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                            Signerad. Hermansson , tecknad år 1962Se artikel på sidan 6 med anledning av Ove Grahns bortgång.



  I DETTA NUMMER                                  sid
   Ordföranden har ordet     2
   Bengt Zetterberg, Falbygdens IHS , 
   avtackad      2
   Information från sällskap/föreningar m. fl.   3
   Elfsborgs junior-SM-lag 1967    4
   Annonser      5
   Ove Grahn      6
   Utbyggnad av Borås Idrottsmuseum   8
   Riksidrottsmuseet invigt     8
   Idrotten i Vänersborg-kronologisk ordning   9
   Per Kihlström    10
   Idrottshistoriska bilder från Vänersborg 13
        14
   Idrottshistorisk konferens i Riksidrotts-
   muséet     15
   Haralds bilder    16
   Mariestads Idrottsallians   17
   MAIF     17
   Vem spelar Jeu de paume nu för tiden? 19
   Debattartiklar    20
   Bandyn i Axvall   22
   Lokalfrågan för Skara Idrottshistoriska 
   Förening    22
   Axvallsskyttar får diplom av Skara IHF 23
   Elfsborgs anfallskvintett i tre matcher
   hösten 1962    23
   Sommarmötet i Tidaholm  24 
   Västergötlands Idrottsförbund 100 år 24
   Veteran-SM i gång   25
   Alingsåsmontrar   25
   Vem var egentligen Ling?  26
   Dikt: Di kveckbentes lôv   26
   Göte Ivarsson    27
   Idrottsmuséets Vänner, Kviberg, 
   Göteborg, på studieresa till Borås  28 
   Korsord    29
   Adresser och telefonnummer  30
   WIS styrelse    31
    
   NÄSTA NUMMER, december 2007,
   blir Västergötlands Idrottsförbunds jubileums-
   tidning med anledning av firandet av deras 100-  
   årsjubileum den 19 januari 2008
   
   
   IDROTTSHISTORISKA 
   SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
   I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
   MEDLEMMAR I WIS
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   Vadsbo
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   Wårgårda
   Vänersborg
   Västgötaidrottens Guldklubb

Ordföranden har ordet
En sommar med mycket regn är nu till 
ända men vi kan glädjas åt att vädrets 
makter var på vår sida när vi arrangerade 
den andra sommarträffen – i Tidaholm 
den 23 augusti.  Vår värd, Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening, bjöd på 
ett mycket intressant program som 
uppskattades av deltagarna som räknades 
till över 90 st. ( se artikel på sidan xx).
   Friidrotts-VM är också över och trots 
tidsskillnaden gick det bra att följa de fina 
tävlingarna från Osaka via media, där TV, 
Radiosport och tidningar också tävlade 
om vem som kunde bevaka och rapportera 
bäst. I detta nummer kan vi läsa om Göte Ivarsson, sekreterare i 
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap, som hunnit med att springa 358 
maratonlopp sedan 1972 – helt otroligt och på sidan xx kan läsaren själv 
få följa Göte som sprungit maror i 39 länder!
   Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsdag, den 19 januari 2008 närmar  
sig nu snabbt. De flesta av våra Idrottshistoriska Sällskap/Föreningar 
har ställt upp på att manifestera den dagen lokalt.  Det är nu hög tid att 
koppla in media, lokaltidningen, lokalradion och lokala TV-kanaler där 
sådana finns så att 100-årsdagen uppmärksammas på ett bra sätt.
   Nästa nummer av denna tidning, med utgivning i mitten av december, 
skall också ägnas åt jubiléet och alla sällskapen skall medverka i ett extra 
stort nummer. Börja redan nu att skicka in material till redaktionen.
    Med dessa ord önskar jag alla läsare en trevlig läsning.
                                                                                           
                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             WIS ordförande

Tommy Wahlsten
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Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, inrättar nu boråsidrottens Wall of 
Fame i anslutning till Idrottsmuseet i Boråshallens foajé.

De regler som styrelsen har ställt upp för att man ska kunna väljas in är des-
sa:

    - den aktiva karriären resp ledargärningen ska vara avslutad
    - man ska ha representerat en boråslubb/varit aktiv i Borås under 
      karriären
    - ledaren ska ha haft uppdrag utanför den egna klubben
    - den aktive ska ha varit svensk  mästare och också ha internationella 
      meriter
    - man ska vara känd för allmänheten.

En jury på sju personer har ansvaret och har nu valt ut de första namnen. I 
fortsättningen kommer nya inval att ske vid ett tillfälle per år. I juryn, som har 
ett treårigt mandat,  ingår Kjell Sternfeldt och Tommy Olsson från styrelsen, 
journalisterna Jan Hansson och Staffan Kulneff från Borås Tidning resp Ra-
dio Sju, Eva Fredenlund från föreningslivet samt kommunchefen Hans Alk-
mark och fritids- och turistchefen Hans Forsman, Borås Stad. 

Det är ingen lätt uppgift man haft i och med att man ska överblicka hundra års 
verksamhet och dessutom söka en viss balans mellan olika idrotter, ledare och 
aktiva och även män och kvinnor. Detta till trots har enigheten om de femton 
som väljs in i år varit mycket stor. Namnen kan tyvärr inte avslöjas här ef-
tersom den högtidliga invigningen sker 12 oktober, i anslutning till matchen 
Borås Basket – Plannja. Vi återkommer med den informationen! 
                                                            Tommy Olsson
                                                            Ordf. i Borås Idrottshistoriska Sällskap

Wall of Fame i Borås



INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR M. FL. I VÄSTERGÖTLAND 

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen,
 Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),

 måndagarna 1 okt och 5 nov kl 15 - 18

Välkomna!
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BORÅS IDROTTSMUSEUM
i Boråshallen har öppnat för säsongen  höst-vinter 2007-2008.

Öppet tisdagar 16-19, annan tid enligt överenskommelse. 
Fri enté!

HÖSTTEMA
     Karikatyrteckningar av kvinnor och män inom 

boråsidrotten.
Tecknare: Bornefalk, Hermansson och Matz-Geson

Välkomna!
Borås Idrottshistoriska Sällskap (BIS)

Ni är även välkomna att besöka BIS kansli i BT-huset, 
Allégatan 71, 1 tr.

Öppettider: måndag-tisdag 9-12, 13-15 och fredagar 9-12.
Tel.: 033-35 39 39 el. 033-22 63 55.

E-post: bis@bihs.se, olof.toftby@bihs.se, tommy@bihs.se

Välkomna att bli medlemmar!
Medlemsförmån: 4 nr/år av medlemstidningen 

”Westgötarnas Idrottshistoria”.

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap bildades 1991. I veck-
an höll föreningen sitt sextonde årsmöte.
I samband med årsmötet avtackades Bengt Setterberg, en av 
föreningens veteraner, som då slutade efter sexton års tjänst 
på olika poster i styrlesen.
Bengt Setterberg är en av initsiativtagarna till föreningen och har 
suttit i styrelsen sedan föreningen startade. Från 1991 och tre år 
fram i tiden var han sekreterare, han har varit ordförande i tio år 
och tillförordnad kassör ett antal år. Under det senaste året har 
Setterberg varit vice ordförande och tillförordnad kassör.
   -Jag var med och bildade föreningen, berättade Setterberg. 
Kommunens Bertil Svarén hjälpte till så att vi fick vår lokal i
Odenhailen och för att få ordning på samlingarna fick vi ta över 
ett antal montrar från museet.
 
Årsmötet
Bengt Setterberg har varit en hängiven föreningsmänniska och 
avslutar nu en lång karriär av ideelt arbete i olika föreningar,
ett arbete som tog sin början redan på 30 talet.
   -Det är med stort vemod vi nu ser att Bengt avböjt återval i 
vår styrelse, sa föreningens ordförande Holger Lindberg när han 
med blommor avtackade den avgående styrelsemedlemmen.
   Vid årsmötet som hölls i Oden Tennis lokaler valdes följande 
personer att styra föreningen under det kommande verksamhet-
saret: Holger Lindberg ordförande. Styrelseledamöter: Evert 
Carlsson, Curt Gyllensvan och Leif Markryd som efterträdde 
Bengt Setterberg. Styrelsesuppleant: Harry ThieL Revisorer: 
Gunnar Glahd, Bo Johansson. Valberedning: Göte Larsson och 
Nils Qvist.

Verksamheten
Föreningen hade vid verksamhetsarets slut 126 medlemmar va-
rav 27 var föreningar.
   Museet har haft arbetsmöte varje tisdag då även museet varit 
öppet för allmänheten. Arsmötet var det 15:e vilket firades med 
jubileumst ärta och kaffe. Bengt Setterberg berättade då om det 
första mötet då Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap bildades.
   Två protokollförda styrelsemöten har hållits och under aret har 
föreningen inbjudit till ett antal seniorträffar.
   Under året har museet haft besök av föreningar, grupper, 
Falköpings närradio och Falköpings Tidning. Före jul förlade 
Falbygdens allians sitt stora möte till museet.
   Föreningen har haft deltagare i kurser och konferenser och 
varit representerade i Falbygdens museerad.

Framtidsplaner
Under det kommande verksamhetsåret planeras att halla museet 
öppet varje tisdag och att fortsätta med seniorträffarna. Do-
kumenteringen av inkomna samlingar. idrottspriser och foton 
skall fortsätta som tidigare. Föreningen skall medverka pa olika 
konferenser och i Falbygdens museerads
sammanträden.
   Västergötlands Idrottsförbund fyller 100 ar i ar och förening-
en har tillsatt en grupp som skall vara med och arbeta fram
ett program inför jubileuinsfirandet som
skall bli i Vara konserthus i januari 2008.
Programmet skall spegla västgötaiclrottens
historia under 100 ar.
                                                               
                                                                             Rune Lindblad
                              

Bengt Zetterberg avtackad 
efter 16 år
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För 40 år sedan vann Elfsborg junior-SM. 
Nu träffas hela laget på nytt

Den 24 september 1967 vann Elfsborg 
Junior-SM i fotboll genom att på Rya-
vallen besegra GIF Sundsvall med 5-1.

Nu nästan exakt 40 år senare, 25 augusti,  
träffades alla ! spelarna igen i Borås till-
sammans med tränaren Bernt Olausson 
och ledarna Arne Idh och Olle Blom. Med 
på träffen var även de spelare som tillkom 
i laget när det blev finalförlust i JSM mot 
MFF 1968. Dagen inleddes med att repre-
sentanter för laget lade blommor på av-
lidne lagledaren Stig Larssons grav innan 
Elfsborgs nuvarande tränare Magnus 
Haglund informerade om uppläggningen 
inför dagens allsvenska hemmamatch mot 
Helsingborg. Innan den matchen besågs 
på Borås Arena passade delar av laget på 
att ännu en gång få spela på Ryavallens 
gräsmatta och vilka de ombytta var kan ni 
se på bilden härintill.  

Nedtecknat av speciellt inbjudne (för att 
skriva om träffen) Tommy Wahlsten som 
också var med och spelade (dock bakom 
kameran när kortet togs). 

                                                                                                                                                                                               Foto: Tommy Wahlsten

Junior-SM-laget 1967 i dagens tappning. Bakre raden: Olle Blom, Dale Samuelsson, Claes-Håkan 
Svensson, Kjell-Åke Bohm, Kjell Sundh, Bernt Olausson, Thomas Höglund, Rolf Carlsson, Göran Ahl-
ström. Mellanraden: Arne Idh, Anders Arvhage (ej med innan 1969), Berndt Svensson, Ove Högfeldt, 
Göran Lindberg, Sverre Rökaas, Thomas Holmesten, Leo Sällström. Undre raden: Leif Johansson, 
Jonas Kopp, Tomas Göransson,Lars Bengtsson, Benny Öhrstig, Staffan Myrhage, Staffan Brundin.



        En bok om T.T. på språng
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Michael Bergqvist
LEG. TANDLÄKARE

Ring oss för tidsbeställning

 
   Bokens pris        250 kr
   + porto          45 kr                            
                               295 kr
   Vid köp av 5 ex 
   en bok GRATIS!

I vänboken ger 25 T.T.-vänner minnesglimtar, bland 
dem 100-årige Erik Tobé, Tecknar-Anders, Tommy 
Engstrand, Bo Hansson, Ulf  Jansson, Svante Löfgren 
och Henning Sjöström.
Där finns också tidigare skrivna texter av kulturper-
sonligheter som Karl Gerhard, Jan Olof Olsson (Jolo), 
Erik Zetterström (Kar de Mumma) samt sportens Bengt 
Ahlbom.
Äntligen en bok om idrottsgiganten och kulturkämpen 
Torsten Tegnér (1888-1977).
T.T. var 1900-talets mest framträdande idrottsgestalt i 
Sverige, den tongivande och i särklass skrivflitigaste.

Arne Argus 
Drottninggatan 2 
582 25 LINKÖPING
Tel. 013-10 35 10, fax 013-10 35 10

Företagsgatan 40, Viared, Borås
www.ahnviks.se

Välkommen Herr & Dam!
Tidsbeställning 033 - 41 11 11



Ove Grahn, en av västgötafotbol-
lens allra största och faktiskt en av de 
många, som via den svenska idrottens 
folkrörelseanda, vandrade vägen från 
de små sammanhangen till de ”gladia-
torfyllda”, är död. Han avled efter en 
kort tids sjukdom i hemstaden Alings-
ås. Detta i en ålder av 64 år.

Läsarna av ”Westgötarnas idrottshistoria” 
torde vara väl förtrogna med den karriär, 
som Ove stod för och som toppades av 
45 A-landskamper, varför jag inte skall ge 
mig in på någon detaljerad tidtabell utan i 
detta avseende bara nämna följande: Han 
började sin bana i div. V klubben Norra 

Fågelås IF, söder om Hjo, där han som 
tonåring vräkte in mål och upptäcktes av 
Elfsborg, där han spelade fyra matcher 
under guldåret 1961. År 1966 for han till 
Schweiz och Grashoppers, där han gjorde 
åtta säsonger med avbrott av två och då 
det gällde Lausanne.

