvis beskrivas genom en 
Allsvensk lagtävling där motstån-
det var bl.a. Vargarna/Norrkö-
ping, Getingarna/Stockholm och 
Njudungarna/Vetlanda.

 Lag med ”svensktopp” i sina 
uppställningar. I finalen hade 

man med fyra stycken och vid 
13:e varvet var en lagseger inom 
räckhåll med placeringarna 3-4-
5-8. ”Order” gavs från lagledaren 
att endast bevaka positionerna då 
avstånden ansågs betryggande. 

Tyvärr fick  Arvid Dahlin och Leif 
Leverin kedjebrott på slutvarven 
och det hjälpte inte att duktige Ar-
vid Jonasson gick in som fyra och 
Alf Svennungsson som sexa. 

Placeringen i lagtävlingen blev 
”bara” trea.

Två av Blixtarnas åkare höll tidigt 
hög klass, nämligen Evert Fre-
driksson och Leif Leverin.

Båda hade genom inbjudan till 
VM-uttagningstävling i Varberg 
chansen att kvalificera sig till
VM-laget. Favoriter var, för att 
nämna några, Helge Brinkeback, 
Kuno Johansson, Allan ”Bille-
bergarn” Ljungstrand och Gustav 
Johansson. 

Enligt ”Blixtpappa” fanns chan-
sen att bli bland de sex första. 
Emellertid uttryckte han farhågor 
utifrån ”rena maskinsträckor där 
elitåkarna har bättre kärror”. Leif 
kom inte till start på grund av 
skada och Evert hamnade mitt i 
fältet. 

Evert var också i Danmark och 
körde inbjudningslopp där han 
bl.a. slog landslagsåkaren Viking 
Cervin. Evert var mångsidig och 
talangfull och körde dessutom 

speedway och backtävlingar.
Folke  hade träffat flera av elitå-
karna i landet och ville förstärka 
med en klassåkare. Han hade fått 
god kontakt med landslagsåkaren 
Bengt ”Vetlandakometen” Anders-
son som bodde i Landsbro. 

Han tyckte att Blixtarna verkade 
intressant inte minst utifrån ambi-
tionen att komma ut i europa och 
tävla. Han skrev på ett ”pendlings-
kontrakt” med SMK. 

Detta fungerade sportmässigt bra 
men efter en tid hade röster börjat 
höras om att alltför mycket resur-
ser lades på A-laget och flera  av 
bl.a. juniorerna gick till styrelsen.

Detta resulterade i att satsning-
arna begränsades. Som lagledare 
ogillade Folke styrelsens beslut 
och slutade. Inte så långt därefter 
försvann”draget” kring  Blixtarna 
och Grunnebo.

Ovanstående är några, korta hän-
delser/kommentarer efter att som 
tonåring också varit med i gruset 
och i depån på Grunnebo och 
insupit avgaserna. 

Ett annat minne är kvällarna i 
Evert ”Bagarn” Johanssons garage 
nere vid kanalen där han och 
pappa trimmade den högvarviga 
EMC`n inför kommande TT-lopp 
i bl.a. Hedemora. 

Ytterligare ett minne är motor-
crossföraren Helge Olofsson som 
besökte oss hemma med en liten 
mörk, rar pojke bakom benen 
(Clark). 

Då handlade det ofta om startav-
gifter m.m. Avslutningsvis finns 
bilden kvar av uppsittningen på 
”Vetlanda-kometens” nya AJS. 
Blankpolerad tank med enbart 
svenska flaggan på. Det var stort 
då för en tonåring.

”Nostalgiska” motorhälsningar
Sven–Åke Strandlind
Trollhättan

SMK Trollhättan/Blixtarna
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Tennisstjärnor och en blivande landslagsspelare
i fotboll när Mogårdsvallen invigdes för 50 år sedan
Söndagen den 2 juli i år var det 
exakt 50 år sedan idrottsplatsen, 
Mogårdsvallen, i Moholm, Töre-
boda kommun, invigdes.

Sju år tidigare (1960) bildades 
Moholms SK – idrottsplatsen stod 
således klar sju år senare och var 
det sista stora projektet i gamla 
Moholms kommun.

