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INFÖR vÅRT TBEDJE ÅnsnaÖre

Det har varit en stor iira och glädje för mej att leda
Wåistgöta ldrottshistorislu §ällslop fram till sitt
tredje årsmöte.
Det iir alldeles uppenbart att det fi-ons ett stort in-
tresse för idrottshistoria i landskapet. Det dokumen-
teras främst av att det nu fians aktiva idrotts-
historiska lokalföreningar i Tida.holm, Viinersborg
Borås, Lidköping Tibro och Alingsås och att det
förbereds föreningar på några andra platser.
För mej som ordförande har det varit mycket trevligt
att komma ut på flera lokala "idrottskaf6er" och trdf-
fa idrottsvänner från många idrotter o"6 f§lsningar.

Nair WIS ou presenterar sia årsberättelse för 1990
gör vi det på liknande sätt son för ett år sedan. Vi
har på nytt försökt göra berättelsen lite mera intres-
sant och värdefull geuom att inbjuda ett antal skri-
benter, som skriver om idrott på olika sätt och med
utgåagspuakt från egna erfarenheter.

I §olfuets årsskrift var fotbollen huvudnumret. I år
är det om brottning som huvudartikeln handlar.
flrs((ning är och har varit en av Västergötlands rik-
tigt stora sporter. Diirför iir det sjiilvklart att vi äg[ar
detr sporten efra utr)'mrne. Lika sjäIvklart är det att
vår egen vice ordförande Harald Jakobsson svarar
for historiken.
Ingen kan göra det bättre!

Här frnns i öwigt ett brett urval från måaga platser i
landskapet och från många olika sporter. Jag är spe-
ciellt glad över att Arne A-odersson medverkar med
en mycket personlig artikel om hur han tnlrjade id-
rotta och 11 55åningom utvecklades till viirldens
biiste medeldistansare.

Arne Andersson iir född västgöte. Han började tävla
för Vänersborg och var ett år i Elfsborg innan han
flyttade till Orgryte och sedan till Hellas. Nu har cir-
keln slutits och Arnc är hemma lgen, i Vänersborg
och aktiv och intresscrad i stadeus lokala idrottsslill-
skap! Jq Vänersborg och dess lokala idrottshistoris-
153 5ällsftap iir altuellt på ett annat sätt. Hiir
förbereder .3a a;mligen Västergötlands första id-
rottsmuseun. Det kom-er att bestå av två delar, eu
som gäller för idrotten i Viioersborg eo anoatr som
skall omfatta hela Västergötland. Det är med stort
intresse och glädje som jag ser fra- emot denna be-
givenhet. Något som för öwigt borde inspirera några
andra lokala såillskap att följa efter!

Till sist: Tack alla som arbetar för att bevara och
dokuneutera den iildsta idrotten i Viistergötland.
Det är ett arbete som iir både viktiE och roligt!

MATS SEGERBLOM

Ordförande i WIS
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FÖREDRAGNINGSUSTA

vid årsmötet med Wästgöta Idrottshisto.i5fu §ällskap i Huvudnässkolan, Vänersborg lördagen den 6 april 1991
kI14.00.

1. Å,rsmötets öppnande och upprop.

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av wå protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Fräga om stadgeeolig kallelse.

6. Slyrelsensverk:mhetsberättelseochekonomiskberättelse.

'7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för sryrelsen.

9. Fastställande av årsavgifter.

10. Styrelsens förslag lill velt6samhctsplan och budget för niistkommande år.

11. Eventuella motioner eller propositioner från styrelsen.

12. Val av ordförande för cn tid av ett år.

13. Val av styrelseledamöter för en tid av wå fu.

74. Val av revisorer och revisorsuppleanter för eu tid av ett år.

15. Val av valbcredning för ea tid av ett år.

16. Ovnga iireoden.

17. {y5lutning.
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VERKSAMHETSBEHÅTTELSE FÖR WÄSTGö
TA IOROTTSH'STORISIG SÅLLSIGP 1 990

Wåstgöta Idrottshistorista Siillskap har efter bildar-
det i Gräfsnäs i septcmbcr 1988 nu awerkat sitt and-
ra hela verksaohetsår.Styrelsen ser med glädje
tillbaka på 1990, som varit fyllt av idrottshistoriska
aktiviteter rurt oE i vårt landskap. Detta främs1 tas1
vare de ou g.n<ka många lokalföreningarua.

WIS' sryrelse har under 1990 haft följande sarnnan-
sättning: Ordförande Mats Segerblom, Borås; vice
ordf örande Harald Jakobsson, Alvängen ; sekretera-
re Harry Thief Floby kassör Arnold Svenssoq
TidahoLm; samt ledamöterna Carl-Martin Biörk-
kvist, Vänersborg Erik Andrdason, Skövde; Karl-
Erik Eckerli4 Ulricehamn.
Adjungerade ledamöter, från SISU Sven-Åke Mö
kander, Aiingsås; och från Viistergötlands ldrotts-
förbund Leonart Karlsson, Trollhättan.
Revisorer har varit Sven-Göran Bröske, Uk'icehamn
och Jan OIof Oscarsson, Skara.
A-Dtdet medlem-ar i WIS den 31 december 1990
var 1,51 fysiska personer och 41 juridiska medlem-
mar, företrädelsevis SD F.

Vårt stora och mest utåtriktade arbete under 1990
haruaturligtvis varit utgirmingen av bokeo Yästgö-
ten i OS". En stor kraftansträngning av sryrelsen och
allra fräost av Harald Jakobssoq som lagt ned ett
ofantligt arbete. Det är diirför mycket glädjande för
styrelsen att konstatera att boken fått mycket god
press och fina lovord fråa många håll. Västergötland
har som det första distriktet i landet fått en nog-
grann och gedigeu present-atiou av siaa olympier.
Men även om boken är bra så har det visat sig att
den intc rir direkt lättsåld. Diirför behövs mår'ga go.
da krafter o"5 6ånga id€er så att upplagan kan om-
sättas i peoga, och ge WfS ekonomi§ka möjligheter
att kulna stödja lokalföisningaroä i sitt arbete.

Det fanns vid årsskiftet 199G91 sex lokala idrotts-
historiska föreninger i arbete i Västergöt]and. Några
ytterligare 61 i v6;drnde. De som uu har verksa.Ehet
och i stort sett furuit sin arbetsform är lokalfören-
ingarna i TidahoLn, Vånersborg Borås" Lidköping
Aliugsås och Tibro. Under året har eu rad s k id-
rottskafder anordnats med idrottshistoriska pro-
gIa-8.

WIS ordförande Mats Segerblom har besokt idrotts-
kafder i Våinersborg och Tidaholm och dessutom va-
rit med då interirnsstyrelser valts i Lidköprtrg och
Tibro. Mats Segerblom har också representerat WIS
vid SISU:s årsmöten i söder (Alingsås) och norr
(Skövde).

WIS har under året haft ett stort och berydelsefuilt
stirdav SISU, dels genom SISU.s direkta eogage-
mang vid speciella tillfällen, dels genom det stöd de
lokala föreningarna fått i olika sam-anhang.

Vi noterar också tacksemt allt det stod vi får av Viis-
tergötlands Idrottsförbund. Det giiller både ekono-
miska bidrag och den mera handgripliga diinst som
vi får av Rolf Gabrielsson och fians [ansli i Skövde.
Utan det skulle vi stå oss slätt. Vi sätter också srort
värde på det intresse som VIF visar vårt Siillskap.
Det gör att vi känns1 på oss att vi har en betydelse
för idrotten i Västergötland.

WIS har och kommer att prioritera uppgiften arr sri-
mulera tillkomsteu xy ånng fler lokala idrottshisto-
riska säll<kap. Vi ser ockå giirna att ),tterligare
idrottsföreningar i Västergötland dokumeDrerar si-u

historia. Det sker båist i en studiecirkel och med ak-
tivt stöd av SISU. WIS ser också fram emot att Väs-
tergötland snart har sitt fÖrsta permanenta
i6r'611s6us§rrm klart. Det dr Vänersborg som ser ut
att kuana inviga någon gång i vår. Kanske redan i
sr-band med vårt fusmöte. I Vänersborg blir det
både ett lokelhistoÅk1 6us{rm och ett mus€um för
hela Viistergötland.
Båda ligger i samma fastighet, centralt belägen. Om
det iir möjligt att förlägga ett WlS-kansli i musdets
lokaler, som vi vu:it inne på tidigare, iir dock ovisst.
Tills vidare räknar vi med att få kanslihjiilp av V1F i
Skövde.

Till sist ett varmt tack till alla som stött vår verk-
semhs[ på olika sätt under 1990. vi hoppas att den
nya sryrelsen får goda möjligheter att fortsätta arbe -
tet med att dokumeutera västgötaidrottens långa och
ärorika historia.