Efter tio år i alplandet, med serieseger och 
skyttevinst, så kom han till Orgryte som-
maren 1976 och stannade där t.o.m 1978, 
då det bar iväg till Alingsås och Holma-
lund. 1982 blev han spelade tränare i 
Stora Mellby. Efter tiden I Stora Mellby 
verkade han som tränare i Arentorps SK.

Hemkomståren i ÖIS blev inte lyckosam-
ma för Ove och totalt spelade han bara 37 
matcher på tre år för Sällskapet.

Fortsättningsvis försökte nog Ove - precis 
som vanligt att göra sitt bästa, men åren 
tog ut sin rätt och kanske var det så att 
han efter hemkomsten inte kände sig som 
en slags segrare förrän han också var och 
blev det i Stora Mellby! Jag skall åter-
komma till detta, men måste nämna att 
Ove enligt sina före detta landslagskom-
pisar blommade upp, när ”Åby” Ericson 
kallade de så kallade 74-orna till match 
eller när Mr Elfsborg, (Olle Blom) sam-
lade sina Efsborgare m/61 till årliga träf-
far och matcher.

Jag är övertygad om att Oves ”hemvän-

darklubbar” gjorde sitt bästa för sitt kända 
förvärv, men det var bara så, att den sk. ti-
dens tand och privat sorg och tragedi, ofta 
kopplade ett oförsynt grepp på den eljest 
obändlige.

Nu till tre ögonblick, som för mig och 
många idrottsvänner på olika nivåer och 
på olika ställen, gjort, att Ove inte faller 
ur minnet, utan faktiskt etsar sig starkare 
ju längre tiden går. För det första, Ryaval-
len den 3september 1961. Hemmadebu-
tanten Ove Grahn hos Elfsborg ställs i se-
riefinalen mot Norrköpings tunga försvar. 
En stund in på första halvlek. når en lång 
passning Ove nästan vid högerytterlinjen 
vid planens mitt. Han river med sig bollen 
och får nästan omedelbart upp högsta fart, 
tar sig lekande lätt förbi Björn Nordqvist, 
trycker undan backen Hans Rosander, tar 
sig in i straffområdet, där Åke ”Bajdoff” 
Johansson inte hinner med utan tvingas se 
att Ove skjuter i bortre gavel, otagbart för 
Bengt ”Zamora” Nyholm, 1-0 till Elfs-
borg, som till sist skulle vinna med 3-0.

För det andra, Nepstadion, Budapest, den 
13 juni 1973. Ove, som numera är bo-
fast i halvbackskedjan, tar emot en hård 
passning, svänger runt med bollen på den 
berömda femöringen tittar upp och ser 
45-50 meter bort på vänsterkanten hur 
RaIf Edström rusar för fullt mot ungerska 
målet. Ove sträcker på vristen och bollen 
går i en distinkt lyra, otagbart för ungern-
målvakten, men exakt på centimetern för 
RaIf, som sätter pannan till och, som ni 
vet, resultatet blev 3-3. Det förtjänar att 
nämnas att svenska litterära krafter, bl a 
Lars Forssell, skrivit om den sköna pass-
ningen till den sköna nicken.
För det tredje, Stora Mellby en oktober-
dag 1982. Seriefinal I sexan. Hemmalaget 

Ove Grahn - En av västgötafotbollens största!
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Tecknat av sign. Hermansson 1962 Ove Grahn i landskampsdress skriver autograf.

Ove Grahn har gjort segermålet 3-2 på Olympia den 30 augusti 1964 när Elfsborg vinner mot Helsing-
borgs IF. I bakgrunden jublar Gert Christiansson. Överspelad målvakt är Stig Hallberg, nu ordförande i 
Blekinge Läns Idrottshistoriska sällskap, som ställt bilden till vårt förfogande.
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måste vinna över Halvorstorp från Troll-
hättan. Börje Andersson i St Mellby berät-
tar, att Ove var otroligt sammanbiten före 
avspark. Precis som det gällde en lands-
kamp - Spela framåt som vanligt, jag skall 
ta hand om allt där bak, sa Ove, som spe-
lat centerhalv i flera matcher. Stora Mell-
by vann matchen med 1-0. Ove Grahn 
satte en frispark i mål i första halvlek och 
han var mycket glad när slutsigalen gick. 

1965
Dan Waern, 3:a från vänster, tränar Elfsborg. Ove Grahn t. h. om Dan. 

Denna match och detta mål var troligen 
Ove Grahn sista i tävlingssammanhang.

Personligt blev jag faktiskt lite rörd, när 
Börje Andersson berättade den här sann-
sagan för mig.

Om det nu var sista matchen, tänk vilken 
ödets nyck att få avgöra till egen fördel 
och se sitt lag gå upp till den division, där 

allt började för mer än 20 år sedan.

Låt mig till sist säga att jag i mitt yrke 
träffade Ove Grahn många gånger och 
han var alltid bussig och trevlig. När jag 
nu sitter och skriver den här minnesarti-
keln, så slår det mig att Ove i samtal med 
journalister, höll sig strikt, utan att stolt-
sera över det, till ämnet, d v s matchen, 
som han spelat eller skulle spela. Han sa 
bara det han kunde stå för. På så vis blev 
livet lättare både för honom och en tid-
ningens skrivare.

Jag håller med vad Claes Svensson skri-
ver Alingsås Tidning; - Nu återförenas 
Ove Grahn med George ”Åby” Ericson 
i fotbollshimmeln. Säkert skönt att träffa 
en som verkligen förstod storheten från 
Norra Fågelås!
                                                           Hag 

Stig Hagberg,  f. d. sportchef på BT och 
Expressen

Visste du detta om Ove Grahn?
..att han föddes i Norra Fågelås, söder om Hjo,  9 maj 1943.
..att han egentligen hette Göte Jan-Olof men att han hade svårt att som liten säga dubbelnamnet så han kallade sig Ove.
..att det ställde till problem för Elfsborg vid de första utlandsresorna enligt Olle Blom.
..att han blev trea i Fågelåsmästerskapen för juniorer i bordtennis 1959.
..att han spelat ishockey i Tre Kronor – ett lag i pojkishockeyn i Hjo.
..att han blev distriktsmästare i ishockey för juniorer som back i IFK Hjo 1960 efter seger borta mot Vänersborgs IF med 4-2 och 
  även med Elfsborg 1961 efter vinst 4-0 mot Karlsborg.
..att han i fotboll seriedebuterade i Norra Fågelås A-lag som 14-åring i div V på Skaravallen mot IFK Skara den 27 april 1958.
..att han i slutminuten fick lägga en straff i två dagar efter att han fyllt 15 när Sandhem besegrades med 3-0. Ove missade dock att 
  göra sitt första mål i femman.
..att han som 16-åring var avstängd i fyra veckor 1959 efter att ha fått tre varningar.
..att han gjorde 24 mål för Norra Fågelås när laget vann div. V år 1959.
..att han gjorde 35 seriemål för samma klubb i div IV (motsvarar dagens div. II-III) 1960.
..att han debuterade i Elfsborg i en match på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg i 20 sept. 1960 och att matchen slutade 5-5!!. Ove  
  spelade med i andra halvlek i träningsmatchen.
..att han debuterade i Allsvenskan i en match på Nya Ullevi mot IFK Göteborg 17 aug. 1961 och att matchen slutade 5-5!! Ove
  spelade hela matchen – inga avbytare på den tiden !
..att han avled i Alingsås den 11 juli  i år.

                                                                                                                                                         Sammanställt av Tommy Wahlsten
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Riksidrottsmuséet nyinvigt
Den 15 juni återinvigdes Riksidrotts-
muséet i nya lokaler vid Gärdet i Stock-
holm och bland de 350 speciellt inbjud-
na fanns bland annat RF:s ordförande 
Karin Mattsson och Viktor Balck. 
Det blev verkligen ett möte mellan gam-
malt och nytt när Riksidrottsmuséet nyin-
vigdes. I publikhavet återuppstod plötsligt 
Viktor Balck (1844–1928), den svenska 
idrottens fader, som ville träffa ordfö-
randen i Riksidrottsförbundet. ”Det är 
jag”, svarade en ung dam vid namn Karin 
Mattsson varvid en dialog uppstod mellan 
henne och en förvånad herr Balck. 
Det nya Riksidrottsmuséet är beläget 
alldeles intill Sjöhistoriska Muséet vid 
Djurgårdsbrunnsviken och omfattar totalt 
1300 kvadratmeter fördelade på två plan. 

Det är uppdelat ur ett ge-
nusperspektiv i olika idrot-
ter och tidsperioder.
– Vi har jobbat i 1,5 år med 
att få ordning på muséet, 
hitta nya idrottsföremål 
och få till ljudsekvenser 
och bilder. Och nu när det 
öppnat så känns det förstås 
väldigt bra, säger Kalle 
Örsan som är ansvarig för 
muséet.
Det gamla Riksidrottsmu-
séet låg i Globen, strax 
söder om Stockholm, och 
var öppet 1992–1997. Ef-
ter tio år i lådor är det nu 
alltså återinvigt i större lokaler och med 
ett större utbud.
– Idrotten började organiseras 1880 och 
det är från det året och framåt som vi visar 
utvecklingen här, säger Kalle.
Riksidrottsmuséet ligger alldeles intill 
Sjöhistoriska muséet och Tekniska mu-
séet och tanken är att man ska dra nytta av 
gemensamma arrangemang i framtiden.
I samband med invigningen öppnade ut-
ställningen ”Vinnande bilder” som be-
skriver personliga tolkningar av begrep-
pet vinna och inte har så mycket med 
idrottsliga prestationer att göra.
– I oktober öppnar vi en utställning om 
IFK Norrköping, säger Kalle.
Undertecknad var med på den allra första 
offentliga visningen och kan verkligen re-
kommendera ett besök!
                                         
                                         Jonas Hedman

Jonas Hedman är frilansjournalist baserad i 
Stockholm med idrott som specialområde.

Se artikel om Viktor Balck på sidan 28 i ”Westgö-
tarnas Idrottshistoria” nr 2 2007.

Lars Johansson, Borås Stadsarkiv och Olof 
Toftby, Borås Idrottshistoriska Sällskap. utanför 
det nya Riksidrottsmuséet på invigningsdagen

Kalle Örsan guidar vid invigningen av det nya Riksidrottsmuséet

Utbyggnad av Borås Idrottsmuseum

RF:s ordförande Karin Mattsson och Karin 
Monsén-Karlsson, suppl. i WIS styrelse, på väg in 
i det nya Riksidrottsmuséet

Borås Idrottshistoriska Sällskap (BIS) 
har fått klartecken att bygga ut  Borås 
Idrottsmuseum i Boråshallen. 
Genom att glasa in utrymmet utanför mu-
seets nuvarande entré mellan befintliga 
pelare och hallväggar blir det c:a 40 m² 

större. Det är en ökning med 50%!
   BIS får härigenom möjlighet att visa 
de större idrottshistoriska  idrottsredskap 
m.m. som finns lagrade i diverse utrym-
men.
   Byggstart omkring årsskiftet och klart 

senast den 1 mars 2008.
               
               Leif Svensson
               Borås Idrottshistoriska Sällskap  
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Idrotten i Vänersborg - kronologisk översikt
Från Vänersborgs äldsta tider finns inga kända uppgifter om organiserade kroppsövningar.
Skridskoåkning, skidåkning och rodd var dock sedan gammalt populära aktiviteter.

1826        På initiativ av landssekreteraren M.A.P Sandberg byggdes genom tillskott Från stadskassan och 
                genom av enskilda insamlade medel en gymnastikinrättning i anslutning till skolan i staden. 
                Undervisningen leddes till en början av löjtnanten vid Västgöta Dals regemente H. Eriksson. Detta  
                torde vara den äldsta kända organiserade kroppsövningen i staden. 
1861        Venersborgs Frivilliga Skarpskyttecorps bildas och var verksamma till 1885, då Vänersborgs 
                Skyt tegille organiserades och tog över skytteverksamheten. 
1872        Wenersborgs Skridskoklubb bildas. Närmare uppgifter om dess verksamhet är okända. 
1887        Venersborgs Gymnastik  och Fäktklubb bildas. Närmare uppgift om klubben okända. 
1887        Venersborgs Qvinnhiga Gymnastikförening bildas. Närmare uppgift om verksamheten okända. 
1895        AK Enigheten bildas. Föreningen bedrev brottning, atletik och akrobatik men upplöstes efter 
                cirka10 år. 
1903      IFK Vänersborg bildas. Föreningen var från början en skolidrottsförening för 
                elever vid  Vänersborgs läroverk. 
1905        Vänersborgs IS bildas. 1906 Vänersborgs Idrottsförening bildas. 
1907        Vänersborg får sin första idrottsplats belägen vid Skräcklan. Tidigare hade man under åren kring         
                sekelskiftet idrottat och spelat fotboll på en åkerlycka vid Änggatan. Denna idrottsplan var gropig     
                med en kulle i mitten och kallades Vippamo. 
1908        Vänersborgs Segelsällskap bildas. 
1909        IFK Vänersborg och Vänersborgs IS slogs samman, och därefter blev IFK öppen för alla. 
1912        Löparen Bror Fock från Vänersborgs IF deltog i de olympiska spelen i Stockholm och erövrade 
                silvermedalj i laglöpningen över 3 000 meter. 
1914        Vänersborgs Roddklubb bildas. Klubben hade ursprungligen tillkommit 1884 men blivit upplöst 
                 efter några år. 
1919        Vänersborgs IF erövrar sitt första distriktmästerskap i bandy. 
1920        Vänersborgs Tennisklubb bildas. 
1922        IFK Vänersborg blir distriktmästare i bandy för första gången. 
1926        Idrottsplatsen Vänersvallen invigs. 
1926        Boxaren John Wennberg, Vänersborgs IF tar sitt första SM i fjädervikt. 
1928        Wargöns Sportklubb bildas sedan Vargöns Idrottsförening med verksamhet från sekelskiftet 
                nedlagts. WSK upphör 1974 och bildar efter sammanslagning med Storegårdens BK Wargöns 
                Idrottsklubb. 
1932        Blåsuts Bandyklubb bildas. 
1932        Vänersborgs Brottarklubb bildas men upphör 1962. 
1932        Vänersborgs Boxningsklubb tillkommer. Den aktiva verksamheten upphör 1984 och efter att 
                sedan ha varit vilande nedläggs klubben 1990.
1933        Vänersborgs Gymnastikförening bildas. 
1935        Vänersborgs Skidklubb bildas. 
1938        Vänersborgs AIK bildas. 
1943        Idrottsklubben Lira bildas. Efter att under ett kvarts sekel ha gjort uppmärksammade insatser 
                inom bandy nedlades klubben 1968. 
1964        Sportcentrum med idrottshuset och isstadion invigs. 
1969        Vänersborgs badet invigs. 
1976        IFK Vänersborg går upp i bandyallsvenskan. 
1981        Ishallen-Brättehallen- simhallen invigs.