Helge Skeppstedt, som var 
rektor på skolan i Moholm, som 
för övrigt var klar samma år som 
Moholms SK bildades, var eldsjä-
len för idrotten och tillkomsten av 
Mogårdsvallen i Moholm. 

Han var också ordförande i MSK 
när Mogårdsvallen invigdes under 
pompa och ståt med invigningstal 
av Karl-Axel Rosander, 

Tennisstjärnan Sven Davidson

Invigningsmatch mellan Tibro AIK och MSK 1967. Spelaren med nr 4 
är Eine Fredriksson i Tibro, då 17 år, blivande landslagsman

ordförande i Västergötlands 
Fotbollförbund, invigningsmatch 
mellan Moholms SK (division VI) 
mot Tibro AIK (division IV), 

slutade 0-8 och en förmatch mel-
lan Moholms SK:s oldboyslag 
och kollegorna i Töreboda IK, en 
match som MSK vann med 1-0. 
Den stora höjdpunkten var dock 
en tennismatch mellan dåtidens 

svenska stjärnor, Sven Davidson 
och Jan-Erik Lundqvist. I an-
slutning till Mogårdsvallen upp-
fördes fyra asfaltsbanor för tennis 
som på vintern blev ishockeyrink. 

Denna historiska dag avslutades 
med invigningsfest på Moholms 
Herrgård.
I det lag som Tibro mönstrade 
återfanns 17-årige Eine Fredriks-
son (se bild). Han värvades senare 
till Gais och därefter IFK Norrkö-
ping och kom att spela 20 A-
landskamper under 1970-talet.

Moholms SK:s herrar har som 
bäst spelat i division IV medan 
damerna gjorde 14 raka säsonger i 
division II (1983-1996).

Höjdpunkterna på Mogårdsval-
len genom åren var när VM-laget 
1974 gästade MSK 1990 och när 
Elfsborgs guldlag 1961 kom på 
besök 1975. 
Damlaget mötte dåtidens bästa 
damlag, Öxabäck, i en DM-match 
1979 (0-7) inför storpublik (600) 
och 1994 spelade de sydafrikan-
ska cupmästarinnorna Soweto på 
Mogårdsvallen, detta i anslutning 
till deltagande i Gothia Cup.

För att bevara idrottshistorien i 
Moholm, tog Lars-Åke Bergman 
och Tord Källström – båda var 
med när Mogårdsvallen invig-
des för 50 år sedan – initiativ till 
bildandet av Föreningen Moholms 
Fotbollsveteraner i september 
2016. Intresset har varit 

överväldigande och föreningen 
har idag drygt 160 medlemmar. 
Den finns att följa på hemsidan: 
www.moholmsfotbollsveteraner.se

2017 spelar MSK:s herrar i divi-
sion VI och ett damlag har startats 
på nytt med spel i division IV. 
Två seriematcher (herr- och dam) 
spelades lördagen den 1 juli som 
minne av Mogårdsvallens till-
komst 50 år tidigare.

Tord Källström

Mogårdsvallen i Moholm 50 år
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I nummer 1 2017 av Westgö-
tarnas Idrottshistoria tar Roland 
Gustafsson i sin krönika upp 
olika aspekter på ämnet idrot-
tens språk; nyord, försvunna ord 
osv. Ett av nyorden var att t ex en 
fotbollsspelare ”ställer frågor” till 
en motspelare, när han eller hon 
utmanar denne. När en journalist 
numera ställer frågor till eller om 
en idrottsman, är svaret givet. 
Han skall leverera.

Vi som växte upp med Hyland 
lärde oss ett speciellt fotbolls-
språk, t ex stickare, genomskärare 
och långa bollar. Och när det 
gällde ishockey var motståndarna 
kanske kanadicker eller kom från 
Tjeckoslovakiet. Alla andra sade 
Tjeckoslovakien.

Men på Hylands tid kontrade 
man. Under de senaste femton 
åren har kontring kommit att kall-
las omställning. Detta betyder ju 
egentligen någon form av föränd-
ring och en omställning borde 
språkligt sett kunna göras på olika 
sätt. I försvarsspelet exempelvis 
torde en omställning kunna ske 
från zonförsvar till man-mot-
manförsvar. I realiteten tycks dock 
ordet numera endast ha den snäva 
betydelsen kontring.