BORÅS tssL42-28

WÅSTGÖTA IDROTTSHISTO RIS KA SALLKAP

Mats Segerblom Harald Jakobsson Harry Thiel

ordförande

Arnold Svensson

kassör

Erik Andrdason

viceordförande sekreterare

Car[-lv{artio Biörkkvist

Sven-Åke Mökander

adj. ledar.ot

Karl-Erik Eckerlid

Lennart Karlssou

adj. ledamot
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SryRELSENS FöRSTAG rlLL ÅRSMörer

För att få ett fastare förhållande mellan lokalfören-
ingarna och Wästgöta Idrottshist6r'i5ftx §ällskap vill
styrelsen föreslå årsmötet att besluta följande, att
g llafrår.199'2:
Genom WIS försorg tas det fram ett årskort som
skall vara gemensamt för alla lokalföreningar -och
för WIS.
På kortet skall det stå lokalföreni'rgens namn (t ex
Viinersborgs lokalhistoriska sällskap) med en under-
rubrik Tillhör Wästgöta Idrottshistoriska Siillskap.
Varje lokalförening får altså ett eget kort - men kor-
ten skall vara enhetliga.
Vi föreslår att lokalföreningarna skall siilja korten
till sina respektive medlemmar och giirna också viir-
va nya medlemmar.
Avgiften skall även under 1992 vara 50 fu'. psa 5rrm-
man skall delas lika mellan lokalföreningen och WIS
- 25 fu. till var, alltså.
Om en lokalförening skaffar pengar på andra sätt,
via sponsorer t ex, behåller självklart f§lsningen
dem i sin helhet.
Detta förutsätter ockå en znnan ordning vad beträf-
far representa-tion vid WIS årsmöte. Diir skall sjiilv-
klart varje medlem ha rösträtt precis som hittills.
Men dessutom föreslfu vi att varje 1oka1fölsniag får
ett antal röster baserade på hur många medle-mar
fiilsningen betalt in årsavgifter för. Sfyrelsen före-
slår en röst för varje påbörjat20-tal medlemmar.

STADGEÄNDRING

Styrelsen föreslår årsmötet att ändra stadgarna så att
"årsmötet skall hållas seuast den 31 mars.n Nu skall
årsmötet, enligt stadgarna, hållas i april eller maj.
Det anser styrelsen vara för sent på året.

BROTTARE t VÄSTERGÖTUAHO

Västergötland har alltid haft goda idrottsmän med
storaframgångar både nationellt och internationellt
och man tar inte till några överord om man påstår
att brottarna iir de som nått de största framgångar-
na.

Kraftsportklubbar eller åtminstone mindle såmmen-
slutningar fanns det på några orter i Västergötland
kring sekelskiftet med den största förankringen
kring Borås. Men det var inte alltid frågan om så
mycket brottning utan mest atletik men när Amatör-
klubben Aftonstjåirnan bildades i Borås blev det lite
sldning på brottningslläningen och niir det diirtill
kom att bildas klubbar i Trollhättan, Vänersborg
Lidköping Skarq Mariestad och Tidaholm så blev
det också 51s 6vlingsutbyte och när sedan Väster-
götlands Idrottsförbund bildades 1908 kom snart de
första distriktsmästerskapen.

I den hit gamal vedboden trdnade Viisteryötlands
fönta otynpiokandidat i brotning 1912.

Men det var trögt för klubbarna, träningslokalerna
var av det primitivaste slaget. Inför olympiska spelen
i Stockholrn 1191^2trfuade Aftonstjärnan i Borås i en
gammal vedbod under mycket primiliyz former. Eld-
stad saknades och ljuset kom från eu vdl nerrökt fo-
togenlyckta. Under vintertid yrde snön in i lokalen
vilket dock inte störde de tränande 'för den gick ju
att skotta bortn och var det så att någon tyckte att
han blev för svettig av den hårda tr;ini"gen så gjorde
snön ungefär samma tjäns1 ss6 en härlig dusch. För
dusch det visste man inte vad det var för något.

Primitivt så att det fOrslog alltså men detta till trots
så fostrades det elitbrottare. Det y31 aämligen här
som Vdstergötlands förste storbrottare Johan "Bi-
sten' Larsson lade grunden till sina framgångar och
byggde upp formen inför kvaltävlingarna för Stock-
[slms-61].oi.piaden där han var med och kiimpade i
många hårda matcher men han föll så att säga på
mållinjen eller var det på mattkanteg ja det får vara
osagt men det blev i alla fall ingen OS-start för 'Bi-
stenn.

Iohan' Bisten' Lorsso4 Viisteryötlands första
storbrottare.
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Under 20-talet våixte sedan såviil klubb som tävlings-
verksamheten allt starkare och viistgötabrottarna
började på allvar att mäta sina krafter med brottare
från öwiga landet vilket gav framgångar som visade
att viistgötarna var av lands- och internationell topp-
klass.

SVFNSK M, STFRSK,AP

l9?5 arrangerades det första svenska mästerskapet i
Viistergötland i Borås då vi ockå fick vår förste
svenska mästare i nackvingsspecialisten Harald Pet-
tersson från Borås och sedan dess har det blivit yt-
terligare 2L7 miisterskap till Viistergötland plus 22
lagmästerskap och med detta toppar Viistergötland
Iistan över eröwade mdsterskap lill5ammans 6sd
Skåne.
Vdrst av alla iir trollhättegrabben Jan Karlsson med
sina 28 mästerskap varav han har L9 miisterskap i
svit i fri stil ett rekord som dr nog så svårslaget.

Lidköpings Atletsållskap dr Sveriges biista miistar-
klubb vars medlemmar kiimpat till sig 90 individuella
mdsterskap och 19 lagrnästerskap.

I an Karls s on, Ytis te ryötl an ds
meste svenska mtistarc.

Svenska miisterskapet för jrrnielsr instiftades L930
då Gustaf Klardn från Borås blev premiiirmiistare
som sedan följts upp av ytterligare 112 miisterskaps-
tecken.

1963 var sedan debutåret för ungdoms SM då Töre-
bodagrabbarna Stellan Ek och Lennart Gustdn blev
mdstare och på ungdomssidan har det sedan tillkom-
mit 58 måisterskap.

Brottarnas andel av svenska mdsterskap till Våister-
götland slutar alltså pä4L2 mästerskap.

TNTFRNATTONFI I A FRAMG T NG ^ R

Med sådana framgångar i de svenska mdsterskapen
så måste det även ha blivit en stor representation i
olika internationella mästerskap från nordiska till
europ^amdsterskap, världsmdsterskap och olympiska
spel. Ätta av brottarna har hemfört 16 titlar fördela-
de på wå olynapiska guld fyr" v2irldsmiisterskap och
tio europam{5terskap.

Först i raden av internationella mdstare var Harald
Pettersson från Borås som i Riga vann Västergöt-
lands första europarndsterskap på vågen. Det var så
att efter några hårda matcher visade det sig att inte
mindre än tre brottare stod på samma poiing varför
man fick väga isiir kombattanterna varvid det visade
sig att boråsgrabben var lättast och fick mästerska-
pet.

Harald Pettensoq Vösteryötlands föa to
intemationella möstarc

Folke Hernström skulle man kunna viga var ett litet
granitbloc( han var ingalunda någoo propaganda-
brottare men ack så taktisk och cflcktiv vilket ledde
till ett europnmiisterskap i bantamvikt 1929.

-8-



t,

ffi*- :., WFk:r.@..
"ffi.tu
'7/.?.

''4.

I #'',,.1 ,fri|,, ä./.. ,/.,;EJ,7.1 
.L14: )k.t f.z; il':/:. {2.'il /1

:,

Bertil Antonsson, den vdlviixte tungviktaren från
Trollhättan överraskade med att bli europamiistare i
Stockholm 1946 och därmed var vallen bruten för en
lång och givande interuationell karriär som följdes
upp av ytterligare ett europmiisterskap innan det
var dags för tre viirldsmästerskap 1950, -5L och -53. I
Milano 1953 stiilldes han i finalen mot den ryske
slagbjörnen Jefiannss Kotkas som i det närmaste an-
sågs som oslagbar men nu var det så att Bertil An-
tonsson verkligen var fulltränad och trots ett
vikthandikapp på 25 kg så körde han fullsttindigt slut
på Kotkas men själv var han inte mer slut iin att haa
kostade på srg att slå en frivolt på mattan sedan
domslutet förkunnats och att detta var en bragd be-
visades viil biist av att Bertil senare tilldelades Sven-
ska Dagbladets guldmedalj.
Något ollmpiskt guld blev det inte för trollhätte-
grabben men väl två silver på de fyra OS-starterna.

Två tungvilas§ganter, fohannes Kotkas, Sovjet och
BertlAntonsson.