Inom Vänersborgs kommun är antalet aktiva idrottsföreningar år 1991, 68 stycken.

Under tiden 1920-1970 bildades inom Vänersborgs ytterligare 33 st idrottsföreningar inom olika grenar men 
dessa har efter varierande längd på verksamhetsperioderna blivit nedlagda.



Per Kihlström
Pea - en tidig tidningsmakare

Pea:s första tidningen var Galten - med-
lemsorgan för den 1942 bildade idrotts-
föreningen Zarimer. Men varför nu detta 
originella namn kan någon förmodas 
undra. Jo men självklart, du som väl kän-
ner Asagudarnas historia och alltså är väl 
förtrogen med deras liv och leverne, vet 
att där förekommer galten Särimer. Han 
som slaktades, grillades och åts upp av 
glupska Asagudar vid deras kvällsgillen. 
Men, nog så fantastiskt, sågs galten redan 
morgonen därpå gå glatt grymtande och 
tillsynes vid bästa hälsa, därnere på borg-
gården. Swedish Meat, släng er i väggen! 
Ungefär så här, fast utan att bli 
uppätna, förväntades klubbens 
idrottsutövare agera, d.v.s ta ut 
sig helt vid tränings  och täv-
lingstillfällena, med andra ord 
vara döfärdiga, men redan dagen 
därpå vara vid bästa vigör och 
redo för nya stordåd. En paral-
lell och målsättning så god som 
någon. Friidrott alltså och med 
många glada och förhoppnings-
fulla gossar mellan 10 15 år som 
medlemmar. I bakgrunden fanns 
givetvis också några intresserade 
föräldrar, utan att som idag, jaga 
oss till prestationer vi kanske 
hade varken fallenhet eller in-
tresse för. 
   Den 29 april 1942 utkom det 
första numret av medlemstid-
ningen som alltså följdriktigt fått 
namnet Galten. I detta nummer 
berättas bl.a att klubbmästerskap 
i terränglöpning avhållits och att 
Karl Axel Gustavsson segrat i 
grupp I. Och att i grupp II slog 
Sven Björnberg Per Arne Kihl-
ström i en stark spurt. Pea var 
alltså tidningens redaktör, och 
som sådan nöjer han sig inte med 
att anmäla ZAIK angelägenhe-

ter, han informerar också om att det var 
”överraskande segrar i DM tävlingarna, 
där VAIK-are som K.Qvist, KE Falk och 
S.Bodén gjort väl ifrån sig samt att CK 
Wänershof haft sin första poängtävling 
för säsongen, 30 km. 
   Galten var alltså redan från början ett 
brett upplagt idrottsorgan för Väners-
borgsidrotten. Föredömet fanns givetvis i 
det Tegnerska Idrottsbladet, alla grabbars 
liv  och husorgan. Nr. 1 och 2 av årgång 2 
hade vuxit i omfång och fått hela 6 sidor 
stencilerade och hophäftade. 
   Zarimer har också fått sitt eget klubb-
märke, ett Z inskrivet i en triangel, fram-
ställt i brons och silver. I bladet anges att 
målarmästare A.Björnberg, möbelhand-
lare V.Hagborg och arkitekten Harry An-
dreasson tilldelats silvernålen för att ha 
gjort klubben betydande tjänster. Sviker 
mig inte minnet, tror jag att Andreasson 
skänkt klubben sina rörskridskor för att 
utgöra lotterivinst. Vi kan också konsta-
tera, skriver Pea, att det  vid en nyligen 
gjord revision uppgår klubbens intäkter 
till 216 kronor och 75 öre. Utgifterna till 
165 kr, ett saldo alltså på 51 kronor och 75 
öre. Bland de intressanta artiklarna note-
rar jag en av signaturen Kalle Lagher. En 
nästan sann orienteringshistoria ”Den blå 
ryggsäcken”.

Korsordet, ca: 4x4 cm, på Knåp & Knep 
sidan verkar klurigt. Som alla drakar av 
klass, även om det här rör sig om en galt, 
så finns här givetvis också s.k.lustigheter. 
På nöjessidans ”Skrattpiller” hittar vi föl-
jande: ”Nämen farsan, inte behöver du bli 
så rörd bara för att jag föreslår att du låter 
sinnesundersöka dig.” 
Så var då en tidning etablerad och Pea:s 
journalist  och redaktörsbana hade startat. 
Men för att allt skulle gå rätt och riktigt 
till i starten så sökte Pea och Atis upp 
borgmästare Prom för att begära utgiv-
ningstillstånd. Borgmästaren lovade dock 
bestämt att i det här fallet var det inte av 
nöden.

En riktig tidning
1944 hade Galten blivit en ”riktig” tidning. 
Satt och tryckt på Länstryckeriet och om 
hela 8 sidor. Innehållsmässigt som tidigare 
allt av hög journalistisk kvalitét. Omslaget 
i elegant linoleumsnitt utfört av tidning-
ens kulturredaktör Mauritz A Björnberg. 
Och minsann, har inte redaktör Kihlström 
fått till ett s.k. ”Scoop”. Jodå, en rykande 
färsk artikel av självaste hr idrottsstjär-
nan Gunder Hägg, signerat av densamme. 
Som nog en och annan senare räknade ut 
var det något lurt med denna artikel, och 
om den gode läsaren dyrt och heligt lo-

var att inte föra detta vidare, 
kan jag avslöja att artikeln 
var snodd d.v.s lånad eller 
vad ni vill. Men kan i någon 
mån förlåtas med tanke på 
chefredaktörens ringa ålder 
och erfarenhet och därmed 
okunnighet om pressetik, 
upphovsmannaskydd m.m. 
Till ytter visso var också sig-
naturen Hägg hemmagjord, 
kopierad enligt den bekanta 
smörpappersmetoden. Mig 
veterligt gjordes dock aldrig 
någon anmälan till pressens 
opinionsnämnd, pressom-
budsmannen eller åklagar-
ämbetet. Idag får väl tilltaget 
anses preskriberat. 
  Som tidningen nu utvecklas 
har den också fått ett pris, ja 
vill säga ingen utmärkelse 
ännu, men ett lösnummer-
spris á 25 öre. Tidningen 
innehåller i övrigt ett stort 
antal läsvärda artiklar, fost-
rande och danande. Liksom 
tidigare en Knåp & Knep-
sida med korsord, rebusar 
och andra klurigheter. Upp-
märksammas bör också re-

Per Kihlström
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feratet från Flakbergs Folkets Hus och 
evenemanget där med den kände trollkar-
len ”Kommabort”. Tydligen ett bejublat 
framförande inför 7 stycken hänförda 
åskådare. Ett stort antal av stadens nä-
ringsidkare har genom att köpa annonser i 
tidningen gjort tryckningen av densamma 
möjlig. De flesta betalte de facila priset 
av 2 kr per annons. Dock protesterade ra-
diohandlare Herbert Andersson och spar-
kade ut den stackars medlemmen som 
fått uppdraget att inkassera annonsavgif-
ten. Herr A ville inte kännas vid den in-
förda annonsen”Campare och sportsmän 
Fickflaskan Botten Upp ovärderlig vid 
utflykter” och vägrade betala. Som f.d. 
reklamman har jag en viss förståelse för 
A:s reaktion. 
   Vid julen 1944 utkom nr.4 av Galten, 
denna gång återigen av det enklare stenci-
lerade utförandet. Förmodligen ansträng-
des ekonomin å det värsta vid utgivningen 
av nr. 3, och anar jag inte här också en 
viss trötthet. Detta trots att redaktör Pea 
trosvisst utlovar att Galten skall utkomma 
också under kommande år. Men ändå, 
detta blir sista Galtennumret. Och inte 
nog med detta, föreningen Zarimer läggs 
ner genom samgående med VAIK. De 
flesta av oss bedriver vinteridrott i Lira 
och friidrotten nu inom VAIK. Det kan 
som lite kuriosa berättas att Zarimermärkt 
idag röner en viss efterfrågan på pinssam-
larmarknaden. Detta om Galten och det 
första äventyret i publicistbranschen.

Vidare i VAIK
När de flesta av oss gått över till VAIK 
uppstod också här frågan om en klubbtid-
ning. Den här gången ”Kontakt  VAIK ar-
nas egen tidning”. ”Obs! Vän av ordning 
göre sig inget besvär”. Visst hade det re-
dan hösten 1946 kommit en tidning med 
detta namn. Den kom med 5 nummer men 
upphörde redan 1947. Nyutgivningen 
kom med sitt första nr. i februari 1950. Nu 
med Pea som redaktör. 
   VAIK hade levt en tynande tillvaro un-
der några år, men man hoppas nu att de 
nya krafterna i styrelsen skall få bättre fart 
på verksamheten. Stig Bladh, en Ånger-
manlänning som börjat jobba på Länssty-
relsen är nyvald ordförande. Stig är själv 
en aktiv friidrottare med 400 m som spe-
cialitet, gjorde 1947 fina 49,9 på sträckan. 
Lars Widqvist blir sekreterare med Pea 
som vice.
   Det första, nya numret av Kontakt är 
ett 14 sidor fylligt nummer, framställt 
genom spritduplicering och rygghäftat. 
Redaktionen utgörs av Pea, Atis och mig 
själv. Tidningen håller sig alltså med egen 
illustratör. Officinen är inrymd i Björn-
bergs kök på Lovisebergsgatan. Inte 

utan vissa protester från 
mamma Björnberg, som 
dock lugnas något ge-
nom ihärdiga löften från 
oss att ingenting skall 
märkas efter att vi är fär-
digtryckta. Att det tog åt-
skilliga timmar att vädra 
ut den ytterst aggressiva 
och stickande lukten 
från dupliceringsvätskan 
kunde varken hon eller 
vi ana. Och att lägenhe-
ten vid vädringen blev 
helt utkyld som följd av 
detta. Att det dessutom 
blev färgfläckar på vax-
duken efter de infärgade 
stencilerna gjorde ju inte vår sak bättre. 
Stackars tant Märtha, men hon bakade i 
alla fall bullar till oss. 
Ordförande Bladh presenteras i vårt för-
sta nummer genom en fyllig ”curriculum 
vitae” och med ett tecknat porträtt därtill. 
Lasse W har en reflektion över tillståndet 
i föreningen och nämner bl.a. att ”vår kas-
sör Spånga kunde efter el ljustävlingen re-
dovisa en vinst på 8 kronor”, inte dåligt. 
Han hoppas också att föreningen skall gå 
en ljus framtid till mötes, och det gjorde 
den.
”Osynlige mannen” har en spalt av ”Hänt 
& Känt” typ, ”Ros & Ris” och ”Vi mötte” 
samt givetvis också resultat, rapporter och 
föreningsnytt. Roliga historier inköptes 
för 15:-.
Pea själv bidrar med ett kåseri om dans-
hak i tiden. Vem signaturen ”Susen” är 
vet jag inte. Kanske Sigge Bodén? Allt i 
tidningen är rappt och väl formulerat och 
tidningens första nummer anses mycket 
lyckat. 
   De följande numren av Kontakt har båda 
fått bli nr. 2. Något som förmodligen kan 
skyllas på stress. Det blev nämligen bråt-
tom med att komma in med aprilnumret. 
Anledningen var att landshövding Richert 
bjudit in föreningens medlemmar till Re-
sidenset. Detta kungjordes alltså i april-
numret. Inbjudan var resultatet av ett sam-
tal Stig Bladh haft med Landshövdingen 
och där denne berättat att han hade varit 
en god spjutkastare som medlem i Malmö 
AT. Han hade flera DM i spjut och fem-
kamp. Landshövdingen hade alltså ett ge-
nuint intresse för friidrott. I övrigt är båda 
dessa nr 2 fullmatade, intressanta och 
givande. Bra artiklar, skämt och lättgods 
som denna om ordföranden: ” . . . . hade 
han inte varit så kutig skulle man kunnat 
kalla honom rakBladh”. Göteborgsk klass 
på den! 
   Pea har i juninumret skrivit en verkligt 
rolig sammanfattning av sin debut som 

stadslöpare. På grund av att en av VAIK- 
arna uteblivit vid avfärden till Göteborg 
och GT:s stadslöpning övertalas reseleda-
re Pea att ställa upp på en sträcka. Kläder 
lånades ihop från de övriga deltagarna och 
Pea blev tillslut något sånär presentabel. 
Även om byxorna, som en gång varit blå, 
nu antagit en mera svårbestämd kulör och 
att de därtill tycktes ha utgjort näringsstäl-
le för mott och mal. Inte så konstigt då att 
han från åskådare fick frågan om blixten 
slagit ner i byxorna eller om han möjligen 
kommit fel och i stället skulle vara med 
i Chalmerscortegen som skulle avgå på 
eftermiddagen. Nåväl trots alla gliringar 
genomförde Pea sin sträcka till både egen 
och lagets belåtenhet, han lyckades över-
lämna stafettpinnen till Lennart Blomgren 
med bara 10 m till framförvarande. Pea 
var inte rädd att ställa upp där han behöv-
des och någon oerfaren löpare var han 
inte, god terränglöpare och orienterare. 
VAIK 
  Kontakt innehåller många pärlor och 
stimulerar idag minnet av forna stordåd. 
Men inte heller denna tidning blev särskilt 
långlivad, några år och med några num-
mer om året. Detta om VAIK Kontakt och 
dess förhållandevis korta levnad.