Straffområdet kallas nu boxen – 
en direktöversättning från engel-
skan. På likartat sätt har skottcir-
keln i ishockey kommit att kallas 
slottet, vilket då alltså  avser 
en speciell plats på rinken, där 
spelaren befinner sig när skottet 
avlossas. Detta torde vara en felö-
versättning. Det engelska ordet 
slot betyder springa eller öppning. 
Spelaren befinner sig alltså inte i 
slottet utan han skjuter i slottet, 
dvs i öppningen mellan täckande 
försvarare.

I skriften Sport-stänk, som gavs 
ut till Ryavallens invigning 1941, 
citeras ett uttalande av Carl Lars-
son, en av grundarna av Borås 
Fotbollslag som senare bytte 
namn till IF Elfsborg. 
Han sade, att de från spelarna 
i Örgryte IS lade sig till med 
”termer, såsom ’kicka’ i stäl-
let för sparka, gål (goal) i stället 

för mål, kina var benämningen 
för dribbling.” Ordet kina för att 
dribbla tycks numera vara bort-
glömt även för boråsare men torde 
vara bakgrunden till smeknamnet 
på Elfsborgs tidigare vänsterhalv 
Rolf ”Kinis” Johansson.

Vänsterhalv eller vänster-
halvback är ett ord som försvann, 
när fotbollsspelet omorganisera-
des, först med att Brasilien i VM 
1958 lanserade spelsystemet 4-2-
4, vilket senare ändrades till 4-4-2 
och numera förekommer i alla 
möjliga sifferkombinationer. Tia, 
som tidigare stod för vänsterin-
ner, är numera beteckningen på en 
släpande forward som har rollen 
som framspelare. 
Mittfältet är oftast organiserat 
med en defensiv s k balansspe-
lare, som ibland kallas sittande. 
Mycket har hänt både med spe-
lets organisation och språk sedan 
1950-talet.

Lennart Hyland intervjuar

I andra bollsporter förekommer 
termer, vars innebörd man måste 
känna till för att förstå.
En indianare är i ishockey en 
blindpassning rakt i gapet på en 
motståndare och en japanare är i 
handboll en passning till en spe-
lare, som redan hoppat in i mål-
gården, fångar bollen i luften och 
avlossar ett skott - eller avslut som 

det ibland heter med ett uttryck 
hämtat från affärsvärlden. 
Detta trick lanserades på 1950-ta-
let av tysken Bernhard Kempa. 
Varför det på svenska kallas japa-
nare tycks vara okänt, åtminstone 
enligt Google. Jag såg en japanare 
första gången, när Thomas Au-
gustsson i Heim gjorde ett sådant 
mål i en allsvensk match omkring 
1980. En häpen TV-reporter frå-
gade Thomas vad det var för en 
spelvariant, varpå denne svarade 
med ett skratt: ”Det var en japana-
re.” Är kanske namnet påkommet 
på skämt inför TV-kameran?

De flesta idrottstermer är tagna 
från engelskan. Inom handbollen 
förekommer det tyska uttrycket 
Stürmerfoul, dvs offensiv foul. 
Det är en märklig kombination av 
det tyska ordet Stürmer (anfallare) 
och det engelska ordet foul.

I vetenskapliga sammanhang, vil-
ket denna artikel inte gör anspråk 
på att vara, är det numera nöd-
vändigt att anlägga ett genusper-
spektiv. Jag börjar med en historia 
om genus rent språkligt. Tråvads 
IF hade i början av 1960-talet en 
tung center, som kallades Anna. 
Idrottsföreningen hade också en 
supporter som med stort engage-
mang och mycket känslor högljutt 
kommenterade spelet. 
En match, när Anna avlossat ett 
misslyckat skott, hördes åskåda-
rens beska kommentar: ”Å se, nu 
skjuter ho!” Han höll sig i alla fall 
grammatiskt till rätt genus.

Rent språkligt är det märkligt 
hur idrottens folk själva benäm-
ner sina utövare. ”Kom igen nu, 
tjejer” motsvaras inom herridrot-
ten av ”Kom igen nu, gubbar!” 
Här skall man kanske inte bortse 
från det faktum att ordet tjej för 
ett antal decennier sedan stod för 
tonårsflicka, under det att ordet nu 
används för alla kvinnor ända upp 
i 80-årsåldern.