Viistergötlands anonyrnaste internationella mästare
är oMvelaktigt Bertil Sundin frän Trollhättan, dal-
m:§en som sökte sig ner till kraftstaden när det var
ont om jobb i dalom. 61e11ningen hade han med sig i
bagaget niir han kom men nu var det så att han var
lite för lätt för bantamvikten som då var lättaste vikt-
klassen och så hade han ju Kurt Petterssen att tam-
pas med så det var ju inte så lätt. Men så instiftades
flugvikten och det var ju perfekt för Bertil Sundin
som utan att ha blivit svensk mdstare kvalificerade
sig för den svenska truppen till europamästerskapen
i Prag L947, diir det blev hårda tag värrre, men efter
fyra poring- och en fallseger var guldmedaljen biir-
gad. Men t,,viirr var detta niistan det sista som Bertil
Sundin presterade på brottarmattan. Många aktiva
a"ser ju att man skall sluta medan man iir på toppen
och det kan man siiga att Bertil Sundin gjorde för nu
lade han brottarskorna på hyllan och ägnade sig helt
åt den civila gdrningen som sporthandlare.

.,/h
;/.r'.t

Folke Hemström, europamdstare 1929.

Stilbrottaren framför andra var Axel Cadier som in-
ledde jakten på internationella guldmedaljer vid eu-
ropamiisterskapen i Helsingfors 1933 och som han
sedan följde upp med ytterligare tre europam[51s1-
skap medan höjdpunkten i den stilige boråsbrotta-
rens karriär oMvelaktigt kom att bli olympiska
spelen i Berlin l9%, dtu blev det guld efter tre fall-
segrar och tre potingsegrar i den lätta tungvikten
som betecknades som spelens hårdaste klass och
det var mången expert som menade att Axel Cadier
borde ha tilldelats Svenska Dagbladets guldmedalj
för den prestationen.

Stilbrottaren nr. 1,,4xel Cadier
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Os-guld blev det dock till slut för den lille propagan-
da brottaren Kurt Petters6n från Borås men det tog
lang tid och det var många som trodde att det var
kört med en internationell guldmedalj, men Kurt
Petterss€n var en kille som aldrig gav slaget förlorat
förrän domarens pipa förkunnat matchslutet.
"Petter' inledde sin internationella karriiir vid euro-
pamästerskapet i Tallin 1938, då det blev silver lik-
som i Oslo 1939, båda gångerna blev det finalsmörj
mot finliindare. Men när det var dags för OS i Lon-
don 1948 var det nPetters' tur.
lfledningen var bra, men så åkte han på ett poiing-
nederlag mot normannen Reidar Merli vilket irrite-
rade en hel del. Men eftersom norrmennen drog på
sig så många prickar att han blev utslagen så var det
bara för svensken att kåimpa vidare, och till sist stiill-
des han öga mot öga med sin gamls hårdföre anta-
gonist Mahmoud Aly Hassan från Egypten. En herre
som alltid var svår men nu blev det en klar poiings-
eger och en viilförtjiint guldmedalj för boråsgrabben,
som sedan avslutade sin internationella karriåir med
ytterligare en silvermedalj vid europamdsterskapet i
Istanbul 1949.

å
{
*

Jan Karlsson 'Janne medalj' från Trollhättan fick
nöja sig med ett guld som bärgades vid europamäs-
terskapet i Ludvigshaufen 1r[l5, men det blev åin-
dock gott om medaljer hemma i prisskåpet.
§amm6fl6g1 10 internationella medaljer blev det på
de 25 starterna i internationella miisterskap och OS,
och han är ensam viistgöte om att ha hemfört dubbla
medaljer i såviil OS som VM.
Det var i Mifurchen som det blev silver i fri stil och
brons i grekisk romersk stif och i viirldsmiisterska-
pen i Teheran kom medaljerna i den motsatta stilen
ty73.

flenk Andersson iir oMvelaktigt den mest kontro-
versiella och omskrivna västgötaidrottsmannen ge-
nom tidernq det har skrivits spaltmeter både på gott
och ont om denna stora talang.
Han var flyktig den gode'Frankey Bo/, och hastade
från den ena klubben till den andra vilket inte alltid
var så lyckligt.

Karriiiren inleddes och avslutades i alla fall i Väster-
götland. Det var i Trollhättans Atletklubb han fick
sina första liirdomar som ungdomsbrottare och då
skulle man kunna tro att det red^" från starten gick
som på 1äls, mon så var ingalunda fallet.

Det fanns inte många ungdomsbrottare som led så
många nederlag i trörjan av karriiiren som Frank
utan att ledsnq och så småningom lossnade det ju
rejiilt. Men tryiirr trörjade då ockå flyttlasset gå.

Och att Frank Andersson var en bohem den saken
iir klar, men att han även var en sagolik brottare, är
lika klart. Och av sina tre internationella juniortitlar
och sju stora titlar hemförde han ett juniorviirlds-
mästerskap och sin sista Mvl-titel till Våistergötland.

Prop a gan dab rottare n framför anfua,
Kut Pettensön B ohemen, F rank Anden s on

_10-



Utöver dessa ilternationella mästare vågar man på-
stå att det funnits ytterligare fyra våistgötabrottare
som haft snudd på guld nämligeu:

o Torsten Berptröm, ormmänniskan från Borås,
som 1929 var silvermedaljör på euopamiister-
skapet i Dortmund.

Ivar Sjölin, Lidköping det lilla rödhåriga ener-
gikdppet som gick till fual i olympiska spelen i
l.ondon 1948. "Kovan' föll dåir med flaggan i
topp.

Arne "Robban" Robertsson, tungviktsankaret
som tog silver vid europemästerskapet i Mode-
ua 1.969 och brons vid viirldsmiisterskapet i Gö-
teborgl9Tl.

lrnnart nProstenn Lundell, var vår senaste viist-
göta-brottare som var uppe i en MlI-final, som
dock aldrig blev någon Iinal då han blev skadad
seger- matchen före hnalen. Vilket var synd för
nu val "Prostenn verkligen i toppform.

En kvintett bronsmedaljörer är även inskrivna i
brottarnas historiebok.

Gustaf Klardn, som boråsarna samlsds ihop re-
spengar åt, till olympiska spelen i Los Angeles
1932. Sveriges Olympiska Kommittd ans{g 3tt
Klardn var kvalificerad för deltagande men ha-
de inte pengar till resan, vilket boråsarna då
ordnade. Och Gustaf tackade för förtroendet
geuom att återkomma med en bronsmedalj.

Hasse Antonsson, den tekniske trollhättegrab-
ben knep OS-brons i Rom 1960.

Lars Malmkvist, den från Skåne till Lidköping
emigrerade pågeq ville ha bättre tr'äningsmöjli-
heter, vilket han fick och utdelning medelst
brons vid MvI både L978 och-79.

Sören Claesson, Lidköping inledde sin långa
brottningskarriär i 70: iaden, Rp; 5 m i n islympi-
ad, med guld. Och avslutade med brons vid OS
i Los Aageles 1984.

Sist i raden av våra iaternationella medaljörer
står "Rallar |ytenns'Magnus Fredriksson från
Falköping tävlande för Lidköping med VM-
brons såväl L986 som 1.989.

Nog vågar man utan överdrift påstå att brottar-
na varit duktiga, och att det bara är att hoppas
på flera medaljer eftersom det hnns västgöta-
brottare som satsar för en plats i det svenska
landslaget, såviil till EM i Aschaffenburg 1991
som OS i Barcelona 1992.

Harald Jakobsson
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ARNE ANDERSSON BERÄTTAR OM SITT
RIKA IDROTTSUV.

Idrottsintresset hos mig fanns redan som barn. Pap-
pa och mamma kom båda från aktiva idrottstamiljer
med rodd fotboll, bandy, 5imning och friidrott som
aktiva grenar. Jag hade altså tiilfiile att få gå med
och titta på olika idrottsevene6ang. Vid hemkom-
sten skulle jag alltid pröva på vad vi sett, det var job-
bigt för de iildre har det sagts mig..

Min första tävling gåillde ett skidlopp utan stavar för
deltagare som var högst 11 år. Priserna var utställda
i fönstret på ett konditori diir prisutdelningen skulle
äga rum. Hela fönstret var fullt av priser mest sport-
artiklar men det fanns även en del små pokaler, som
jag helst skulle önska mig om jag vann något pris.
Jag va"" pojktävlingen och blev något besviken när
jag fick en stor ryggsäck och ingen pokal. De delades
ut som tröstpris i de olika klasserna. Min blivande
fru Karin som vann flickklassen fick ett ännu värre
pris, det var ett par skridskor för en vuren.