Andra skulle komma
Men fler tidningsäventyr väntade, den 
här gången Lira Länken (här måste näm-
nas att namnet kom till innan den mera 
kända Länkenorganisationen startat). Pea 
var självklart också redaktör för denna 
publikation, med Atis och mig själv som 
medproducenter. Lira hade bildats redan 
år 1943 som en renodlad bandyklubb. 
Sommartid var friidrottarna engagerade i 
VAIK och de fotbollsintresserade i olika 
klubbar i staden. Redan 1945 insåg Lira 
att där behövdes en ledarkraft i styrelsen, 
föreningen hade vuxit och framgångarna 
inom juniorbandyn var stora. Självklart 
föll valet på Pea, känd av oss alla och väl-
känd för sin driftighet och organisatoriska 

VAIK-laget stående fr. v.: Stig Johansson, Gösta Granath, Hans Hed-
berg, Lennart Dahlsten, Sigge Bodén, Olle Palmqvist, Bert Tibblin, 
Sven Björnberg och lagl. Lars Widqvist.
Sittande fr, v.: Pea Kihlström, Lennart Blomgren, Stig Bladh och Alf 
Svensson
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förmåga. När Lira 1947 vann junior DM 
var Pea lagledare. 
   Första numret av Lira Länken kom ut 
1951och fortsatte att komma ut i olika 
skepnader och utföranden under större 
delen av 1950 talet och en bit in på 60 ta-
let. En lång levnad för att vara en klubb-
tidning. Ändå säger Pea i sin presentation 
av den nya klubbtidningen: ”Vi vågar 
inte lova att denna tidning skall komma 
periodiskt, för att berika stadens litterära 
alster. Dock skall vi, i den mån det inte 
inkräktar på annat viktigare klubbarbete, 
återkomma”. 
Tidningens upplägg och karaktär liknar 
VAIK Kontakt och liksom den tryckt på 
stencilapparat. Alltså en tryckmetod som 
bygger på att text och illustrationer görs 
på en stencil, ett slags kopiepapper.Denna 
fästs vid valsen i en handdriven tryck-
maskin och man vevar fram det antal ex 
som önskas. Varje färg kräver sin egen 
stencil så ”passningen” kunde understun-
dom fallera. Som tidigare nämnts ingår ett 
lösningsmedel, sprit som förutsätter över-
föringen av färgen från stencilen. Obs! 
Spriten förekom endast i detta samman-
hang. Ett nummer av Liralänken trycktes 
ändå i källaren på Stadt! Innehållsmässigt 
självklart klubbangelägenheter, kåserier, 
reseberättelser och lättgods i form av 
vitsar, korsord och personskvaller. Själv 
bidrar jag bl.a. med en helsida karikatyr 
och så här mer än 60 år senare, inte så to-
kiga. Hursomhelst, tidningen väckte både 
glädje och beundran, inte bara från dem 
som inte vågade annat, utan också från 
kvalicerade, litterärt bevandrade bedö-
mare. Detta var alltså det tredje tidningsä-
ventyret Pea initierat och redigerat, en tid-
ningsmannabana som han började redan 
som 14-åring. 

Men Pea var inte bara detta, han var också 
själv, som tidigare antytts, aktiv idrottare. 
Som 1:a i Gösta Johanssons utriggade 4:a, 
tillsammans med Bengt Gustafsson, Gun-
nar Jonsson och Erik Olsson, aktiva mel-

lan åren 1950 1954.
Bilden visar Lira-laget vid prisutdelning 
på en roddregatta i Norge 1951.

Affischmarodörerna
Idrottsalliansen i Vänersborg, ett 10 tal 
av stadens olika idrottsföreningar, ord-
nade under några år s.k Idrottsmässor. 
Nere på Vassbotten huserade Axels Tivoli 
med alla dithörande attraktioner mycket 
populärt  minst sagt. Styrelsen för arrang-
emangen var sammansatt av en represen-
tant för vardera av de involverade klub-
barna, VAIK:s hette P A Kihlström. Det 
hade fallit på hans lott att sköta marknads-
föringen d.v.s affischeringen i staden och i 
stadens omgivningar. Och den här gången 
var det något speciellt. För första gången 
efter världskriget besöktes Sverige av en 
av USA:s främsta negerorkestrar   Austin 
Cole and his Harlerfi Madcaps   och första 
spelningen var i Vänersborg på Folkets 
Park. För affischeringen lånades gasver-
kets lastbil och Pea med assistent (läs M 
Björnberg) gjorde den erforderliga rundan 
och komma till Korsebergsbacken insåg 
genast dessa båda kreativa herrar, att här 
är ju en utomordentlig affischplats. Häpp! 
Eftersom ord och handling alltid varit ett 
hos dessa båda herrar så affischerades 
direkt på vägbanan och effekten var oer-
hörd. Så t.o.m att stadens polis reagerade 
å det häftigaste. Inte nog med att Pea som 
ansvarig bötfälldes, utan man krävde där-
till att affischerna skulle avlägsnas. Enligt 
de båda förövarna ett hart när omöjligt 
jobb.
Dock blev polisen slutligen nöjd och kun-
de bara konstateras att ambitionerna här 
tagit sig alltför oövertänkta uttryck.

Kreativiteten var enorm
En annan stor begivenhet 
och ett Pea initiativ får 
nog inte förbigås. Liras 
succéartade fisketävling i 
Karls Grav.
   Hösten 1957 arrangerade 
Lira och ELA en vad som 
kom att kallas ”bilmetar-
tävling”. Men så var ock-
så förstapriset en sprillans 
ny Volkswagen. 821 fis-
kare och 163 funktionärer 
fick arrangemanget att 
sätta färg på Vänersborg. 
Segraren hette f.ö. Edgar 
Cederqvist och han kunde 
nu ta bilen hem till Öxne-

red med dagens fiskefångst under huven. 
Nettot på detta arrangemang uppgick till 
hela åttatusenfemhundratjugonio kronor. 
   Politiken tog också en del av Pea’s tid 
och intresse. Han hade redan 1957 blivit 

ombudsman inom Fp Norra Älvsborgs-
kretsen. Han rekryterades 1960 till Mal-
mö och blev där ombudsman för Fp fyr-
stadskretsen Malmö, Lund, Landskrona 
och Helsingborg. En ansvarsfull och krä-
vande uppgift som han klarade med den 
äran. Bevisat av det faktum att han uppe-
höll denna tjänst till 1974. Han hade där-
utöver flera styrelseuppdrag bl.a var han 
ledamot av fastighetsnämnden i Malmö. 
Men även som ombudsman i Malmö blev 
Pea tidningsman och chefredaktör för Fp 
tidningen Malmö Kuriren. Trots alla in-
tellektuella gåvor älskade Pea att ta tunga 
tag. En tid jobbade han som hantlangare 
på byggen och han älskade verkligen ar-
betet när vi avverkade skog tillsammans   
med såg och yxa givetvis. Vi här hemma 
fick nog ändå känslan att Pea saknade sta-
den, vännerna och naturen, omgivningar-
na. Han kunde vid telefonsamtal     säga: 
”I dag har jag varit nere i hamnen för att 
lukta på brädstaplarna.”

Musikanten
Vad jag inte nämnt bland alla Pea’s gå-
vor, var den som musiker. Han spelade 
Ess kornett både i Skolmusiken och inom 
Missionskyrkans Musikkår. 
   För att sammanfatta denne brådmogne 
väns alla förtjänster måste man erkänna 
att han var en stor tillgång inom idrotts-
livet och för oss, hans jämnåriga men 
mindre självsäkra kompisar. En bana han 
började redan som 14 åring. Hans idrotts-
intresse var stort, hans engagemang ännu 
större och hans betydelse enorm. Han 
hade med största säkerhet också blivit en 
framgångsrik journalist men var alltför 
splittrad för att ge sig journalistiken helt 
i våld. 
   Pea gick bort 1999 och typiskt nog för 
denne organisatör hade han i god tid gjort 
bokslut. Skrivit en handlingsplan över hur 
allt skulle hanteras efter hans frånfälle. 
Och givetvis hade han skrivit sin egen 
dödsannons. Han hade också tagit löfte 
av mig att skriva hans minnesruna, som 
han dock krävde att få sig tillsänd för god-
kännande. Tyvärr Pea, minnesrunan skrev 
jag, men något korrektur fick du aldrig.

                                             Bert och Atis 

Fr. v.: Pea Kihlström, Bengt Gustavsson, Gunnar Jonsson och Erik 
Olsson.

Skämt från Vänersborg

  - Kan lilla Sofia säga namnet   
    på en nyttig insekt?
  - Biet, fröken!
  - Kanske Olof också kan ett?
  - Jodå, nödbromsen
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Idrottshistoriska bilder från Vänersborg

Bandyspelarna och bröderna Evert och Einar Back, Vänersborg 1937

IFK Vänersborgs simmardrottning Brita PetersonIFK Vänersborgs simmarkung Bror ”Tipaz” Eriksson

Vänersborgs IF, truppen vid gång-DM i Skara 1937.
Stående fr. v.: Sven Paulsson, Hugo Laurell (ledare) och 
Tage Tholsson.
Knästående fr. v.: Karl-Arne Schöndell, Sven Ståhlberg och
Lars Widqvist.
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  HARALDS 
  BILDER

 ETT BILDKOLLAGE SAMMAN-
STÄLLT AV HARALD JAKOBSSON

Diverse idrottshistoriska bilder från olika orter och 
tider i Västergötland

Fyra welterviktsbrottare från 1940 0ch 50-talet.
Ebbe Peterson, Vänersborgs BK, Anders Granath, Sjara IF, Ture Karls-
son, Sollebrunna BK och Harry Davidsson Alingsås BK.

Raynond Sigvardsson, Älvbygdens MK med pappan Sigvard som mekaniker på 
1950-talet.

Gunnar Kam och Erik Gustavsson, två av Nossebros bästa 
friidrottare på 1950-talet.

Tage Leuchovius, Mullsjö och Ingvar ”Spånga” 
Johansson, , Vänersborgs AIK på 1940-talet.

Amit Sekberg, Borås AK, Europa-
mästare i bänkpress.
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I Hällstad startade fotbollen på 1940-talet men man spelade aldrig i VFF-serien.vilket är anledningen till att de ej kom med i Fotbollsboken.

Kretsmästare i orientering i Alingsåskretsen på 1950-talet
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Mariestads Idrottsallians
Enigheten och beslutsamheten var stor 
då Mariestads Idrottsallians valde ny 
styrelse i början av april.
Lennart Högstedt blev ordförande med 
uppgift att leda ett effektivt arbete.
-- Vi har en bra mix med ett ålderspann 
mellan 23 och 70 år, säger en nöjd Len-
nart Högstedt.

Idrott och politik
Efter att näst intill försvunnit förra året 
verkar nu optimismen stor för det fortsatta 
arbetet inom idrottsalliansen. Vid mötet i 
Vänersalen i kommunhuset fanns repre-
sentanter för de politiska partierna och 
många av de 29 föreningar som betalt in 
medlemsavgiften till alliansen.
Mötesordförande Jan Wahn behövde inte 
direkt ta till några voteringar utan det var 
samstämmighet som gällde.
Lennart Högstedt glädjs särskilt åt att 
tre ordinarie ledamöter är kvinnor (Eva 
Smedberg, Anna Andersson och Anna 
Sundelius). En mix av personer som lovar 
gott inför framtiden. Lars Sylvén, tidigare 
ordförande, Thomas Karlsson och Peter 
Nyström är de övriga ordinarie. Styrelsen 
fick bland annat i uppdrag att modernisera 
stadgarna.
Alliansen har till uppgift att vara en in-
stans gentemot kommunen när det gäller 

idrottsfrågor. Det är en unik möjlighet 
som inte finns i många andra kommuner. 
Prioriteringsfrågor vad gäller satsningar 
är en av huvuduppgifterna.
Kommunalrådet Ulla Göthager (s) påpe-
kade vikten av att det nu åter finns en lo-
vande verksamhet.
-- Då kan man se till att investeringarna 
prioriteras rätt, säger Ulla Göthager.
När det gäller investeringar så finns årli-
gen 20 miljoner som kommunen lägger på 
idrotten. Då ingår anläggningar som fot-
bollsplaner, ishall och badanläggningar i 
detta.
När det gäller pengar som idrotten har till 
förfogande så uppgår det till en miljon un-
der 2007. 2008 är det en halv miljon och 
2009 en miljon. Årets prioriteringar är 
inte gjorda utan här finns nu möjlighet för 
alliansen att komma med åsikter.
I behovslistan finns nya tennisbanor, upp-
fräschning av ishallen, Vänershofshallen 
och Vadsbohallen. En av de mer aktuella 
frågorna är fotbollshall/konstgräsplan.
Från politikerhåll konstaterades att det 
finns stora behov på andra håll än idrotten 
när det gäller investeringar. Pengar är en 
bristvara, vilket för med sig att priorite-
ringarna blir än viktigare.
-- Men det kommer inte bli någon grädd-
fil för enskilda klubbar, utan alliansen 

kommer få prioritera saker, betonar Ulla 
Göthager.
Under gårdagen blev det också klart att al-
liansen tilldelas pengar ur Grevillifonden. 
Förra året fick man 75,,000 kronor, men i 
år höll alliansen på att bli utan eftersom 
verksamheten varit tynande. Alliansen 
fick dock 50,,000, vilket kommer förde-
las ut till föreningarna i proportion till hur 
stort det  lokala aktivitetsstödet är.
Peter Gustafsson
peter.gustafsson@mariestadstidningen.se
0501-687 23

Styrelsen: 
Lennart Högstedt (ordförande 1 år), Eva 
Smedberg (1 år), Anna Sundelius (1 år), 
Lars Sylvén (1 år), Anna Andersson (2 år), 
Peter Nyström (2 år), Thomas Karlsson (2 
år). Ersättare: Carolina Andersson (1 år), 
Bengt Ryberg (1 år), Mats Borg (1 år).
Revisorer: Rune Hermansson (1 år) , Bör-
je Karlsson (1 år), (Kent Hallén ersättare 
1 år).
Valberedning: 
Lars Arvidsson, Willy Persson, Arne 
Tengvall, Charles Falk, Barbro Karlsson 
(alla 1 år).