Ett allt större fokus läggs på 
damidrotten men ingen kan för-
neka att det läggs avsevärt större 
resurser och visas större intresse 
från medierna på herridrotten än 
på damidrotten.

Det finns ett språk som täcker alla lägen
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För drygt tio år sedan hörde jag 
ett föredrag av en kvinnlig förelä-
sare från Göteborg om just ge-
nusfrågor inför en skara föräldrar 
till grundskoleelever. Hon hade 
själv döttrar som spelade fotboll 
och hon påpekade då att idrottens 
språk även i damidrotten är man-
ligt och i vissa fall grovt manligt. 
Hon hade hört kvinnliga ledare 
från bänken ropa ut till spelarna: 
”Kom igen nu, tjejer! Visa lite 
stake!” och ”Ni spelar som ena 
jävla fittor.” Jag hoppas verkligen 
att ett sådant språk inte är typiskt 
vare sig för ledare eller publik 
inom damidrotten.

Men inte bara spelare, ledare 
och publik har sitt språk. Även 
domarna. År 1985 åkte en god 
vän och jag till Alingsås för att 
se en match mellan Tråvad och 
Holmalund, som då hade värvat 
Ove Grahn. Vi kom två minuter 
för sent och då hade Ove Grahn 
redan på en frispark gjort 1-0 
till Holmalund. Min vän var inte 
imponerad av domarinsatserna 
och häcklade intensivt en jugo-
slavisk linjeman - numera kallad 
assisterande domare - . En bit in 
på andra halvlek tappade denne 
humöret, vände sig till min vän 
och ropade, med ordföljd enligt 
de slaviska språken ”Jag skall dig 
knulla”. Det var första gången jag 
hörde den typen av östeuropeiska 
svordomar. Huruvida hotet, eller 
löftet, verkställts är mig obekant.

Den tekniska utvecklingen har 
också förändrat radio- och TV-
journalisters förutsättningar. Nu 
kan man med TV-kamerors hjälp 
följa ett skidlopp i stort sett hela 
banan och reportrarna vet precis 
vilka  åkare som kommer in på 
skidstadion och i vilken ordning 
de kommer. Annat var det på Sven 
Jerrings tid. Vem det var kunde 
han inte avgöra, möjligen av kläd-
seln fastslå klubb eller nationalitet 
och tvingades därigenom till ett 
annat språk. I en sådan situation 
utspelar sig Åke Strömmers imita-
tion av Sven Jerring. ”Vit möscha 
har han och väldiga schtavtag tar 
han.”

Semiotik är en vetenskap om 
andra sätt att uttrycka sig än 
språket. Douglas Nyman, vän-

sterback i Elfsborg på 40- och 
50-talen, berättade en episod från 
Hedared, möjligen en skröna. Två 
välbeskänkta supportrar följde den 
spännande matchen, som närmade 
sig sitt slut. Den ene var bekym-
rad om Hedared skulle hinna 
kvittera och frågade nervöst med 
avseende på tiden: ”Hur mycket 
är det kvar?” varpå den andre tog 
fram flaskan ur innerfickan och 
visade hur mycket som fanns kvar 

PLANEN
Fotbollsplanen spolades med vatten
och blev skridskobana över natten.
Ett par centimeter över gruset
ristar stålet in sin tunna skrift.
Under gråheten i vinterljuset
finns det andra ljud och andra väder:
sommarkvällen, dunsarna av läder.
Planen lever ständigt. Liv i skift.

av den uppfriskande drycken.
Här nedanför finns en dagsvers 
av Kajenn med rubriken Planen. 
I en annan dagsvers behandlar 
han det vackra ordet dagsmeja, 
ursprungligen dagsmägen med 
betydelsen dagskraft. Han skriver 
där ”Det finns ett språk som täcker 
alla lägen”. Så förhåller det sig 
också inom idrotten.

Lars Johansson

Förr var det mycket vanligt att fotbollsspelare spelade bandy på vin-
tern. Vanligt var också att man använde samma plan, dvs fotbollspla-
nen spolades helt enkelt upp och användes för bandy. Om detta skal-
dade Kajenn, Karl-Olof Lundgren, bördig från Ulricehamn i en av 
sina många dagsverser i SvD enligt nedan.