Jag våixte upp i Viinersborg och från ett års ålder ha-
de jag på soararna förmånen att bo på Frölard
utanför Uddevalla vid By§ordeq diir grundade jag
nog min goda fysik under uppvåirttiden. Det var sim-
ning och paddling mest hela dagarna. Friidrott hade
jag inte sysslat med tidigare, men när jag gick ut till
Vänersvallen L937 pä hösten för att se på skolmiis-
terskapen i friidrott visade det sig att det var ont om
deltagare på 1.500 m. Då övertalades jag att stiilla
upp och hck låna ett par gamln [spp- och kastskor
av skola"s stjiirna Bertil Oll6n. Jag va"" loppet på ca
4.50 tror jag. Då började intresset för friidrott.

Tack vare Erik Johansson, v:us föriildrar vi hyrde av
på Fröland, fickjag goda råd och började att träna
med honom.
Erik var duktig terriinglöpare och va"n många täv-
lingar i terriing bl a Vikingens i Göteborg och 1936
var han 6:a på 1s6äng-SM, Olle Möller segrade i
loppet. Erik betydde mycket för mig och jag vann ss-
dan 2 st Terriing-SM.

I Våinersborg fanns stort intresse för idrott och vi var
ett gott giing tonåringar som prövade på det mesta.
Sjiilv spelade jag bandy i VIF:s B-lag och året innan
studenten spelade jag en sdsong i A-laget.

1935 vann jag skolungdomers SM på L.500 m och
även terrängenL936 och 1937. Vid Skol-SM 1936 på
1,.500 m intråiffade en incident. I varje gren var en
nfmne' inbjuden. En sorts landskamp. Eftersom jag
vunnit 1.500 m året innan var jag uttagen. Jag vann
loppet på nytt svenskt rekord (skol), men finnen
sprang hela tiden och knuffades och trampades och
han blev diskad och även jag flsv dsrcamma.

Varför?
Jag gck in till tavfingsexp. och möttes av'major

Killandern med orden nunge man var ej ledseq du
kommer att vinna pånga segr:r i framtiden'. Det var
inte mycket tröst för mig men på hemvägen från Sta-
dion gick vi in på ett caf6, och diir hade de radion
på. Resultaten från tävlingarna lästes upp och då sa-
des det även att viinersborgaren Arne Andersson var
först i mål men diskades, det räckte fiil mig att de
ddr hemma fick höra detta.

Jag vill även tala om att resan Viinersborg - Stock-
holm iigde 1rm yix Ludvika på truppbiljett för pri-
sets skull. Resan tog niistan hela dagen.

1937 och 1938 gjorde jag "lumpen' vid [ 15 i Borås.
1938 tävlade jag diirför för Elfsborg och då blev jag
uttagen till en triangelmatch mellan Västergötland,
Ostergötland och Småland. Vi Elfsborgare vann
dubbelt på 1.500 m. Ingvar Haglund vann och jag
blev tvåa och gick under 4 min. f§1första gången.

Svenne Strömberg den legendariske ÖtS-areq såg
mig 1938 i Vikingens terriing och viirvade mig till
OIS diir fortfarande mitt hjiirta finns kvar. Jag job-
bade ett år hos Svenne på sportavd. på GP och kom
sedan in på seminariet hösten 1939. Vad som hiinde
i fortsättningen är väl bekant. Jag vann ju överra-
skande finnkampen 1939 pA 1.500 m och slog Erik
Nys svenska rekord och noterade 3.48,8 en sekund
från Lovelochs viirldsrekord. P g a kriget blev det ej
så mycket utlandstävlingar men 19zl0 t ex gick 3-
landskam"pen Tyskland-Finland-Sverige i Helsing-
fors där Ä-ke Spångert och jag va',', dubbelt på 1.500
m och Gunder och Kiilarna gjorde dstsammx pfl
5.000 m. Svenskarna vann hela landskampen men
6ångä tyskar kom direkt från krigsfronten bl a Ru-
dolf Harbig.

_12_



1941. började duellerna med Hagg på allvar. Det året
slog ju Gunder sitt första viirldsrekord på 1.500 m,
det blev 3.47,6 och jagvar några tiondelar efter.

1942 slog Gunder 10 världsrekord. Jag var med i en
del av loppen och gick även under världsrekorden.
Då deltog verkligen svenska folket, som brevledes
och via telefon ryckte det var så synd om mig som
slog rekord men ändå bara var 2:a. Att minnas från
1942 ar även landskempen mot Ungern. Vi åkte till
Budapäst från Malmö med flyg till Berlin mellan
spiirrballongerna, och sedan tåg till Budapest. På
hemvägen i Berlin gästade vi Sarah lrander i hen-
nes hem, hon sjöng för oss och det är en minnesviird
afton i skuggan av en stövel.

1943 var Gunder i USA den fantastiska resan med
en lejdbåt. Då hade jag gft mig och flyttat till Stock-
holn och arbetade på ett pojkhem i Stuvsta. Dåir
tjåinstgjorde även Pekka Edfeldt (svensk miistare på
400 m och 5-kamp). Honom är jag stort tack s§ldig
för att under träning upptäckte han mitt något för
långa steg som jag kortade, och detta gjorde att jag
skaffade mig en bra spurt.

I Stuvsta fanns det även håirliga träningsmalker, men
lång arbetstid var det på skolan. Jag var bara ledig 2
eftermiddagar i veckan och tjiinstgjorde även var an-
nan lördag och söndag men kunde träna mellan 13 -

15.30 då eleverna var på verkstäder.
Man hade ensvaret från 7.00 - 22.ffi då man släckte i
sovsalarna.

För att återgå till L943, så slog jag två av Gunders
viirldsrekord. Det var på 1.500 m och engelska mi-
len. Det blev ej något möte med Gunder, han var ju i
USA.

1944 väntade man på våra möten igen. Detta fu va""
jag faktiskt 7 av de 8 gånger vi möttes. Första gången
på Stadion i juli. Enda gången han slog mig var i Gö-
teborg då blev det nytt viirldsrekord på 1.500 nq
3.43,m. Veckan efteråt slog jag världsrekord på en-
gelska milen i |vfalm§ med 4.01,6.

1945 var Bosse Eriksson (släggkastare), Stig Hå-
kansson (sprinter) och jag som första i&ottsmiin
bakom järnlidån, vi tavlade i Prag. Jag mÖtte Emil
Zatopek på 1.000 m och 2.000 m och venn.

Tidigare var Gunder och jag i London och tävlade
på White City inför 70.000 personer. Gunder sprang
2 engelska mil och vann. Och jag v^nt' över Sidney
Worderson som hade världsrekordet på engelska
milen före Gunder och mig.

l946var jagi Tjeckoslovakien, som tränare i 2 måna-
der. Det var efter vår sorgliga avstiingning.

Jag ångrar bara? saker : Den först4 att Gunder och
jag inte hjiilptes åt att göra dr'ömmilen. Och den
andrq att jag inte tog ordentligt betalt när man ändå
fi ck livstids xy51ä n gning.

Amatörreglerna från vår tid är precis desrmma som
skall giilla för dagens stjåirnor, men nu rör det sig om
jättebelopp.

Arne Andersson
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KORT.KORT KRÖNIKA OM FOTBOLL FRÅN
FLYDDA TIDER I TROLLHÄTTANS IF

En inbjudan i Tidningen Trollhättan den 2 maj 1906
till personer nsom äro intresserade att under som-
marmånaderna utöva idrott" samlade 42 eutusiaster.

Dessa beslöt vid ett såmmanträde den 18 maj 1906
att bilda Trollhättans idrottsförening. En interims-
sryrelse utsågs med up$ag att bl a utarbeta förslag
till stadgar. Den 28 maj fastställdes stadgeförslaget
och styrelse valdes. Verktadsingenjören Gösta
Klsmming vid Nyhqvist & HoLn AB (i folkmun en-
dast "verkstan') blev den första ordföranden. Stad-
giuna stipulerade följande program; Friidrott,
glrmnastik, hlLp"l, vinteridrott och vatte nidrott.

Ett av den nya styrelsens främsta problem blev att
lösa idrottsplatsfrågan. Med Trollhätte Kanal- och
Vattenverk och dir. Herman Nyhqvist på "verktan'
som goda bundsförvanter lyckades man lösa proble-
met och med kraft och möda lsldningställde man
under de fem första åren på olika platser ett flertal
idrottsplatser, icke förstklassiga, Een gott och väl
acceptabla.

Den 19 augusti 1906 gjorde TIF sin debut på täv-
linpbanan. Laget mötte i Vara därvarande IF Ka.m-
raterna och segrade med 8 - 0! Om matchen skrev
TT: Om våra duktiga fotbollspelares debut i Vara
berättas att spelet försvårades av den ojä-nx sc6
uppblötta planen. Utr5rmmet var även knappt.