MAIF, äldsta klubben inom Mariestads Idrottsallians,
fyllde 100 år 2006

I mitten av 1920-talet kom MAIF:s nationella seriespel i fotboll igång. 
Laget fr. v.: Martin Johansson, Gösta Eriksson, Sven Johansson, Sven Andersson, Axel Blom, Nils Svensson, Tore Johansson, Heed, Folke Olsson, Holger 
Svensson och Folke Arvidsson.
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MAIF:s stolta bandygäng vann Skaraborgsserien 1935.
Fr. v.: Bror Svensson (måldomare), Evert Johansson, Bror-Erik Dahlberg, Sten Andersson, Martin 
Johansson, Folke Arvidsson, Erik Ekberg, Knut Sjögren och Harald Hessle (ledare).
Knäst.  fr. v.: Kurt Lundstedt, Hans Hasselblad, Åke Johansson, Folke Olsson och Sven Rickardsson.

Helena Johansson nådde sin största framgång sä-
songen 1973-74 med JSM-silver i femkamp. Fem 
SM-guld på 100 m häck och ett SM i femkamp 
och svenskt rekord i bägge grenarna. Hon deltog 
också i EM i Prag och OS i Moskva.

Dag Wennlund skrev den 4 maj 1983 in sig i 
historieböckerna. Han kastade då spjutet hela 
92,20 m i en tävling i USA. Därmed var han en 
världsman.

I en landskamp mot Finland 1966, närmare 
bestämt den 11 september, slog längdhopperskan 
Ulla Ollson till med besked. Fem gånger under 
tävlingen hoppade hon längre än då gällande 
svenska rekordet. Som längst mättes hoppet till 
6,25 m.

Den senast i raden av Svenska mästare som 
fostrats i MAIF är badmintontjejen Margit Borg 
som efter skol-SM-segern 1983 och 1984 inledde 
sin vandring mot landslagsuppdrag. Hom blev 
under sin karriär mästarina i singel, dubbel och 
mixedubbel. Hon har representerat Sverige i OS 
och hon har spelat som proffs i Tyskland.

Bland folk med mycket tid att fördriva, 
blev denna sport ofantligt populärt re-
dan på 1200 talet. Kyrkans män häng-
de snabbt på och mängder av utrym-
men i kyrkobyggnader togs tillvara för 
bollspelet. Så många att spelet så små-
ningom förbjöds i dessa lokaler. 
Fram emot 1300 talet uppfördes bollhus 
(den tidens inomhusarenor). I Paris 1596 
lär det ha funnits 250 bollhus. Frans I av 
Frankrike hade bollhus i alla sina slott.   

   Sporten blev en nationalsport i Frank-
rike. Vid denna tid hade man frångått 
handflatan (Paume, av lat palma =hand-
flatan) som slagställe för bollen och börjat 
använda ett racket bestående av en träram 
överdragen med pergament. Namnet på 
sporten behölls dock också i fortsättning-
en.
   I England var spelet undantagslöst för 
aristokratin då den förbjöds av Henrik 
VIII att spelas av common people, dvs av 

gemene man. 
   Aristokratin förändrade på 1600 talet 
sina fritidsaktiviteter till mer stillsamma 
arter såsom krocket och biljardçlär man 
samtidigt med sitt ”sportande” kunde föra 
intellektuella samtal. Bollhusen förvand-
lades till teaterlokaler. 
   Spelet försvann helt i och med franska 
revolutionen, men har i modern tid uppta-
gits igen under namnet tennis.

Vem spelar Jeu de paume nu för tiden?
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En kanske inåtvänd betraktelse av elitidrottarnas etiska hållning
I modem idrottstid, och då menar jag 
i stort sett den s.k efterkrigstiden, har 
många svenska ungdomar nått stora 
framgångar inom olika sportgrenar. 
Nästan inga discipliner är undantagna, 
allt ifrån sommar  till vintersporter. Det 
är bara att lyckönska dem som lyckas.
Men det finns, enligt mitt förmenande, 
malört i bägaren. Många av dessa ung-
domar som blivit väridskända genom 
att medverka i OS, VM, EM, SM och 
så vidare, har blivit professionella och 
har haft förmånen att tjäna stora pengar 
på de summor de får från sina sponsorer 
och även på andra sätt. Givetvis inom ra-
marna för de lagregler som finns i olika 
sammanhang.
   Det är här som min inåtvända fundering 
kommer in. Jag påstår att nästan ingen av 
dessa svenska ungdomar har haft möj-
lighet till sina framgångar, om de inte 
tillhört någon form av förening. Ledarna 
inom dess föreningar har, naturligtvis, 
uppmärksammat råämnen och tagit hand 
om dessa så att deras förmåga har utveck-
lats. Skam vore det annars.
   Jag antar att det är allom bekant, att de 

flesta idrottsföreningarna i Sverige, jag 
tror det gäller alla, har kommunalt bidrag 
för sin verksamhet, eftersom det förutsätts 
att de ”tar hand om” ungdomarna i kom-
munen. Detta koncept är jag övertygad 
om fungerar till de fiestas belåtenhet.
   Men så kommer den dag då resultaten 
blir världsberömmelse genom framgång-
arna i de stora tävlingarna och till följd 
därav professionalism. Då har ett antal 
ungdomar övergett Sverige, det land som 
till stor del har gjort det möjligt för dem 
att nå dessa resultat, och, som det heter, 
”skrivit” sig i ett s.k lågskatteland som 
t.ex Monaco. Det kanske jag kan ha för-
ståelse för, men anser i grunden oaccepta-
belt ur etisk synpunkt. Det sägs emellanåt, 
att det är under så kort tid, som dessa ung-
domar har möjlighet att tjäna sina pengar, 
att man kan anse deras förhållningssätt ur-
säktligt. Jag delar inte den uppfattningen. 
Jag anser att de under sin karriär, visserli-
gen har utgifter, men har så horribelt stora 
intäkter, något som en vanlig arbetare 
aldrig når upp till under sin livstid, att det 
omöjligt kan ursäkta beteendet.
   Dessutom, som lök på laxen, har vissa 

av dessa den utsökt dåliga smaken att, 
när framför allt en fysisk skada uppstår, 
vända sig till den svenska sjukvården för 
att bli behandlade i den vård som de anser 
vara den bästa. Visserligen hoppas jag, att 
deras ev. försäkringar täcker kostnaderna. 
Det ekonomiska är en sak, inkräktandet, 
att utnyttja den svenska sjukvården till 
förfång för de svenskar som fortfarande 
är skrivna i landet är, enligt min mening, 
felaktigt. Man har kunnat läsa och höra i 
media hur vissa av dessa utlandsskrivna 
ungdomar snabbt kommit under behand-
ling, medan sjukvårdsköerna bara ökar 
för de härboende skattebetalarna. Man 
har t.o.m kunnat höra någon av dem säga 
just detta, att vederbörande valde Sverige 
för den absolut bästa vårdens skull. Men 
skatten på de stora intäkterna betalas inte 
här.
   Därmed har jag avslöjat min ”inåtvända” 
uppfattning om vissa elitidrottares etiska 
beteende. Gud bevars, det finns fler områ-
den där etiken skulle kunna förändras.

                                        Hans Lindblom
        Vänersborg Idrottshistorisk Sällskap

Vad händer med vår organisation?
Nytt riksidrottsmuseum glädjande ny-
het!
Den 15 juni invigdes det nya riksidrotts-
museet på Gärdet i Stockholm och dagen 
därpå öppnandes det så igen för allmän-
heten. Det är en glädjande tilldragelse att 
det återigen finns ett riksidrottsmuseum 
och att de nedpackade lårarna från det ti-
digare museet i Globen har kommit fram 
igen. På Gärdet fanns sedan tidigare någ-
ra museer och här fanns nu möjlighet att 
flytta in i relativt stora lokaler. Karl Örsan 
har fått förtroendet att starta upp det nya 
riksidrottsmuseet.
   Lördag 27 oktober är alla intresserade 
inbjudna till Stockholm för en rikskonfe-
rens och naturligtvis besiktning av det nya 
museet. I skrivande stund vet vi ännu inte 
detaljprogrammet för denna dag, men det 
kanske blir någon form av samordning på 
västgötarnas resor till Stockholm?

Vad händer med övriga landet?
Riksidrottsförbundet (RF) har ännu 
inte tagit i denna fråga   fastän den va-
rit aktuell alltsedan RF firade 100 år un-
der 2003. Då gjordes en bra ansats och 
många värdefulla dokumentationer: Riks-
utställningen besågs av 55.000 besökare. 
En rad lokala utställningar och kulturar-

rangemang anordnades över hela landet. 
Fem uppsatser skrev på högskolorna om 
idrottshistoria. Idrottens samhällsnytta 
med den ideella ledarkraften lyftes fram. 
En tjock bok och flera specialnummer i 
”Svensk Idrott” kom till. Men sedan dog 
tanken ut och först nu tar man tag i bara 
en del av kulturarvet   nämligen museet 
i Stockholm. Vad händer då med övriga 
landet? Här gör RF ännu ingenting och tar 
inte del i frågan.
   Vi har ju en rad idrottsmuseer runt om 
i Sverige och inte minst här i Västergöt-
land. För bara i Västergötland har ju tan-
ken på lokala idrottshistoriska sällskap 
genomforts fullt ut. Här finns ju 18 lokala 
sällskap och de flesta har samlingar och 
utställningar.
   IHRF (Idrottshistoriska Riksförbundet) 
bildades 2005 i Karlstad, utan att RF var-
ken var med eller brydde sig! Kontakter 
har tagits utan resultat och idag finns en 
ansökan om ett årligt bidrag till riksorga-
nisationen på 100.000:-  för att klara ut 
sin egen administration, styrelsearbete 
och samordningen av all annan idrotts-
historisk verksamhet utanför riksidrotts-
museet. Vi är många som hoppas att RF, 
nu dels ger detta bidrag, men även stärker 
sina egna historiska rötter i hela landet.

Hur är utvecklingen i Västergötland?
Vi har 18 lokala sällskap i Västergötland 
i en distriktsorganisation som startade 
1988. Fastän den är så pass ung som 
knappt 20 år och hela tiden utvecklas 
med närmare 2.500 medlemmar, så bör 
man även ställa sig olika frågor inför 
framtiden: Hur får vi nya medlemmar 
och framför allt yngre och även kvinn-
liga? Hur skapar vi aktivare former för 
våra museer och utställningar och tid-
ningen? Hur kan vi utnyttja den drivkraft 
som Västergötlands 100 års jubileum 
innebär under 2008? Hur får vi en por-
tal för idrottshistoria på nätet, där vi kan 
lägga in alla sällskap, museer, tidningar, 
foton som vi alla har? Under 2006 togs i 
samarbete med SISU fram en studieplan 
med dessa och andra utvecklingsfrågor 
och i en final i Falköping nu i våras var 
avsikten att ta fram lokala utvecklings-
planer för förnyelse och nya verksamhe-
ter i de olika lokala sällskapen. Fem lo-
kala sällskap och WIS självt har lämnat 
in sådana planer! Vad händer nu i övriga 
sällskap med förnyelse och nyrekrytering 
på längre sikt? Blir vi alla inte lite äldre 
för varje år i såväl styrelser som bland 
vanliga medlemmar?                     
                                Sven Åke Mökander

DEBATTARTIKLAR
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Till er som arbetar med Idrottshistoria i hela Sverige!
Föreningar & Sällskap och dess styrelser och funktionärer.
Sedan Idrottshistoriska Riksförbundet (IHRF) bildades i november 2004 har det snart gått tre år. För snart ett år sedan genomförde 
IHRF sitt första ordinarie årsmöte.  Värdar för ett intressant och givande årsmöte var Idrottsmuséi Vänner i Malmö. 

Alla organisationer som ägnar sig åt att dokumentera och berätta om vår svenska idrottshistoria borde vid det här laget veta att 
Idrottshistoriska Riksförbundet finns till. IHRFs uppdrag är att vara det samverkansorgan som behövs för att idrottshistoriska 
organisationer i hela Sverige skall utvecklas och få behövliga resurser. 