Främmestads IK C tog emot gästande Vara SK C hösten 1993. Att 
ställa upp med C-lag i seriespel är inte alltid så lätt för småföreningar. 
Det gäller att ha tillgång till ganska brett spelarmaterial. Så var emel-
lertid oftast inte fallet i Främmestad. Problem uppstod emellanåt att få 
fullt C-lag. 
  Till Varamatchen kom visserligen 11 man, men däremot ingen do-
mare. I Främmestad fanns dock en gammal A-lagsspelare med domar-
kort, som med kort varsel tillkallades. Ställningen i halvtidspaus var 
5-0 till Vara SK. Resultatet berodde delvis på att hemmalaget fått två 
spelare skadade och tvingades avsluta halvleken med nio man. I halv-
tidspausen kom domaren in i Varas omklädningsrum och undrade om 
inte Varas lagledare istället kunde överta domarrollen (han hade do-
markort), så att ”första halvleksdomaren” kunde förstärka sitt FIK som 
spelare i andra halvlek? Varas lagledare gick med på förslaget och fick 
låna domardräkten. Han hade emellertid druckit för mycket i halvtids-
pausen, så att han efter en stund på planen nödgades uppsöka toalet-
ten. Under tiden pågick matchen utan domare. Kanske fortsatte ”första 
halvleksdomaren” att döma även som spelare under tiden som ”andra 
halvleksdomaren/lagledaren” uträttade sina behov?  I varje fall hade 
”FIK-domaren” enbart gymnastikskor på sig och blev vid ett tillfälle så 
illa stämplad att han höll på att avbryta matchen.
Matchen slutfördes utan några vidare incidenter. Att Vara SK vann med 
13-1 var dock betydligt mindre uppseendeväckande än domarteamet.    
  
Carl-Owe Johansson

Den spelande domaren



Edet, i ett album. 

Anmärkningsvärt är att kortet är 
utfärdat på 100 år, alltså till 2077. 
Att kortet är äkta intygar Jan.

- Pappa var ärligheten själv och 
skulle aldrig ha hittat på en sådan 
historia, säger han. 

Pappa hade en mycket stor beund-
ran för Ali. Om han hade levt, när 
Ali dog, tror jag han hade åkt på 
begravningen.

Gunnar Stendahls fascination för 
de stora tungviktarna var äkta.

- Således var pappa inbjuden till 
Max Schmelings 70-års kalas i 
München. Han hade även god 
kontakt med Floyd Patterson och 
Ingemar Johansson. 
Han brevväxlade med båda.

Gunnar som boxare.
Gunnar Stendahl var själv en duk-
tig boxare. Förutom BK Fighter, 
som han var med och grundade, 
representerade han Skoftebyns 
AIS och Landala AK.

Han tog SM-silver i weltervikt 
1946 och deltog i fyra lands-
kamper.

Lennart Karlsson
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Muhammad Ali var bara medlem 
i två föreningar under sin karriär. 
Den ena var boxningsklubben i 
Louisville i delstaten Kentucky i 
USA. Den andra var BK Fighter, 
boxningsklubben i Lilla Edet.

Gunnar Stendahl från Lilla Edet, 
boxare i BK Fighter, var något av 
en boxningsnörd. 
Han har träffat flera av de gamla 
tungviktsvärldsmästarna.

1977 var Muhammad Ali i Gö-
teborg och intervjuades av Jörn 
Donner i ett TV-program, som 
SVT i Göteborg producerade. 
Han bodde på hotell Europa. 

Som alltid bevakades Ali av ett 
stort följe av pressfolk och andra 
intresserade. Gunnar kände till att 
Ali var i Göteborg.

- BK Fighter fyller ju tio år i år, 
tänkte jag, berättade han i en in-
tervju. Det skulle vara toppen att 
få ”den störste” som heders- och 
jubileumsmedlem.

Gunnar träffar Ali.
Gunnar begav sig till hotellet. 
Säkerheten kring Ali var, som 
alltid, omfattande. Men Gunnar 
trängde sig fram och visade upp 
någon slags presslegitimation och 
sa sig vara journalist från Lilla 

Edet- Posten. Han lyckades tjata 
sig in på hotellet där Ali och hans 
sällskap befann sig.