Å, tqOZ invaldes föreningen i RF tillsa.Dnans med
viistgötaföreningarna IF Elfsborg Mariestads IF,
Tidaholns GoIF, Vänersborgs IF, Skara IF och IFK
Vänersborg.

Den första fotbollsmatchen i Trollhättan spelades
dea l.l. augusti 1907. IF §l6anssq Uddevalla gästade
TIF och venn med 4 - 3.

Vid bildande av Västergötlands Idrottsförbund i
Falköping den 19januari 1908 fick TIF i uppdrag att
arrangera de första viistgötamästerskapen i atletil«,
§1s(fning och fotboll. I fotboll mötte TIF IF Elfsborg
i finalen inför ca 500 åskådare. Elfsborg hade inte
uågot större besvär med att vinna med 5 - 0. Under
de följande åren spelades endast enstaka matcher.
Det första viirldskriget inleddes. 5'iilsning6n förde
en tynande tillvaro. Idrottsplatsen togs i bruk som
potatisland och styrelsen ansåg det bäst att för tillfiil-
let lägga ned verksamheten. Men det ljusnade åter
och den 19 april 1919 beslöt man att omedelbart
återupptaga före!ingens verksamhet.

Ett intensivt arbete med att isldningstiilla idrotts-
platsen påbörjades. Kungliga Vattenfallstyrelsen be-
viljade ett enslag på kr 7000:-, Sveriges idrotts-

kommitt€ gav ett anslag på kr 1500:- och Svenska FF
ett riintefritt Iån på kr 2000:-. I juli månad 1920 kun-
de idrottsplatseo åter tagas i bruk.

191hade TlF-fotbollen sitt första s k genombrotr. I
DM-turneringen venn TIF över VänersborgS IF med
3 - 2. I ndsta match mot Kamraterna i Vänersborg
gick det dock sämre. TIF förlorade med 0 - 4. Från
matchen kan ooteras att man för första gången an-
vände sig av målnät - upplånade fiskenät!

1923 spelades den första internationella fotbollsmat-
chen i vatten-fallsstaden. En kombination från
TIF/IFK slog danska Vendelbu med 3 - 2.79?5 n-
friades förhoppningarna orn spel i det nationella se-
riesystemet. Premidren skedde i dåvarande
våistsvenska serien, som då hade div. II status och
vars vinnare fick kvalspela om en ellsvensk plats.
Första motståndare i Trollhättan var Krokslätt.
Matchen spelades första söndagen i augusti och re-
dan i arla morgonstund väcktes trollhätteborna av
shg. Det var Krokslätts supporters som kom till
matchen i lövade lastbilar.

L9ä blev TTF:s juniorer distriktsmiistare genom att i
finalen mot Skara IF i Trollhättan vinna med 3 - 0.

Våren 1925 giordes en påskvisit i den lilla danska jyl-
landsorten Vraa. Matchen resulterade i storseger
t0 -2.
lntresset för trollhättefotbollens debut på utliindsk
botten var stort. Trollhättans rundradio hade en ut-
siind medarbetare som refererade i speciell utsiind-
fig.

Framgångarna i vdstsvenskan var växlande, men
1931 kom TIF wåa. Då var ett allsvenskt kval snubb-
lande niira.

1938 kom den stora framgångeu. TIF var i topp i N.
vdstsvenskan med 25 poiing och 40 - 20 i måI. Oskar-
ström blev kvalmotståndare, EleE tryärr blev det för-
lust såväl borta som hem-a.

Hiir slutar krönikan om TTF-fotbollen från flydda år.

Framgångarna i modern tid har växlat. Två gånger
har TIF lyckats kvalificera sig för div. II. Tyviirr blev
sejouren båda gåagerna korrvarig.
55 siisonger har föreningen deltagit i div. III och le-
der diirmed den s k maratontabellen överlägset.

-14-
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wrs-pRoFtL ERIK CARLSSON, ÄlVÄruOeX

1916, vid 8 års åIder, kom, "Böggarus Eril" med sina
föräIdrar och syskou tiil Alvd,ngen. Någon idrott var
det inte tal om, inte ens lite foboll under rasterna i
skolan. Det enda som kunde liknas vid idrott var den
lilla grmnastit som ägde rum mellan bänkaraa inne i
skolsalen.

Vid 13 års ålder fick Erik börja arbeta på de byggen
som pappa byggpiistareu hade. Under de första
fueu var det byggjobb på somm.arua och skogsarbe-
te på vintern.

55 t6lningom började dock idrottsintresset att va-
kna till liv på allvar och då handlade det om fotboll.
Meu så var det så att Alvängens IK årtigen arreng-
erade en cykeltävling mellan Alviiageu och Hålanda
kyrka och åter. Där kom Erik att delta på en gemmal
standardcykef men det gick så bra att några iilviing-
enspojkar började träna på allvar. De förkowade sig
tydligen xh 192Å skaffade de sig racercyklar.

Det fanns dock inga cyklar att få tag på i Ä.lvängen.
Men'urmakarn i Resen, i Alafors, hade cyklar men
de kostade 250 k. och det var ju omöjligt att få tag
på så mycket p€ngil, så det fanas inget an"at att gö-
ra ärr att köpa dem på avbetelning. Men så uppstod
änng 911 problem. Hade man en racercykel så var
det klart att man skulle tävla .nnars var det ju hgen

.. idd att hålla på och triina. Någon klubb fanns det in-
te i Alvdalen och då blev dgt att söka sig till Göte-
borg drir man fastuade för Orgryte Velocipedklubb.
Dair det blev tävlingar ett par år men sedan var Erik
h^logen att lägga av med cykelsporten. Det blev helt
enkelt för dyrt. Erik var nåimligen för tung. Däcken
höll iate, det blev för mycket punkteringar. Han ha-
de iate råd att köpa &ick och att få någon hjiilp av
klubben eller någrin sponsor var inte att tänka på så
det var bara att ställa in tävlingshojeD, som var av
märket Kuogs.

Meu att släppa kontatten med idrotten var det inte
tal om och 1929 blev sed"" något Ev en milslslpe i li-
vet för Erik. Han förlovade -srg gfte sig blev pappa
och var med och bildade Alvängens Bollklubb ett
klubbn:mn som dock mycket soart ändrades til al-
vdagens ldrotts Klubb. Fotboll på sommaren och
bandy på vintern blev sedan Suvu.ling"ediensen un'
der ett 20-tal år innas dsg blev lagledarjobb till i bör-
jan av 60-talet.

Men det lsansks trots dlt dr som byggmästare som
Erik giort älvängeusidrotten den största tjäns1gt tt-
nom åren.

När den gamh phasn utefter Skepplandavägen
byggdes och invigdes 1930 var han med och när se-
dan klubben började att avancera i seriesystemet i
slutet av SO-talet ställdes större krav på match-

arenan. En del milningar och markundersokaingar
gjordes nere i Alväagen rnen man fann att det var
för mycket lerjord så det var bättre att flytta hela
projektet upp på åsen dåir anliigguingen nu ligger
och nu var det också liksom självskrivet att "Bög-
garns Erik' skulle bli arbetsledare och diir blev det

Tå"ga friviliga timmal innan det var klart för invig-
nrng.

Erik har inte svikit klubben ett enda år sedan 1929
och så sent som förra året fanns han med som rådgi-
vare ndr det nya klubbhuset byggdes och Zin i dag
finns han med i idrottsplatskommittdn.

Dessa över 60 år på idrottens griisrotsnivå har natur-
ligtvis också gett en del utmärkelser av vilka kan
aämn35 Riksidrottsförbundets diplom samt Väster-
götlands- och Göteborgs Fotbollförbunds guld-e-
daljer till en av idrottens många 'storan arbetare i
idrottens örtagård.

Harald Jalobssou
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IDROTTSFÖRENINGAR I AUNGSÅS
1861- 1939

Vid en sammankomst med gamlx idrottshistoriker i
Alingsås diskuteradeg som alltid vid sådana triiffar,
namn på en hel del gamla föreningiu och idrotts-
miil. Det roade -ig då att ta reda på litet närmare
om de föreningar, som varit verksiunrna i elngså§
från mitten av 1800.talet fram till andra viirldskriget
1939. Det blev en lång lista upptagande 115 fören-
ingsn.mn. Många ftanske bara varit yglls5emma §ygp
en vinter eller so-mar. Men det har i alla fall varit
a-ktiva idrottsmän och -kvinaor, som organiserat sig i
en föreaing.

Uppgifterua håimtade jag från gamla tirlningslägg av
Alingsås Tidning som välvilligt stiilldes till mitt för-
fogande av Alingsås Museuo. Mina forskningar
uppmdrksammades sedan av Alingsås Tidning med
en helsidesartikel den 7 mars 1990.