Vid årsmötet i Malmö beslutade delegaterna att tillskriva Riksidrottsförbundets styrelse för att av RF få behövliga resurser. En fram-
ställan om ett årligt anslag om 100 000:- kronor har avgivits till Riksidrottsstyrelsen. 

Av svaret (se nedan) från Riksidrottsstyrelsen på vår anslagsframställan kan jag utläsa att Riksidrottsstyrelsen enbart är intresserad 
av att ge anslag till ett Riksidrottsmuseum i Stockholm.  Obs! Övriga Sverige får klara sig bäst de kan själva!

Hör gärna av er med synpunkter, önskemål och erfarenheter när det gäller idrottshistorien, vårt gemensamma skötebarn.

Borås den 16 september 2007
Olof Toftby, 
ordförande i Idrottshistoriska Riksförbundet
Epost: olof.toftby@bihs,se

PS.
Kära vänner det skulle vara nyttigt om många hörsammar inbjudan och kommer till Riksidrottsmuseet 
den 27 oktober (Se inbjudan på sidan 15 denna tidning). Vi bör vara på plats såväl hörbart som synbart 
för att göra våra stämmor hörda.  Naturligtvis skall inte förglömmas att vi alla är på.  plats i Stockholm 
för att se vad Riksidrottsmuseet har att visa upp.
                                                                                                 DS.   

Debattartikel från IHRF:s ordförande

Svar från RF på IHRF:s ansökan
RF 432/07-33      2007-08-22

Idrottshistoriska Riksförbundet

Box 554

503 14 BORÅS

Angående bidragsansökan
Idrottshistoriska Riksförbundet har vänt sig till Riksidrottsförbundet (RF) med en framställan om ett årligt driftsbidrag 
på 100 000 kr som stöd till sin verksamhet. Driftsbidraget skulle användas till att aktivera/utveckla och registerhålla 
samt konsolidera den idrottshistoriska verksamheten i hela Sverige.

Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation med 68 medlemmar, specialidrotts-
förbunden. RF har regeringens uppdrag att årligen fördela bidrag till de förbund och föreningar som tillhör RF. Fördel-
ningen av bidrag regleras i en statlig förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet. RF stödjer alltså medlemmarna/
förbunden och föreningarna i deras verksamhet. RF har ingen möjlighet att bistå förbund utanför organisationen 
oavsett ändamål.

RF önskar Idrottshistoriska Riksförbundet lycka till med sin verksamhet. Det är vår förhoppning att Ni lyckas finansiera 
verksamheten på annat sätt.

Med vänlig hälsning

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Göran Larsson / 
Idrottsservicechef
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Usla vintrar satte käppar i hjulet för bandyn i Axvall
Ur SkLT fredagen den 27 juli 2007

Under 40 år var bandyn en livaktig 
sektion inom Axvalls IF.
Efter ett decennium av dåliga vintrar, 
och därmed dålig is, lades verksamhe-
ten ned på 80 talet.
   När Axvalls IF bildades 1923 stod fot-
boll och boxning på schemat. Boxningen 
försvann tidigt, men fotbollen har alltid 
varit föreningens flaggskepp.
   De första åren fungerade Axevalla hed 
som lagets hemmaplan innan idrottsplat-
sen invigdes 1937. Den stora huvudläkta-
ren med plats för 800 åskådare brann ned 
1959.
   Någon gång på 40 talet startade ban-
dyverksamheten och senast 1948 deltog 
laget i seriespel.
  -Det var i stort sett samma ledare och 
spelare i bandylaget som i fotbollslaget, 
men fotbollen var större, säger Jan Åkes-
son, spelare och ledare i klubben under 
många år.

Spelade på Vingsjön
Från starten och ända fram till 70-talet 
fungerade Vingsjön som bandylagets 
hemmaplan. Det var givetvis vanskligt. 
Milda vintrar kunde omöjliggöra spel 
medan mycket snö gjorde det besvärligt.
   -Det var jobbigt med bandy förr. Det var 
ganska många som hjälpte till, men det var 
ändå mycket arbete. Vi kunde   Då blev vi 
Skaras bandylag kan man saga. Särskilt 
när vi fick i gång ungdomssektionen.
   När klubben var som störst hade man 
två pojklag och ett juniorlag. Från Skara 

anslöt framför allt idrottsintresserade kil-
lar som inte hade lust att Spela hockey.
   Landbanan ligger bredvid Valleskolan 
och försågs med belysning, något som 
alla inblandade tyckte var stort. Till in-
vigningen möttes Axvall och Varnhem, 
förstärkta med Villas landslagsspelare 
som kom direkt från en landskamp mot 
Sovjet.
    -Lou Sandström trodde inte att han 
skulle hinna till Axvall så vi räknade inte 
med honom. Men så ringde han och frå-
gade om han kunde få vara med och det 
fick han ju gärna. Några pengar var det 
givetvis inte tal om. De ställde gärna upp 
ändå.

Skolan hjälpsam
Varuhems bandylag använde också land-
banan under de första åren innan laget la-
des ned. Under land¬banans första
år var det problem med vattentillförseln. 
Det ordnades till slut genom att man drog 
slangarfrån Valleskolans pannrum.
Jan Åkesson minns med tacksamhet hur 
hjälpsamma man var från skolans sida. 
Klubben fick sätta upp utrustning i sko-
lans lokaler och Jan hade en egen huvud-
nyckel.
   -Det var viktigt att jag stängde av belys-
ningen om det inte farms is eller om den 
var för dålig. Om det var tänt och ingen 
där tyckte folk att det var slöseri. Samti-
digt var killama på mig och ville att jag 
skulle tända även om isen var dålig. De 
ville ju åka.

SkLT-sporten presenterar i en serie 
klubbar som funnits förr i tiden, men 
som numera för en anonym tillvaro. 
Eller ens finns kvar. Har ni  tips på fler 
sporter och föreningar som funnits i 
vårt område? Vi behöver er hjälp.
Hör av er till oss på SkLT-sporten.!

Mail: sport.sklt@vgt.se 

eller till 
Skaraborgs Läns Tidning
Box 214
532 23 Skara
Märk kuvertet ”Sporten”

  Du kan även kontakata
  Skara Idrottshistoriska Förening
  c/o Lars Lundberg
  Ivar Wideensgatan 72
  523 33 Skara
  tel. 0511-210 86
  Mail: lars.lundberg@skara.mail.telia.com

   Banan spolas fortfarande delvis för att 
barnen ska ha nåjot att åka på.
   Många vinteridrottare minns att vint-
rarna blev allt sämre mder 70-talet. För 
bandylaget innebar det att man kunde 
vara utan is under långa perioder. Till slut 
gick det inte längre. Sektionen lades ned i 
början av 1980-talet.  
   Jan Åkesson var inte med då, men han 
har förstått att isen aldrig blev bra nog för 
spel.
     Intresset var det inget fel på. Killar som 
ville spela bandy fanns det alltid.

Gått i arv
Som så många andra som växte upp på 
mindre orter under 40- och 50-talen vitt-
nar Jan Åkesson om att idrotten var ett 
av ganska få nöjen som fanns att tillgå. 
Särskilt mycket annat erbjöds inte och det 
gjorde att en överväldigande majoritet av 
kullarna idrottade och inte sällan utövade 
man flera olika sporter.
   Jan Åkesson själv hade kanske varit 
djupt engagerad i Axvalls IF även om ut-
budet på orten varit större. Åke Johans-
son, hans far, var med och startade för-
eningen, satt i den första styrelsen och 
spelade i fotbollslaget. Jans son Joacim 
Åkesson är Axvallsbandyns bidrag till 
landslaget. Han representerade Sverige 
på ungdomsnivå. 
  -Men då ska sägas att han redan var Vil-
laspelare, säger Jan och ler.

                                           David Moberg

Lokalfrågan för Skara Idrottshistoriska Förening
Skara Idrottshistoriska Förening fort-
sätter oförtrutet jakten på en lokal där 
vi kan visa våra insamlade idrottshisto-
riska föremål. Vi har fortlöpande kon-
takter med Skara kommun i frågan.
   En dialog har också inletts med re-
presentanter för Skara IF runt lokalfrå-

gan och samarbete mellan föreningarna 
framöver. Målet är att hitta en gemensam 
lokal i Skara där föreningarna kan visa 
Skaras idrottshistoria. Skara IF är en av 
Västergötlands äldsta föreningar (bildad 
år 1900).
   En samarbetsgrupp, med två represen-

tanter från respektive förening, är bildad 
sedan 070604. Gruppens uppgift är att 
etablera kontakt med kommunala företrä-
dare och ha en löpande dialog tills det att 
en gemensam lokal har ordnats.

          Lars Lundberg, ordf. i Skara IHF

Utställningar i glasmontrar
Tills vidare får vi nöja oss med vår mon-
ter i Idrottshallens foajé. 
  Vi har köpt in ytterligare montrar som vi 
planerar att placera ut på lämpliga platser 

i kommunen. Dessa har vi för avsikt att 
fylla med idrottshistoriska föremål från 
olika idrotter och föreningar. Kontakt har 
tagits med Föreningssparbanken i Skara 

och vår förhoppning är att kunna placera 
en av montrarna där.

          Lars Lundberg, ordf. i Skara IHF
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Fullträff för talangfulla Axvallsskyttar
Malin och Per fick stipendium av Skara Idrottshistoriska Förening

Ur SKLT den 16/12 2006
Varje år delar Skara Idrottshistoriska 
Förening ut ett stipendium till två ta-
langer.
   I år tillfaller utmärkelsen Malm Elm 
och Per Lundin från Axvalls Skytteför-
ening.
    I torsdags kväll kom representanter från 
Skara Idrottshistoriska Förening på besök 
till skytteladan i Axvall. De var där för 
att uppmärksamma två duktiga skyttar. 
Lars Lundberg, föreningens ordförande, 
förklarade varför man delar ut ett diplom 
och 500 kronor till en kille och en tjej i 
Skara kommun.
   -Vi vill stimulera lovande ungdomar 
upp till 16 år. Och skytte är en sport som 
man endast hör talas öm var fjärde år då 
det är OS.
   Årets pristagare blev alltså 12 årige Per 
Lundin från Skarv och Malm Elm, 11, 
från Skånings Åsaka. Duon har under året 
tävlat framgångsrikt och är ofta i toppen 
på resultatlistorna. Faktum är att de tillhor 
de allra bästa i Västergötland i sin ålders-
klass.
Per vann bland annat den så kallade för-
bundsserien som avgjordes i Skövde. I 
samma tävling slutade Malm på andra 
plats. De var också med på riksmäster-
skapet i Eskilstuna.
   I skytte, åtminstone på den här nivån, 
tävlar killar och tjejer mot varandra. Vem 
som är bäst av Malm och Per är omöjligt 

att säga eftersom det är så jämna. Och i 
den här sporten är det ytterst små margi-
naler. Det gäller att behålla koncentratio-
nen skjutningen igenom. Och det har san-
nerligen Per och Malm lyckats med.

Maxpoäng flera gånger
Båda två har vid ett flertal tillfällen fått 
ihop maximalt antal poäng. I Pers fall 
handlar det om 40 skott som resulterat i 
bara tior, vilket följaktligen ger 400 po-
äng.
   Per pappa är Peter Lundin och han be-
rättar hur det kom sig att sonen vid runt 
åtta års ålder valde att börja med skytte.
   -Han provade på många olika idrot-
ter. Och så satt det en lapp på skolan där 
det stod att man kunde testa skytte. Det 
gick bra för honom med en gång. Per och 
Malm tränar uppemot tre gånger i veckan. 
Tävlar gör de ungefär varannan helg.
   Skytte är en materialsport, det går inte 
att säga annat. I Axvall kan man hyra ge-
vär av klubben. Per har dock köpt ett all-
deles eget.
   -Det kostade 25 000 kronor. Visst, det är 
mycket pengar, men därkan man också ha 
det i hur många år som helst, säger Peter 
Lundin och berättar att den ammunition 
man inhandlar också medför en del utgif-
ter.
   Axvalls skytteförening är en anrik klubb 
som bildades redan 1894, och är förmod-

FAKTA                       
Skara ldrottshistoriska Förening 
bildades 1994, har cirka 50 med-
lemmar     och samlar på föremål, 
dräkter, tidningsklipp och mycket 
mer. Allt finns arkiverat i Vilan. 
Varje år sedan 2002 delar de också 
ut ett stipendium. Här är alla tidi-
gare vinnare: 
2002: Caroline Gustavsson, orien-
tering, Istrums SK och Olof Krantz, 
orientering, 1K Gandvik. 
2003: Madeleine Ahlner, tyngdlyft-
ning, Skara AK och Simgn Thropp, 
tyngdlyftning, Skara AK. 
2004: Anna Lergård, strums SK, fri-
idrott och Daniel Andersson, strums 
SK friidrott. 
2005: Rebecka Rifve, konståkning, 
Skara KF och Jimmy Källgren, 
tyngdlyftning, Skara AK.

ligen en av de allra äldsta i Skaraborg. 
   I dag har man 120 medlem mar, merpar-
ten av dem äi barn och ungdomar. Under 
vintern tävlas det inomhus i luftgevärs-
skytte medan det p sommaren är utomhus 
i en dis ciplin som heter korthållsskyt

                        Stefan Albertsson

Elfsborgs anfallskvintett i tre matcher hösten 1962
av Tommy Wahlsten

Bud om allsvenska fotbollspelare som har avlidit når oss ofta. Många gånger har de levt ett långt liv men nu har vi på en dryg 
månad nåtts av tre dödsbud där spelare har avlidit alltför tidigt.

Än mer märkligt blir det när man ser att alla var forwards, att alla hade anknytning till Skaraborg,  att alla spelade i Elfsborg och 
att de tre också spelat tre allsvenska matcher tillsammans.