- Att pappa lyckades ta sig in på 
hotellet förvånar mig inte, säger 
sonen Jan. Han var en fixare och 
enveten till tusen. Han gick inte 
att stoppa.

Så småningom stod Gunnar utan-
för Alis hotellrumsdörr.
- Jag bankade på och blev insläppt 
direkt.

Ali, som satt och smuttade på ett 
glas juice, kände igen Gunnar. De 
hade nämligen träffats som hasti-
gast i München året innan, då Ali 
besegrade engelsmannen Rickard 
Dunn.

- Are you a boxer? frågade Ali 
Gunnar, som givetvis svarade ja. 
Come on, I see!
Han höll upp sin vänstra hand-
flata. 

- Jag slog en femetta med höger-
handen, säger Gunnar. Ali simu-
lerade knock out, sjönk halvvägs 
under bordet, reste sig efter några 
sekunder och sa: 
- Very good! 

Medlemskortet.
Nu tog Gunnar fram ett medlem-
skort för BK Fighter och ville att 
Ali skulle skriva på. 

Ali talade om att BK Fighter 
kunde känna sig mycket hedrad, 
då han bara var medlem i hemma-
klubben i Louisville tidigare och 
skrev sedan sitt namn på kortet.

Originalet på medlemskortet finns 
hemma hos Jan, som bor i Lilla 

Muhammad Ali 
i Göteborg.

Max Schmeling t.h. och Gunnar 
Stendahl på 70-årskalas

Medlemskort för Muhammad Ali

Muhammad Ali och Gunnar Sten-
dahl i samspråk

Muhammad Ali skrev på
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Lördagen 26 augusti samlades 
68 idrottshistoriker från 16 av 
de 17 sällskapen i landskapet 
till traditionellt sommarmöte på 
Storsjöstrand i Horla i Vårgårda. 
Även grannsällskapen i Göteborg 
och Småland var representerade. 
WIS ordförande Roland Gustavs-
son och Wårgårda IHS ordförande 
Kenneth Ohlsson hälsade välkom-
men och Kenneth konstaterade att 
Wårgårda samma dag också firar 
20-årsjubileum med stor fest 
på kvällen.

Sommarmötet 2017

Dagens första gäst var Gösta 
”Fåglum” Pettersson som med 
Bertil Hedlund som intervjuare 
gav många glimtar från hans och 
bröderna Erik, Sture och Tomas 
fantastiska karriärer speciellt som 
lagtempoåkare, en vinkel som 
kändes mycket naturlig i och med 
att det är 50 år sedan bröderna 
vann sitt första VM-guld.

Detta och annat om Fåglums be-
skrivs närmare i en artikel av Ber-
til på annan plats så här ska bara 
konstateras att det var en Gösta på 
bästa humör som berättade om en 
unik karriär i svensk cykelhistoria.

Därefter var det dags för informa-
tion från WIS. Janne Åberg in-
ledde med att tala om hemsidorna 
utifrån de synpunkter som kom 
fram vid enkäten vid medlemsre-
san i fjol. Janne underströk vikten 
av kontinuerlig uppdatering och 
lade fram en rad förslag om hur vi 
kan bli bättre. Utbildning är vik-
tigt och Janne bistår gärna sällska-
pen och lanserade målsättningen 
att alla sidor ska vara uppdaterade 
till årsskiftet.
Janne hade också i uppdrag att ta 
upp en diskussion kring behovet 

av nyrekrytering och hade även 
här en rad förslag som bl a att 
arbeta för att fler föreningar blir 
medlemmar, besök hos lokala 
seniorklubbar, nya sällskap och 
mycket annat.

Efter en god lunch berättade 
Fredrik Davidsson om Storsjö-

strand, ett f d sommarhem som 
genom storartade insatser av 
ideella krafter (10 000 arbetstim-
mar!) byggts om och ut till en 
kombination av kyrka, konferens-
anläggning och fritidsområde med 
möjlighet till en rad aktiviteter.

Därefter var det dags för fortsatt 
WIS-information. Lars-Göran 
Bengtsson informerade om pro-
jektet Föreningsdokumentation 
och lyfte inte minst fram Wårgår-
das nyligen färdigställda sådana. 
En träff för de som arbetar med 
detta i de olika föreningarna är på 
gång i Vara i oktober. Lars-Göran 
redovisade också läget när det 
gäller medlemsresan I Vasaloppets 
spår 21-22.9.