I samband med genomgången av de gaml3 tidnings-
läggen, diir jag studerade både a"'ronser och notiser,
framkom mäaga roliga och for tiden utmiirkande be -

skrivningar. Dessa små trevligheter noterade jag
samtidigt och från dessa följer härnedan ett litet ut-
plock. futalet hänvisar till Alingsås flrlnings utgiv-
oiogsfu.

1861 Alingsås Skarpskytteföreuing bildas.

1878 Alingsås Segelsällskap bildas.

1882 Alingsås ldrottsförening bildas. Ordförande
vice häradshövding Th. Odenqrant% stads-
fiskal Gust. Nilssoq handl. Eric Lenander,
handl. Alf Heden, handl. Alb. Dahlgren.
Gymaastikövuingar t$rj a, i §1rrn n§.[us-
salongen ?10,

1883 Alingsås Idrottsförsn i ng. f ävl i ngsskj utn i ng
med salongsgevär. Gymnastik Ny voltigehåist
inlöpt med medel från Sparbaaken.

1883 Alingsås Segelslillskap: Utlottning av segel-
båten Venus. Vinnare statsinsp. J A Wikström,
ordf., som avstår till förmån för bag.mästare
G Malngreq som säjer båten till handl.
J P Johaasson.

188a Afingsås Idrottsförening har sporttävling på
Ringgatan. Gångtav[ng 1 km, slättlöpning
200 m, trebentlöpning 30 q hinderlöpning
fria sprången i liingd.

1885 I sr-band med anlåiggningen av Plantaget
beslut att anlägga en krocketplan.

1885 Försök ."å kuiootig roddsport. Ett båtlag
deltog i tävlhg i Göteborg. "Bdr en pikant
kostym [1 d6l6anliga hållet."

1889 "Rilt illrrminerad tedde sig Alingsås Skridske,
säJskaps bana i Nolhagaparkeu. Hundratals
Iyktor, brinnande tj iirtl n n or, benga I isl63 s ldar
och raketer. Hå[till Eusriq värmande brylå,
glaosis och livligt folkvimmel."

1889 "Ridskola är för saken intresserade damer
och herrar betiinkta på att inrätta."

1906 Alingsås Idrottsförening nybildas med sek-
tioner for ailmih idrott, brottning gymnastik,
terrä n glöpnirg skridskosegling och snitzel-
jakt.

19lll Tävlingar på idrottsplatsen vid Mjöro.

1915 Siisongers första fotbollsmatch ennonseras:
AIF-Herrljunga, men Henljunga kom ej!

1918 Några idrottsresultat: Spjut Olle' Dickson
67.87, James Dickon 56.4, lsteg jun
G Bothdn 12.72.'Vid dessa tävlingar kunna
alla deltaga även nybörjare och b,ör ingen i
brist på spit- eller gymtrasrikskor stanna
hemma. Ni kan hoppa och löpa lika bra bar-
fota.'

1919 Mästerskapstävlingar i larm-tennis, 29 del-
tagare. Finat Helge Timdahl - A. Bergström.

1921 Viistgötaidrottens dag. "Alla mot alla".

1922 'Skddskobana pålolanders tomt hitom
Lasarettet, ?n0'm2 för de yugre i Alingsås.'

l{22 OÅe*ering i Nolbyhöga biist Halvar Olsson.
Aven små scouter deltog.

1%3 Aingsåstypograferna anordnar gångtavtng
till Västra Bodarne. Mat på pensionat Som-
maro, diirefter båt hem.

193 Förslag att döpa om Idrottsplatsen tillMjörn
vallen. Antogs ej.

1924 Bilävlingr p^ Mjörns is. Deltagare bl a Vera
Larsson på Cleveland.

19ä Ping-pong-tävling.

l9?5 Terr;ndöpning 4 km, även d."'er deltar.

1921i Alingsåsdeltag;ande i Älvsbor gssi m n i 
" 

ge n på
Alvsborgs§orden.
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1926 Simtävlingar och polo i Gerdskeo.

1927 Batdy, Giister från Trollhättan med Svarte
Filip.

197 'Motionsgymnastik i fria luften på Nolhaga
hed 7.30 e m varje regnfri torsdag. Klädsel:
Venlig promenadkostyn liimpad efter råd-
ande temperatur."

19ä Motorcykelbacktävlingar i Härsberpbacken.

19ä AIF: Motorcykeltävtiog på bana på ldrotts-
platsen = jordbanelopp.

1931 Orieutering. Som klädsel föreskrives 'Huvud-
bonad valfri, dock obLigatoriskt kavaj,
sweater, lumberjacka e dyl sport- eller låag-
b1aor, skor eller kängor med lädersula.'

i931 "De många idrottsdagarna i skolorna skada
undervisningen - eleverua blir trötta."

1931 AIF:s orientering inställes p g a dåligt väder.

1932 Simtävlingar med Arne Borg5 cirkus.

1932 Barnens dag för första gången: Fotboll mellan
Brand- och Poliskåreq Stadsfullmiiktige och
damlag.

1932 Yo-Yo-tävling.

1933 Anaons' 'Härmed har vi äran iabjuda till Ter-
riinglöpning."

1931 Bertil Olssons (AMK) 'snurra" vinner pass-
båtsklassen i Sryrsöregattan.

1934 Simborgarmärkesprov avliigges.

1935 Idrottsplatsen invigs. Ny 6;ning5plan, nya
löparbanor, ny läktare, nya omklädningsrum
med dusch.

1935 Vivi Strandberg vinner SM på IQQ 6 5imning.

1935 P O Nilsson svensk jrhisrmästare i[snnit.

1936 Benämningen plng-poug försvianer, ersätts av
bordtennis.

lllf fgnnishailen invigs.

1936 Skolungdomens höstfinal i teonis. Jrrnisvsl
B: lronart Bergelin (12 fu) 6e1 6,rnnry llth
(18 år) G3,GL.

1936 Korp-orieotering 11 lag.

1936 Ny referent i Alingsås firlning: G-soo =
Gösta Johnsson, seniue signaturea Gastoo.

19§ Maratoubrottningfi i ABICs junior-DM.
Halva lördrgstrattetr och hela söndagen.

19§ Börje Eklundh svensk junios6ästare i (snnis.

1938 Alingsås Frisksportklubb: KM iarmtag
fingerolq skruv även d^-er.

1939 Annons: "Snöskotteohoj på Tegelbruksvilen.'

1939 Nytt lag: Hagbrons BKs medlemmar sårnlas
på Cafd Stenhyddan trots mörkläggningen.

Ovanstående små illustra noteringar dr historia. Det
som hiint de senaste 50 åren rycker man kanske lig-
ger så nära att det inte lir något att uppmärka*ma.
Det år dock helt fel!

Kom ihåg att även detta blir historia en gång!

Lrnnart Gregner

VÄSTERGÖTI.åNDS MEST I NTERNATION EL.
I.A LEDARE.

Visst har Bertil Siillfors, född 19(b, berytt mycket för
5imningen i Borås, Västergötland och Sverige. Men
hans största betydelse har dock kommil att spåras på
det internationella planet.

Jiirnhandlaren från Borås kom redan 19€ - i sam-
band med OS i Lnndon efter andra världskriget - in
som sekreterare i europeiska sim-förbundet (LEN)
och satt i styrelsen iinda fram till 1976.

Siillfors valdes även som sekreterare i det interuatio-
nella simlörbundet (FINA) vid kongressen i Hel-
singfors 1952 (i saoband med Helsingfors-OS) och
beklädde den viktiga sekreterarposten ända fram till
Rom-OS 1960, då han promoverades till vice ordfö-
ralde i världsförbundet, en post som han lämn3ds
först i semband med OS i Moutreal1976.

Bertil Sällfors fick smak på det iaternatiouella arbe-
tet redan vid Berlin-Os 1936, satt i Svenska Simför-
bundets styrelse från nämnda år, blev ockå
ordförande i Svenska Simförbundet från 1950 och
ända fram till 1%2. Var lagledare för den svenska
simtruppcn i OS i L"ondon 1948, sedan han dessför-
innan haft ledaruppdrag för svenska trupper i sim-
ning på internationella strövtåg i viirlden.

-17-



Hans språkku'rskaper var en utmiirkt tillgång i det
internationell6 umgänget. Han utvecklades mer och
mer till'simdiplomal' s6fo f,ans regeltolkning pragla-
des av omutlighet, klarsynthet i analyser och de eg-
enskaperna predestinerade honom som
tävlingsledare i så gott som varje tävling efter kriget
och fram till 1976, då han tjiinstgiorde på så gott som
varje mästerskapstävling i 22läader på 5 kontinen-
ter. OS, \/Iv[, EM, imperiespel och panamerikanska
mästerskap.