Ove Grahn (egentligen Göte Jan-Olof ) föddes den 9 maj 1943 i Norra Fågelås, söder om Hjo, och avled i Alingsås den 11 juli i 
år, 64 år fyllda. Mer om Ove i separat artikel.

Stig Johansson (sedermera Talmark) föddes den 29 oktober 1939 i Skövde och avled där den 11 augusti, 67 år. Allsvensk även 
i ÖIS 1960 och med i Skövde AIK:s under div. II-tiden – dock ej i allsvenska kvalet 1970 då han var spelande tränare i Skara IF. 
”Spiken”,som han kallades, var också allsvensk handbollspelare i Skövde AIK under 59/60 (73 mål på 18 matcher), 60/61( 96 mål 
på 18 matcher) samt 61/62 (57 mål på 15 matcher).

Sven-Eric Johansson, föddes den 21 december 1941 i Limmared och avled i Skövde den 18 augusti, 65 år. Efter ett mellanspel i 
Anderstorp blev han en av Skövde AIK:s bästa spelare under div II-tiden 1967-74. Har verkade också som tränare och ledare fram 
till sin bortgång.

De spelade tillsammans i följande matcher (de två övriga i fem-mannakedjan var Henry Larsson och Leif ”Gästis Pettersson):

620817 mot Örgryte IS hemma, 2-2
620826 mot Örebro SK  hemma 3-4 
620902 mot Högadal IS borta – vinst med 6-1.



24

Sommarmötet i Tidaholm

Vi var 90 personer som hade kommit 
till Tidaholm denna fina augustidag 
nr 23 anno 2007. 15 av våra lokala 
sällskap och föreningar var represen-
terade och värden Tidaholms Idrotts-
historiska Förening hälsade genom sin 
ordförande Brynolf Antonsson oss väl-
komna till festvåningen på Fyranhuset 
där samarbetspartnern SISU med sina 
representanter Kenneth Tidebrink och 
Anders Johansson föredrog dagens di-
gra program efter det vi intagit välsma-
kande fralla med kaffe.
Agneta Bengtsson, chef för kultur och fri-
tid i Tidaholm, berättade inledningsvis
om verksamheten i Tidaholm och därefter 
var det dags för den hemlige gästen,
som  visade sig vara vår främste interna-
tionelle fotbollsdomare – Erik Fredriks-
son från Tidaholm. Erik har dömt flest 
A-landskamper av alla svenska domare, 
51 st och på den meritlistan står också 
deltagande i tre VM-slutspel, 1982, 1986 
och 1990.

Allsvensk fotboll dömde Erik i över 20 
år, 1971-91, och sammanlagt kom han där 
upp i 200 matcher vilket var ett rekord när 
han slutade.
På meritlistan Erik var med och bildade 
Tidaholms Idrottshistoriska Förening och 
det var av den anledningen han här nu 
ställde upp och berättade som sin intres-
santa karriär.
   Vi fick en inblick hur det var att vara 
domare internationellt och hur mycket 
ansvar som låg på den uttagne domaren – 
inte bara under själva matchen utan också 
i det förberedande säkerhetsarbetet.
   Under förmiddagen fortsatte sommar-
mötet med besök av Tidaholms Museum, 
det anrika Bibliotekshuset, där biblioteks-
chef Ove Jansson berättade om byggna-
dens historia från 1897 samt inte minst 
Idrottsmuséet – alla tre fanns på gångav-
stånd i centrala Tidaholm.
Efter utsökt lunch på Fyranhuset informe-
rade VIF:s kanslichef, Sture Gustavsson,  
om den fortsatta handläggningen av det 
100-årsjubileum som väntar Västergöt-
lands Idrottsförbund den 19 januari 2008 
och där nästan alla idrottshistoriska säll-
skap i Västergötland kommer att medver-
ka för att manifestera just den dagen.
   Den innehållsrika dagen avslutades 
sedan på Hellidens slott där också kaffe 
serverades.  Nu är folkhögskolan förlagd 
till slottet och rektor Klas Sjögren infor-
merade på ett lättsamt sätt om slottets och 
familjen von Essens historia innan WIS 
ordförande Tommy Wahlsten avslutade 
dagen med att tacka SISU och arrang-
örsföreningen och i samband med detta 
utbringades också ett fyrfaldigt leve för 
dess ordförande sedan starten, Brynolf 
Antonsson, som veckan innan passat på 
att fylla 85 år.

                                     Nedtecknat av 
                                     Tommy Wahlsten 

De c:a 90 deltagarna  sammlade framför Hellidens slott                                                                            FOTO: Olof Toftby

                                                                       FOTO: Tommy Wahlsten
Sommarmötets hemlige gäst var f.d. internatio-
nelle fotbollsdomaren Erik Fredriksson, Tidaholm

År 2008 
firar Västergötlands 
Idrottsförbund 100 år.
Jubileumsfirandet inleds den 19 januari 
som också är årsdagen för Västergötlands 
Idrottsförbund bildadande på Rantens 
Hotell i Falköping för 100 år sedan.

Den 19 januari invigs de lokala jubi-
leumsarktivieter som på ett 15- tal platser 
i distriktet kommer spegla ”Idrotten i 
samhället under 100 år”. Dessa lokala 
jubileumsaktiviteter genomförs i sam-
verkan med de lokala idrotthistoriska 
sällskapen.

Den 19 januari hålls också den stora ju-
bileumshögtiden på Konserthuset i Vara 
med start klockan 15.00
En av höjdpunkterna i programmet denna 
eftermiddag och kväll är Göteborgs-
symfonkernas medverkan som vi hoppas 
skall ge oss en upplevelse som vi länge 
kommer att ha med oss.

Decembernummret av denna tidskrift 
kommer att vara ett särskilt jubileums-
nummer med ytterligare information 
om och kring Västergötlands 100-års 
jubileum.

                                  Sture Gustafsson
                                  SISU Västergötland
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Veteran-SM i gång i Tibro
Ur Skaraborgs Allehanda den 6 augusti 2007

I helgen arrangerades vete-
ran SM i gång utav Tibro AIK. 
Klubben, som historiskt sett 
varit framgångsrika inom gång-
sporten, fick beröm för sitt ar-
rangemang och de tävlande var 
mycket nöjda med banan på och 
utanför Snickarvallen.
Tävlingen pågick under två dagar. 
Under lördagen var tävlingen inne 
på löparbanan och på söndagen 
flyttades tävlingen till en bana ut-
anför Snickarvallen. Ellinor Hog-
rell, vinnarekvinnor 35 båda da-
garna, gillade tävlingen i Tibro.
  - Det är kul med gångsporten. 
Den tar en till platser man aldrig 
varit på förut, säger hon. 
   Ellinor tävlade helgen innan i 
senior- SM där hon vann damklas-
sen och om drygt en månad ska 
hon även vara med och tävla för Sverige 
i finnkampen.
   Tibro AIK Friidrottsklubb firade 90 år-
sjubileurn förra året och Tibro Idrottshis-
toriska förening har kartlagt kommunens 

framgångar inom gångsporten. Allting 
började 1928 med gångtävlingen Hörne-
boronden Då var det hela 1 000 åskådare 
som tittade på tävlingen och då var Tibros 
invånarantal 1 700 stycken. Tio år senare 

debuterade Tibros Peder Ekberg i 
SM och kom hem med en brons-
medalj. 
År 1941 vann Tibro AIK lag-SM 
med trion Peder Ekberg, Lars Ek-
berg och Gillis Åberg. Gillis som 
även startade helgens tävling med 
att vara förgångare i klasserna 
män 35 till 60.
En annan legend från klubben som 
infann sig på plats var Åke Göth-
blad. Med två Veteran-SM meda]
jer och en åttondeplats i  Veteran-
VM i bagaget satt han den här 
gången vid sidan av banan och 
hejade på sina kamrater.
   På lördagskvällen hölls en kam-
ratmiddag på Expo Tibro där de 
tävlande åt tillsammans för att se-
dan ha prisutdelning. Birger Fält, 
ledamot i gångförbundet, avslu-

tade kvällen med ett tal där han tackade 
Roger Magnusson och Tibro AIK för en 
trevlig helg och ett bra arrangemang.

                                     Martin Sjölander 

                                                                                                                 Foto: Tommy Wahksten
Vinnaren i damklassen, Ellinor Hogrell, SK Svängen, Borås, till-
sammans med tävlingsledaren Roger Magnusson, Tibro AIK.

Under 3:e kvartalet presenterar Alings-
ås IHS två av stadens äldre föreningar 
i montern på Sparbanken: Alingsås 
Gymnastikförening och KFUM:s Gym-
nastik- och Idrottsavdelning.
Därmed har fjorton av de 26 förening-
ar, som är medlemmar i Alingsås IHS, 
fått visa upp sig i montern.
   Alingsås Gymnastikförbund bildades 
4 oktober 1918 och ändrade namnet till 
Alingsås Gymnastikförening år 1928. 
Alingsås GF, som alltså fyller 90 år nästa 
år, har sedan 1999 genomfört en uppdel-
ning av verksamheten, så att Alingsås 
IF har hand om elit och ungdom medan 
Alingsås GF svarar för motionärer från 
18 år och uppåt.
   KFUM:s Gymnastik- och Idrottsav-
delning bildades i januari 1936 och har 
genom åren haft många idrotter på sitt 
program. Under de första årtiondena 
dominerade friidrott och handboll (med 
namn som Rune Svenningsson, Åke Pa-
gård,  Börje Eklundh och Per-Olof ”Peo” 
Larsson). I slutet av 1960-talet tog bas-
ket över som KFUM:s huvudidrott. Idag 
sysslar föreningen enbart med ungdoms-
basket.
    I tur att presenteras i montern under 
4:e kvartalet är Alingsås Cykelklubb och 
Alingsås Handbollklubb.
                                        Berndt Jivesten

Bernt-Erik Nyberg, Alingsås Gymnastikförening, samt Lars Blomqvist och Roland Larsson, KFUM 
Alingsås, framför montern på Sparbanken.

Alingsås föreningar presenteras

   Även Bosse Ringholm läser        
   Westgötarnas Idrottshistoria!

           FOTO: Tommy Wahlsten
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Vem var egentligen den där Ling?
Visst fnissas det lite när man pratar om 
Per Henrik Ling, den svenska gymnas-
tikens fader. Han var dock den person 
som införde gymnastik som ett medel 
att forma en modern människa. Idé-
erna hade han fått från de strömingar 
från kontinenten som han kom i kon-
takt med under sin tid i Danmark. Där 
fick han också större kunskap om fäkt-
ningskonsten och 1804 anställdes han 
som faktmästare vid Lunds universi-
tet.   
   Gymnastiken som danades av den man-
liga kroppen var en ny tanke i tiden efter 
de krigiska övningar som tidigare varit det 
enda sätt att disciplinera kroppens fysiska 
fostran. Lings grundidé kännetecknades 
av bredd. Ursprungsidén kom från det 
antika Grekland. Linggymnastiken var 
uppdelad i fyra huvuddelar, den estetiska, 
den medicinska, den militära och den pe-
dagogiska. Balettrörelserna var estetiska, 
sjukgymnastik vilade på medicinska rön, 
fäktning hörde till det militäriska och 
gruppgymnastik för skola och ungdomar 
var den pedagogiska delen. 
   Per Henrik Ling var smålänning född 
1776. Han hade svårt att finna sitt yrkes-
val, kanske han hade alltför många intres-
sen som låg honom varmt om hjärtat. Hans 

intresse för litteratur och då främst poesi 
gav honom så småningom en stol i Svens-
ka Akademin, nr 18 och en plats i Götiska 
Förbundet. Han var också historiskt be-
vandrad och favoriten var den fornnor-
diska tiden med vikingarnas mannakraft, 
som han nog gärna ville att svenskarna 
skulle återskapa. Även den medicinska 
vetenskapen intresserade Ling och han 

blev medlem av läkarsällskapet. I en rela-
tivt ung ålder avled Per Henrik Ling 1839.    
Under sin levnad åstadkom Ling en hel 
del. Efter tiden som fäktmästare i Lund 
sökte han sig till Stockholm. Där blev han 
lärare på Karlsbergs krigsskola och sen 
fick han även arbete på Gymnastiska Cen-
tralinstitutet som föreståndare. Nu kunde 
han genomföra sina idéer. Utöver de fyra 
grundbultarna i hans gymnastikstil kunde 
han också lägga till att, människan genom 
gymnastiken skulle uppnå en inre och 
yttre harmoni. Han tyckte också att all 
fysisk tävlan var ett hot mot människans 
harmoniska utveckling. Lings gymnastik 
var starkt tävlingsfientlig. Lings gymnas-
tik blev en ”exportvara”, och benämndes 
länge svensk gymnastik. P H Lings son 
Hjalmar Ling överttog faderns roll på 
GCI men längre fram på 1800 talet tog 
män med annan filosofi över GCI Ett tyd-
ligare samband mellan den civila och den 
militära gymnastiken kom att bli den för-
härskande stilen ju längre fram mot första 
världskriget vi kom.

Källor: GIH: s hemsida 
            Projekt Runeberg

                                Marita Wasling, BIS

Di kveckbentes lôv
En dikt av John Liedholm (1895 - 1974) 

En bole allt blett ena skumpanes stjärna
mä bröst sum en bälg, utan mjälthogg å hôll
En bole blett slängder i bena te spjärna
å lura å lerka säk fram mä en bôll.

I lägga, i hasera, dar setter störka
(dä gär la sett te, fallum hövet ä frakt)
på tvåbenta springare liksum på schörka,
å störka ä makt, ä dä nôken sum sagt.

Ja pris vare dum, sum ä hörka å kvecka
å kappas mä klocka å sätter rekål!
En gläs´s nôr di kveckbente så kan se skecka,
s´átt tusken å dansken får sämmer med mål.