Slutligen redogjorde Tommy Ols-
son för läget vad gäller tidningen, 
hur arbetet bedrivs idag, hur eko-
nomin ser ut, principer som styr 
arbetet och en del praktiskt kring 
bilder och texter. Och sedan var 
det dags för Roland Gustavsson 
att tacka Wårgårda och de med-
verkande och avsluta årets Som-
marmöte.

Tommy Olsson

Kenneth Ohlsson välkomnar Gösta ”Fåglum” Pettersson

Gösta ”Fåglum” Pettersson 
intervjuas av Bertil Hedlund
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- Jag var nere i ÖIS-brottarnas 
lokal i Gårda, berättar Kent Syn-
nergren. På en stol satt en stor, 
kraftig man, som såg stark ut.

Det är en riktig brottartyp, sa jag 
till Christer Gulldén, som just 
passerade. Han skrattade och 
försvann. Efter en liten stund kom 
han tillbaka och frågade:
- Skojar du med mig Kent? Kän-
ner du inte igen Karelin?

Aleksandr Karelin till 
Göteborgs AK.
I samband med brottnings-VM i 
Rom 1990, där Aleksandr Karelin 
blev mästare för andra gången, 
skrev han på ett kontrakt med 
Göteborgs AK. Han skulle bl.a. 
förstärka GAK i fyrstadsbrott-
ningarna. 

Riktigt hur övergången gick till 
och anledningen därtill är inte 
helt klart. En bidragande orsak 
kan ha varit att Sjamil Khis-
amutdinov, olympisk mästare i 
München 1972 i lättvikt, tränade 
GAK två dagar i veckan. 

Troligt är också att Kalervo Hip-
peläinen, som då var ordförande i 
GAK, hade ett finger med i spelet.

- Jag är övertygad om att pappa 
var inblandad, säger sonen Henrik 
i ett radioprogram; P4 Dokumen-
tär. 

Kalervo Hippeläinen var född 
i Finland och behärskade ryska 
språket. Han var därför ofta anli-
tad som tolk, när ishockeyspelare 
och andra toppidrottsmän från 
Sovjet var i Sverige.

- Pappa var också en ”fixare”, 
fortsätter Henrik. Han hade en del 
affärer med Sovjet och importe-
rade bl.a. rysk kaviar. 
Frysen i källaren hemma hos oss 
var alltid välfylld med kaviar.

Ett annat vägande skäl till att 
Karelin kom till Göteborg var att 
han blev lovad en fyrhjulsdriven 
Mitsubishi som ersättning. Sådana 
bilar fanns inte att få i Sovjetunio-
nen. 

Vanliga människor i Sovjet hade 
små chanser att besöka Västeu-
ropa. Idrottsstjärnor var emellertid 
privilegierade i det avseendet och 
många tog chansen att besöka 
västländer för att få västvaluta.

I radioprogrammet berättar Göran 
Zackrisson att han ville göra en 
intervju med Karelin. 
Denne talade dock om att det inte 
var gratis. Göran löste problemet 
genom att köpa upp Karelins hela 
lager av rysk kaviar, som han hade 
med sig.

- I november dök Karelin upp hos 
oss i Mölnlycke, säger Henrik 
Hippeläinen. Han bodde i ett gäst-
rum i vår villa. 

Jag var bara nio år då och var 
liksom grannbarnen mäkta impo-
nerad av honom. 
De flesta höll sig dock lite på 
avstånd från denna storvuxna 
gestalt.

Fyrstadsbrottning.
Göteborg AK skulle delta i C-
gruppen i Fyrstadsbrottningarna. 
Övriga lag var ÖIS: B-lag, Troll-
hättans AK och Kumla. 

Tävlingarna avgjordes i GAK-hal-
len, en trång lokal, som inrymde 
två mattor och en liten läktare.

- Jag hade blivit uttagen som tung-
viktare i Trollhättans lag, berättar 
Jerry Stenberg. 

Jag insåg att jag inte skulle ha en 
chans mot Karelin, lika lite som 
de andra tungviktarna. 
Jag var dessutom inte topptränad, 
då jag arbetade som byggnads-
snickare och hade ont om tid för 
träning.