Bertil Siillfors' sjiilvironi var också välgörande att
lyssna till. Sjiilv minns skrivaren av de hiir raderna
med nöje hans lätta sjiilwaljerande vid banketten i
Amsterdam direkt efter kriget, då han efter en tre-
landskemp mellan Holland, panmsfu och Sverige
tog till ordq talade och sade:
- Nu skulle jag giirua vilja tacka på ett språk, som jag
förmodar iir engelska....

Bertil Siillfors' språkkunskaper var gedigna, men ut-
talet präglades av den lätta touchen av knalledialek-
ten - en mycket pikant detalj - vare sig samtalet flöt
på engelskq tyska, italienska eller flanska.

Helt siikert skulle Bertil Sällfors ha valts till formell
ordförande i viirldssimningen redan 1960, om han
inte kommit på kollisionskurs med den amerikanska
simningens "starka man', Max Ritter. Den §skfbdde
amerikanen förlät aldrig Bertil Sällfors hans stdll-
ningstagande 1960 i OS-trnalen på 100 m frisim' då
den Siillforska rösten - före elektronikens tidevarv -
avgjorde måldomarstriden John Devitt, Australien,
och Lance Larsoq USA', til australiensarens för-
mån. Siillfors dömde helt enligt sin uppfattning från
bassiingkanten. Vi svenskar - och öwiga simintresse-
rade med, för den delen - visste att Siillfors aldrig
skulle dagtinga med sitt samvete.

Men Max Ritter och hans hejdukar lyckades stoppa
Siillfors i a-bitionen att eröwa ordförande-posten.

Siillfors position som vdrldssimningens "Dag Ham-
marskjöld" försvann dock inte. Snarare förstiirktes
hans position genom den amerikanska attacken mot
hans hegemoni och iinnu idag har Bertil Sällfors för
alltid en position som få simlsdals, internationellt,
före honom.

Som ung aktiv eröwade Bertil Siillfors DM-tecken
for Småland i varierande hopp. Det var då han
praktiserade vid en jiirnhandel i Jönköping. Diirefter
tog han 9 DM-tecken i raka hopp i Västergötland
sedan han övertagit faderns jiirnhandelsrörelse i Bo-
rås. Dessutom spelade Såillfors hem 6 DM-tecken i
vattenpolo för tF Elfsborgs simsektion på 20- och
30-talen.

Bertil Siillfors har många trevliga minnen från sina
många internationella uppdrag. Bland det roligaste
var guldmedaljerna till Sverige i Mtrnchen-OS. Som
tävlingsledare fick Sällfors dela ut guldmedaljen i
höga hopp till Ulrika Koape. Men han vdrdesatte
också Gunnar Larssons båda guldmedaljer i medley-
5imningarna.

Alla utmiirkelser som står att få har han hedrats med
nationell och global simning. Men ett av hans mera
bestående minnga emaneriu dock från Rom.

Audiensen hos den katolska världens överhuvud på-
ven, frams1fi1 som ett minne med absolut guldkant
hos Bertil Sällfors, den internationella simvärldens
kanske främste sim-diplomat.

Hans Hellbrand

''r,:t
l:.r,
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IDROTTSHISTORISK DM.TURNERING I FOT.
BOLL

Idrottens organiserande började 1902 då Sveriges
Riksidrottsförbund (RD bildådes. Därefter fö{ide
distrikten och Västergötlands Idrottsfiörbund (DF)
startade 1f)8. En andra våg kom så småningom
når speciatidrotteina bildade egna lörbun4 både
på riks- och distriktsplaneL Först I Yästergötland
var fotbollen som bildade specialdistriktslbrbund
(sDF) 1918.

Men visst spelades det fotboll i distriktet före 1918.
Viistergötlands Idrottsförbund hade sedan 1908 an-
svaret för all idrott inom distriktet. Man bildade sek-
tioner med arsvar för de få i&otter som då fanns.

Fotboll i serieform fanns till att börja med i mycket
liten omfattning. Den stora hiindelsen varje år var
tävlingen om distriktsmdsterskap, DM. "All vår bör-
jan bliver svår, bättre går det år från år' sägs det i en
ramsa och det kan också sägas om fotbolls-DM.
Dåirför kan det vara på sin plats att skriva något om
hur det kunde vara.

Som avslutning på den hiir artikeln redovisas nedan
samtliga finatnatcher om DM under perioden 1.908 -
L917. DM-matcher spelades på neutral arena och
det innebar som regel också på annan ort. En liten
lättnad hiirvidlag görs 1913 då IF Elfsborg får spela
frnalmatch i Borås därför att det i Borås fims wå
arenor och en av dem dr neutral plan. Mönstret upp-
repas de följande ären och 1915 får IF Kamraterna i
Tidaholm spela på sin hemort men på TG & IF:s
plan.

Första året, 1908, avlöpte hela DM-turneringen i fot-
boll ga"ska viil, - det krävdes dock omspel för att
k u"r,a kora distriktsmästarna.

Andra året, 1909, blir DM-turneringen i allra högsta
grad dramatisk, så dramatisk att den bör gå till his-
torien, finalmatchen spelas först den 28 november!
På den ena halvan kom inte domaren till den första
matchen i ena semifinalen mellan MAIF och Vä-
nersborgs IF. På den andra halvan slog Jonsereds
GIF först Elfsborg och sedan i semifinal Rantens IF.
Finalen vann Jonsered över MAIF. Protest inlämna-
des mot Jonsereds GIF då man använt sig av en spe-
lare, Erik Börjessoq som deltagit i SM för IFK
Göteborg. lirlningen NORDISKT IDROTTSLIF
uoterar:

flistriktsuriisterslapet i *'*ro,""i-l
Som bekant har Svenska Iotboilförbua- i

dets st-rrelse upphäft det på lörsommaren
spolade distriktsmästerskapet för \:ä§ter-
götland, som eröfracles af Jonserede
Ci. I. F. Föreningen såväl som E.
Börjesson voro ställda till anscar för sitt
förbåltande till denna tafling. St.yrelsen
beslöt tilldöma Bi;r,iesson un varning.
medan Jonsereds G. L F. frikändes irän
allt ansvar, då det tydligen stvrkte att
Iöreningen haudlat i god tro.

Elfsborg som förlorat mot Jonsered, fick nu istället
spela semifinal mot Ranten. I referatet från matchen
i Nordis}C Idrottslif heter det att Elfsborg i första
halvlek fick sig tilldömt en straffspark som resultera-
de, men Ranten utjämn3d6. 'På gfund af domarens
något måirkvärdiga uppfattning af spelreglerna fingo
älfsborgarna äfren under andra halftid sig tilldömda
eu straffspark" som också resulterade i måI. Doma-
ren afblåste spelet sista halftid 6 minulsl före full
ti( hvilket föranledt protest från Ranten."

Protesten godkiindes och matchen spelades om i
Tidaholm den 7 november, varvid Ranten segrade
och gick till final. "Finalen om Västergötlands måis-

terskap skulle den 13 nov. ha spelats i Skara mellan
Ranten IF och Maif, men den af DF utsedda doma-
ren infann sig emellertid inte, hvarför någon frnal-
match ej blef av." Nytt datum fastställdes.

\rästergötland ändtligcn
nfgjordt.

Rantens L F. distrlktsmästare.

Rantens IF tog lsdningen i första halvlek med 3 - 0
och med 2 - 2i atdra halvlek blev segersiffrorna 5 - 2
till Rantens IF.

Datum fiir finalmatchen 19(D är värt att notera -
den 2t november!

Bengt Lindqvist

_t9-
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OM-TURNERINGARNAS FINALER 1908 .1917

Å"t Finallag

1908 IF Elfsborg -
Mariestads AIF

D:o, omsPel

1909 Rantens IF, Falköping -
MAIF Skara

1910 Jonsereds GIF -
IFK Skövde

1911 Jonsereds GIF -
IF Elfsborg

l9t2 IFKTidaholm -
IF Elfsborg

1913 Surte IS - IF Elfsborg Borås 3 - |
1914 IF Elfsborg -

IFK Tidaholn

1915 IFKTidaholm -
IF Elfsborg

L9L6 IF Elfsborg -
IFKTidaholm

L9I7 tF Elfsborg -
Viinersborgs IF

1987 hade tanken mognat så pass att vi dristade oss
att gå in till Kommunfullmiiktige i Viinersborg med
begiiran om inrättandet av ett lokalt idrottsmus6um.
Förslaget möttes med våilspråkig1 tillmötesgående,
men dessvärre med icke fullt så reellt handlande.
Trots lowärda försök att få disponera alla möjliga
och omöjlig lokaler, kom arbetet inte igång riktigt
på allvar förrän i samband med Viistergötlands Id-
rottsförbunds 8Gårs firande. Och i samband diirmed
den utomordentligt fina idrottsul5lållningen i tusen-
års-firande staden Skara. Den så skickligt ioldnings-
tällda utställningen inspirerade oss till nya krafttag
och då erbjudandet om att få utställningen till Vä-
nersborg kom, sattes alla krafter in för att skaffa
liimpliga lokaler.