En aen blir ännasum morsker å detta
å menar: si där ja, si där ja - vi döj!
Dä ä, s´att dä änna begönner å sprätta
i benmuschlaturen på en stelbenter öj.

Ja, tänk, um en könne spjänt bôllen i nätet
å hade ha´tt Gundera skanker å bröst!
Kanveta en hade fått ta Majestätet
i näven te heder å hogna å tröst.

Men ack, en ä bleen för gammel te träna,
för gammel te skumpa å falas mä bôll.
Nu får en la gå här me vatten i knäna
å känna säk svager å räknas för nôll.
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Här mer om Göte
Han fyllde 70 år den 13 juni i år.
Bor i Karlsborg men tävlar nu för IFK Skövde.
En vanlig fråga till Göte: Hur finansierar du dina resor?
Svaret är att Göte aldrig köpt eller brukat någon alkohol eller 
tobak utan han lägger sina pengar på maratonlöpningen.
Han har genomfört 358 riktiga maratonlopp 1972-2007.
De har genomförts i följande länder och år:  

Sverige   184  1972    1
Norge    41  1973    2
Tyskland   31  1974    7
Spanien    13    1975    6
Danmark   11  1976    7
Finland    11  1977    8
Grekland     7  1978  11
Italien      7  1979  13
USA      6  1980    5
Österrike     4  1981  13
Holland      3    1982  14
England      3  1983  13
Portugal       2  1984  14
Frankrike     2  1985  15
Tjeckien      2  1986  12
Canada      2  1987  12
Schweiz         2  1988    8
Monaco      2  1989    8
Polen       2  1990    9
Belgien      2  1991  13
Cypern      2  1992  12
Lettland      2  1993  11
Nya Zeeland     1  1994  10
Sovjet       1  1995  13
Israel       1  1996  16
Estland      1  1997  16
Marocko     1  1998  13
Egypten      1  1999    4
Island      1  2000  14
Malta      1  2001    6
Kina      1  2002  10
Cuba      1    2003    6
Puerto Rico     1  2004    9
Litauen      1  2005    9
Dubai      1  2006  10
Ungern      1  2007    8
Skottland     1  t.o.m. Juli  
Thailand        1                
Singapore     1
  358               358

Med hjälp av Göte är detta sammanställt av Tommy Wahlsten
som fick Götes autograf redan 1958 i samband med Hagen-
spelen i Skövde.

Göte Ivarsson
IFK Skövdes marathon-
veteran Göte Ivarsson har 
deltagit i två mycket varma 
marothonäventyr på syd-
liga breddgrader. Sönda-
gen den 26:e november 
2006 var Göte i Thailand 
och deltog i Bangkok Ma-
rathon. De 42,2 km hade 
2 000 deltagare och totalt 
fullföljde 10 000 löpare i de 
olika sträckorna.
   Ett marathonlopp kan un-
der dessa förhållanden ha 
sina påfrestningar – 6 tim-
mars tidsomställning jämfört 
med tiden i Sverige med en-
dast ett par dagar för att ställa 
om sömn och mat o s v, 35-gradig värme vid starten kl 03.30. 
Så tidig start eftersom det annars blir för varmt för de löpare 
som är ute länge på banan. Även om det i Bangkokmaran finns 
täta vätskekontroller varannan km gäller det att dricka rikligt, äta 
förnuftigt och ha en noggrann förberedelse med en genomtänkt 
strategi långt före start.
   Maran i Bangkok går i ett varv och Göte tog sig runt på 4.31.28 
minuter. Med detta blev det 12:e platsen i M65. Han deltog här 
för första gången och Thailand var det 36:e landet i vilket han 
gjorde en mara. Segrade gjorde i herrklassen Amos Tirop, Ke-
nya 2.14.59 och etta bland damerna blev landsmaninnan Saline 
Kosgei 2.31.53.
   En vecka senare, söndagen den 3 december gjorde Göte sin 
första mara i Singapores huvudstad med samma namn. Singa-
pore är det 37:e marathonlandet för Göte, och detta var hans 
350:e mara vilket gör honom bland de främsta i Sverige när det 
gäller antalet genomförda 42,2-kilometerslopp! I samtliga klas-
ser deltog i Singapore hela ca 30 000 löpare. Värmen var inte 
lika tryckande som i Bangkok men ändå 30 grader. Även denna 
mara löptes i ett varv, och starttiden var kl. 06.00. Det fanns inte 
några åldersklasser. För Götes del blev det veteranklassen från 
40 år och uppåt. Tiden blev 4.40.02 och placeringen nr 432 bland 
de 1 600 veteranerna. Segrare bland herrarna blev i detta lopp 
etiopiern Berham Tastfaye 2.28.02 och polskan Violetta Ryg 
blev damsegrare med tiden 2.56.50.
   Göte har avverkat 42 st olika marathon i Stockholm varav 24 st 
Stockholm Marathon, 12 st Berlin Marathon och 7 st i den ”rik-
tiga” klassiska maran med mål på olympiastadion i Athen där de 
första moderna olympiska spelen hölls 1896. Detta var ju även 
maran i de senaste olympiska spelen i Athen. Göte har även kla-
rat av det verkliga mandomsprovet, Swiss Alpine Marahon som 
är ett ultralopp över 78,5 km med en extrem banprofil och löp-
ning över två alptoppar. Till detta kan läggas ca 300 halvmaror. 
  Herr Ivarssons personliga rekord lyder på 2.36.57, och han har 
av sina 350 marathonlopp gjort 156 st under 3 timmar. Med detta 
är han i särklass bäst i Sverige på maror under den lite magiska 
gränsen. Med ultralopp menas lopp som är längre än ett mara-
thon. De längsta ultraloppen Göte gjort är 2 st lopp över 100 
km. Och tilläggas kan att av de tusentals långlopp han gjort, d 
v s 5 km och längre har han genom sin löparkarriär aldrig brutit 
något lopp!
   Idrottandet började i Skackans IF med sprinterlöpning upp till 
medeldistans, längdhopp tresteg m m. Göte började med lång-
löpning 1969 som 32-åring vilket gör ca 10 marathon per år. Det 
har blivit ett antal olika tävlingsdräkter genom åren: Skackans 
IF, Tibro AIK, IF TIVO och sedan ett par år tillbaka IFK Skövde 
Friidrott. Göte har genom åren tävlat tillsammans med mäng-
der av svenska elitlöpare, och det är en fröjd för andra löpare 
att springa tillsammans med Göte och höra alla glada och ”heja 
Göte”-tillropen. Sedan kan man ju bara ana hur många löparskor 

marathongurun förbrukat – totala tävlings- och träningssträckan 
från 1972 då Göte började föra dagbok över sitt löpande och 
fram till dags dato är ca 18 600 mil vilket motsvarar 4½ varv 
runt jorden.

Textförfattare Martin Grudemo ( även infört i Skövde Nyheter 
061213)
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Tisdagen den 22 maj gjorde Idrottsmu-
séets Vänner, Kviberg, Göteborg, en 
resa till Borås. 
Programmet innehöll bl. a. guidade be-
sök på Borås Arena, Borås Idrottshis-
toriska Sällskaps kansli, Borås Idrotts-
museum och Borås Stadsarkiv. Dagen 
avslutades med matchen IF Elfsborg 
- IFK Göteborg
Efter sedvanligt köp av lotter startade 
färden mot Borås . Ett 50-tal medlemmar 
hade fått chansen. Först ett litet besök 
på Borås Arena med guidning bl. a. inne 
i    IF Elfsborgs omklädningsrum och ute 
på arenans konstgräs. Därefter åkte vi till 
Borås Idrottshistoriska Sällskaps kansli 
där Olof Toftby  och Ulla Stålheim häl-
sade oss varmt välkomna med kaffe och 
fralla, oh vá gôtt. Därefter visade Olof ett 
bildspel om idrott och kultur i Borås förr 
och nu.
För mej var bildspelet roligt, eftersom det 
innehöll bilder från VM-fotbollen 1958, 

matchen Sovjet - Österrike på Ryavallen 
samt en bild av CCCP:s otroliga burle-
jon Lev Jasjin. Det var min första stora 
idrottsupplevelse. Biljett, program och 
minnen finns fortfarande kvar. För en kille 
från Skaraborg som ej varit längre bort än 
Tidaholm, Hjo och Skövde och sett idrott 
var detta stort.
   Lars Johansson, Borås stadsarkiv, vi-
sade sedan en bråkdel av allt som finns  
arkiverat i folkarkivet. Men det som fäste 
störst uppmärksamhet var när han berät-
tade om ”Orslösakillen” som är Djurgår-
dare på grund av en dräng som fick spela 
vy i Orslösa B-lag på 50-talet. Och han 
talade om för Lars att det var de bästa spe-
larna som spelade där. Lars var på alerten, 
visste att v.y. i svenska landslaget spelade 
Gösta ”Knivsta” Sandberg och var spe-
lade ”Knivsta” nu, jo i Djurgårdens IF! 
Därav Lars val av favoritlag DIF, och rän-
derna går aldrig ur. 
Därefter var det dags att åka till Borås 
Idrottsmuseum i Boråshallen där Ulla 
guidade. Vi fick  en otrolig allsidig inblick 
i Borås idrottshistoria och idrottsanlägg-
ningar. I  hallen fanns även en Olympia-
monter. Visningen var mycket uppskat-
tad!
   Efter lotteriföreståndarens dragning av 
vinster hade 21 st haft turen och vunnit 
biljetter till fotbollsmatcher.
   Sen var det återigen dags att åka till 
Borås Arena för att bevista kvällens all-
svenska match mellan IF Elfsborg och 
IFK Göteborg. Innan matchstart hann vi 

Resa med Idrottsmuséets Vänner
 Foton: Christer Carnegren

med VIP-pyttipanna och intervjuer med 
lagens tränare.
   Fotbollsmatchen kan sammanfattas: An-
ders Svensson!

Dessa rader har författats av medlemmen 
i Tibro Idrottshistoriska Sällskap, Chris-
ter Carnegren, som verkligen hade en 
lyckad dag i Borås!Inträdesbiljett till VM-matchen Sovjet-Österrike 

1958 

Lars Johansson informerar om 
Stadsarkivets och Folkrörelsernas 

arkivs verksamhet

Leif Svensson, redaktör för tidningen 
”Westgötarnas Idrottshistoria”,  i full 
färd med nästa nummer av tidningen

Ulla Stålheim guidar på Borås Idrottsmuseum

Olof Toftby hälsar gästerna från 

Idrottsmuséets Vänner välkomna
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Korsordet i detta nummer, som vi har kallat ”Höstkryss”, har friidrottsanknytning och bokstäverna i de skuggade rutorna ger rätt 
sammansatta, för  och efternamn på en av våra allra största medeldistanslöpare. Skriv ned namnet på ett vykort eller kuvert och 
skicka till ”Höstkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Senast den 27 oktober vill vi ha svaren. Som vanligt 
delar vi ut tre pris i form av Sverigelotter. Lycka till!

Rätt lösning till ”Bokkryss” i förra numret är ”Boktryckare”.

Pristagare blev: 1:a pris, 3 Sverigelotter, Bengt Setterberg, Danska vägen 126,521 31 Falköping.
                          2:a pris, 2 Sverigelotter, Lars Nordlund, Kvartsgatan 32, 441 56 Alingsås.
             3:e pris, 1 Sverigelott, Lars-Åke Bergman, Box 157, 549 04 Moholm.

Vi gratulerar vinnarna, lotterna kommer med posten.

  
    STÖR



Ale Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Cerry Holmgren
 Hansvägen 4
 446 33 Älvängen
Ordf. Cerry Holmgren
 0303-74 01 96

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-508 40
Ordf.       Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.       Lars Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0731-42 22 51
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Vakant
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@telia.com
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.       Folke Brink, 0510-249 19

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  brittmarie.knutsson@mark.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Mullsjö/Sandhem Idrottshistoriska
Sällskap
Adress:    c/o Bo Karlsson
                Pinnahemmet
                565 92 Mullsjö
Tel:          0392-230 70
                0730-34 22 94

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Brynolf Antonsson

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hans Rosendal 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Ordf.        Hans Rosendal
Epost   hasse.georg@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

                

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Carl-Owe Johansson
    Kållegården 1
                 534 92 Tråvad
Tel:           0512-140 12
E-post.       kallesr-m@swipnet.se
Museum:   Kålles Rekordmagasin
                  Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillgårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Museum:  Idrottshist. Cykelmuseet
                 Tånga Hed
                 447 91 Vårgårda
    0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
    0322-62 70 19
Sekr.     Stig Sjögren
     0322-62 16 66

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                   0521-141 09

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:      Box 554
                  503 14 Borås
Tel:            033-35 39 39a, 0706-81 21 
16
Ordf.:        Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.          Solveig Sundequist, 
     0500-41 86 94

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

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

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Sven-Åke Mökander, sekr.
Markgatan 39, 441 51 Alingsås
0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65
sven-ake.mokander@vargarda.se

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58
berndt.jivesten@telia.com

Britt-Marie Knutsson (sammankallande)
Backavägen 10
511 63 Skene
Tel: 0320-313  83, 076-107 83 93
E-post: brittmarie.knutsson@mark.se

Rolf Herrlin
Kinnekullegatan 26
532 32 Skara
Tel: 0511-141 06, 073-074  26 08

Rolf Melin
Barrgatan 3
524 32 Herrljunga
Tel: 0513-108 42

WIS valberedning
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Att komma med i Rekord-Magasinet 
var många unga fotbollsspelares 
dröm på 40-  och  50-talet. Valtorps 
målvakt Gunnar Gladh lyckades, 
men kanske inte på det sätt han hop-
pats.
Teckningen bredvid föranleddes av 
en lång utspark från målvaktskolle-
gan Rutman i Slutarp som Gunnar 
släppte in i mål i maj 1949. 



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B