- Det var en laddad stämning i 
hallen då det var dags för vår 
match, fortsätter Jerry. 

Det tog bara 24 sekunder!

Det är en riktig 
brottartyp, sa 
jag till Christer 
Gulldén, som 
just passerade

Jerry Stenberg och Aleksandr Karelin skakar hand inför 
Fyrstadsmatchen
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Du vet väl att du, som privatperson 
också kan bidra med att förgylla tidningen med in-
sändare, reportage, nya eller gamla berättelser. 
Har du något idrottsminne, som du tror 
kan intressera våra läsare, så tveka inte, 
utan skicka in det till redaktionen.
Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt,
digitala, högupplösta, eller vanliga bilder.

När vi hälsade inför matchen, 
försvann min hand i Karelins. 
Hans ”karda” var dubbelt så stor 
som min.

Matchen var över efter bara 24 
sekunder. Sedan låg Jerry med 
skuldrorna i mattan.

- Jag är övertygad om att han 
kunde gjort slut på matchen ändå 
tidigare, menar Jerry. 
Det är klart att det var en upple-
velse att få möta Karelin. 

Men samtidigt tycker jag att det 
var lite löjligt av GAK att använda 
honom i laget. 
Han var ju, milt sagt, överkvalifi-
cerad.
Trots att Karelin förstärkte GAK, 
slutade de sist och flyttades ner 
till D-gruppen. 
Trollhättan vann mot Kumla, 
brottades oavgjort med GAK och 

förlorade mot ÖIS. Eftersom de 
därigenom blev tvåa, flyttades de 
upp till B-gruppen.

Hemresa.
Karelin var kvar en månad i Gö-
teborg i väntan på sin belöning, 
bilen. Han skulle köra hem den 
själv. Först till Stockholm, sedan 
färjan till Finland och slutligen 
4000 kilometer till Novosibirsk.

Nu uppstod ett problem. Då Ka-
relin skulle köra genom Sibirien, 
behövde han vinterdäck. 
Av radioprogrammet framgår att 
han vände sig till Göran Zackris-
son, för att få hjälp. 

Genom att skriva ett par artiklar, 
fick Göran in medel till däcken.

- Jag bor idag i Lilla Edet. Jag 
lade av med brottning strax efter 
Karelinmatchen. 

Trots att det är över 25 år sedan, 
händer det än idag att människor 
vill prata om matchen, slutar 
Jerry Stenberg.

Lennart Karlsson

Källor: Bl.a. Radioprogrammet P4 
Dokumentär och Wikipedia

Aleksandr Aleksandrovitj Ka-
relin, född 19 september 1967 i 
Novosibirsk, Ryssland, är en rysk 
före detta tungviktsbrottare och 
numera politiker. Han var åren 
1987–2000 obesegrad i tungvikt, 
grekisk-romersk stil, och erövrade 
under denna tid 24 internationella 
mästerskapsguld. Karelin anses 
av ett stort antal bedömare som 
världens bästa grekisk-romerska 
brottare någonsin.

Fakta

VARA IHS: 
Träff med Arentorps SK 
onsdagen den 11 oktober 
kl. 18.00 i klubblokalen, 
Kedumsvallen.

Välkomna!

Hälsningar
Carl-Owe Johansson
Vara IHS

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

Tommy Olsson, sekr.
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506 49 Borås
0705-67 79 58
tommy@bihs.se

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

Göran Zettergren
Trädgårdsvägen 1
513 50 Sparsör
033-26 01 66
0703-26 01 66
zettergrengoran@gmail.com

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

Lars Göran Bengtsson v. ordf.
Roddaregatan 4 C
462 35 Vänersborg
0521-158 12, 073-639 71 88
lgb.vanersborg@gmail.com

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

Börje Gustavsson, kassör
Äppleknäppsvägen 3
461 58  Trollhättan
0520-313 31
0705-73 78 31
brje.gustavsson@telia.com

Janne Åberg
Pilfinksvägen 4 
541 56  Skövde
0706-53 42 93
janneaberg39@gmail.com



Returadress:
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Posttidning B

Gösta ”Fåglum” Pettersson. Världsmästare och vinnare av Giro d’Italia.