Niir så Länsmus6et flyttade in i sina nybyggda loka-
ler på Niklasbergsområdet var vi på bettet och fick
de lokaler som då blev tillgiioeliga i Huvudnässko-
lans kiillarplan. Dessa lokaliteter, 5s6 6mspänns1 ca
500 m'SolvytC tror vi oss om att k,nna förvandla till
idrottsmusdum för Viistergötland och lokalt för vä-
nersborgsidrotten genom tiderna. Detta måste ses
som en ganslsx djärv utmani"g med hiinsyn till det
skick lokalerna befann sig i. Som en evig tur är det
att inom vår rörelse fians dessa fantastiska entusias-
ter för vilka ingenting synes omöjligt och som ställer
upp då deras insatser krävs. Som för det mesta är
det ekonomin som bek)rmrar mest, men tack vare
förståelse för den goda saken har många våilvilliga
krafter stiillt upp 6sd anskaffandet av material och
goda råd niir det gdller om- och tillbyggnation. En
hel del material har vi fått från byggfrmor som byggt
om andra fastigheter diir anviindbara saker krtnnat
tillvaratas.

I skrivande stund åtestår oerhört mycket arbete,
men vår ambition och fasta föresats iir att lokalerna
skall stå fiirdiga för uppställning och exponering av
förbundens ocfi f§lgningarnas dokumentation och
historia redan under seniue delen av mars månad
1991. Till vår stora glädje har nu styrelsen för Wiist-
göta Idrotts-historiska Siillskap beslutat förlägga års-
mötet 1.991 till Vänersborg.

Dåirför vill vi redan nu hälsa Er alla hjiirtligt vdlkom-
na till Viinersborg och Västergötlands första Idrotts-
musdum den 6 april 191.

S. Gunnar Peterson

Plats Resultat

Skövde 3-3
3-l

5-2

Borås 1j} - 0

Walha[a, Gbg

Rantens
plan 2-|

Borås 8 - 0

TG&IF:s
plan 5-0

Borås 6 - L

Borås 5 - z

ÅHruceNI IDROTTSMUSEUM I VARDANDEI

Vad idrottsrörelseo, betraktad som vår nations stör-
sta folkrörelse, be§fit och betyder för vårt land vars
samhällsskick och viilstånd iir byggt på grunden folk-
demokrati, borde på ett mycket bättre och åskådli-
gare sätt iin hittills uppmdrksammas och framför-allt
dokumenteras. Dessa tankegångar parade med in-
tresset för gångna tiders idrottsutövare, redskap och
möjligheter, talanger och entusiaster, som verkat för
idrottens och kamratskapets ideal, hiir hemma i vår
lokala lilla by, i våra län, landskap och ute i den stora
världen, giorde att många av oss under lång tid gick
och iiltade på tanken om att försöka få till stånd ett
lokalt idrottsmus6'm.

-20_
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UNIK VÄSTGÖTA-BOK OM OLYMPIER

Wiistgöta Idrottshistoriska Siillskap är en ung sam-
manslutning:, bara dryga två år gammal med en hiir-
ligt offensiv anda. Detta senare tilltalar oss något lite
iildre idrottshistoriskt intresserade brbder och sp-
trar mycket. Sålunda lyfter vi imponerade på hatten
för det förstklassiga verk som 5ällskapet nyligen pre-
senterade en läshungrig allmänhet, nämligen \Miist-
göten i OS", eu historisk 5ammna5tällning av
Västergötland5 fvemgångar i OS, från det Karl Axel
Vingqvist från Tived fu 1m6 for till Aten till de se-
naste OS-fararna, tolv till antalet med medaljören
Jan Karlsson frän Vartofta i spetseq prövade lyckan
i Söul.

Det iir ett gediget verk, ja i sina s§cken rentav impo-.
nerande. Och för var och en som någonsin sysslat
med denna form av sarnrnanställning är det helt up-
penbart vilket enormt arbete som ligger bakom. Det
mesta av detta iir gjort av eldsjiilen Harald Jakobs-
son, en trägen idrottshistoriker som inte låter arbe-
tets måingd nedslå sig utan idogt fullbordar jobbet
för handen. Han, och hans medhjiilpare, har all he-
der av detta verk. Det innehåller en komplett ge-
nomgång av viistgötarnas framfart i OS, spel efter
spel - i kronologisft slrlning måh?inda i dessa
stycken nästan viil kortfattat - och diirefter en per-
sonhistorik omfattande 147 enskilda porträtt, och
diirtill några ."--uo1x6n in gar !

Måhiinda hade boken i sin helhet wnnit lite på en
mer koncis redigering och en vassare layout, men på
det hela taget iir det en snygg bok med fina kvalite-
ter. Som den nu gjorts blir det en del onödiga upp-
repningar både i ter och bil{ men detta
kompenseras vdl av att liisaren delges ett allt som of-
tast unikt materiat både i ord och bild, i varje fall i
form av sammanställning. Ty få landskap torde ha
ett så unikt verk som detta. En egen bok om de
olympiska idrottare landsdelen fört fram. Låt oss
hoppas många fler böcker i denna genre följer
"Wåistgöten i OS" i spåren.

Personligen ii,r jag bomingshistoriker i betydligt
större utsträckning iin allmiin idrottshistoriker och
vill diirför, i all yålmsning avsluta med att kommen-
tera berättelsen om Thure Ahlqvists, den utmiirkte
Ymer-boxareng framfart i OS-ringen i I-os-Angeles
L932 dtu han så förtjiinstfullt bärgade ett silver.

Hans bedrift bedöms i bokens telil som'lättköpt".
Jag betvivlar nfuon bomingskännrye lättvindigt ski-
ver under på det. Thure hade förvisso turen att kom-
ma på den halva av totalt Ii startande diir 3 man
stod över första omgången - han v:r en av dessa tre -
men i kvartsfinal slog han sedan Gaston Mayor från
Frankrite, vilket inte var någon lätt uppgift. Och i
semifinal slog han dåirefter storfavoriten och hem-
masonen Nathan Bor från USA, vilket var varken
mer eller mindre åin en bedrift. I finalen förlorade
han så till sydafrikanen Lawrence Stevens, men de
olympiska gudarna (om inga andra) hade då nog-
srmt noterat den blonde vikingens insats.

Olof Johansson
Idrottsmuseet i Göteborg
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Wistgöta
Id,rott shistoris ka S alls kap

vÄLKoMMEN

soM

MEDLEM r xLsrcöre, IDRorrsHIsroRIsI(A sÄl-rcxapr

När tanken på bilclande av Wästgöta ldrottshistoriska Sållskap (WIS) föddes var en av
initiativtagarna Vltstergötlands Brottninpförbunds ordförande Harald Jakobsson, AIvängen.
I ett upprop till ett antal utvalda brottare manade han följande:

'Om man tänter efter, så har idrotten gvit s många fitra minnen genom åren Nog
håde vi dldigt roligt, Bår vi Eönes på olita idrottsarenor på 4&, 5G, och 6Grålet,
antingen vi var alcin eller ledare'.

lcker Du det skulle vara roligt att traffa de gamla kåmparna någon gång? Jo, jusr det och
nu har Du chansen!

' Bli mcdlem i Wr$gotr l&ottshbtorista Såltstap!

När WIS bildades den 17 september 19E8 på GråBnäs slott fanns redan 76 entusiaster på
plats. Vi diskuterade verksamhet, antog stadgar och valde en interimsryrelse.

I sudgarna finns inskrivet att WIS skall dokumentera, främja och samordna väsrgöta-
idrottens historia. Vi skall börja långt tillbaka i tiden, men komma ihåg att dagens och
framtidens idrotshistoria blir än mer omfattande och där behover och förursärtningarna
aldrig ur slut. Alla kan vara med i WIS.

Ett av WIS:s mål är att bilda lokala idrottshistoriska organisationer, en i varje kommun i
Viistergötland. Vi hoppis att jnst Din kommuns och Din förenings idrottshistoria
dokumenteras och bevaras till efterkommande slähe. Kontakta oss så hjålper vi rilll

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I WIS!

Så h,ilr blir Du Eodbn i WIS:

Betala in medlemsavgiften på WIS postgiro nr: 468 U n - 4.

Uppgiv på talongen: Namn, adress, personnummer och telefonnummer, så kommer
medlemskortet med posten.

Årsavginen
Enskild person, 50 kr per år.
Öniga juridiska p€rsoner, 500 kr per år.
Organisationer, (SDF, föreningar) endast ständigt medlemsskap

Ståndig medlem
Enskild person, 500 kr, engångsavgift.
Ovriga juridiska personer, 5.000 kr, engångsavgift
Organisationer, (SDF, föreningar) 500 kr, engångpavgift
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