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Inledning

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap högtidlighåller den 15 maj 2013 sällskapets tioåriga tillvaro.

Tio år är i föreningssammanhang inte någon lång tid. Vårt sällskap är idag fortfarande det yngs-
ta bland Västergötlands övriga sexton sällskap. Men de första tio åren är dock de viktigaste i 
en förenings historia. Det då verksamheten grundläggs och fi nner de former,som möjliggör en 
fortsättning. Därför bör det uppmärksammas och fi ras.

Utan att förringa någons insats vid bildandet måste framhållas att vårt sällskap till största delen 
är ett resultat av vår framlidne hedersordförande Rolf Svenssons och Göte Ivarssons outtröttliga 
arbete och intresse för idrottshistoriens bevarande i Karlsborg. Bådas bakgrund som aktiva och 
ledare i Skackans IF gjorde dem väl lämpade att ta initiativet till att bilda ett idrottshistoriskt 
sällskap. Detta fi nns väl dokumenterat i de båda Skackanböckerna och ett antal fotopärmar. 
Överskottet från försäljningen av böckerna blev sedan grundplåten för sällskapets ekonomi. 
Rolf Svensson blev naturligt vår förste ordförande fram till 2008 och Göte Ivarsson är den en-
de,som suttit med i styrelsen alla tio åren.

Jag är oerhört stolt och tacksam över att som ordförande fått ha varit med halva den gångna tio-
årsperioden. Det tar sin tid att bygga upp en förening. Många kan känna sig kallade men få vill 
utföra jobbet. Efterhand har verksamheten vuxit. Både den inre med lokal,samlingar och den 
yttre gentemot allmänheten.Vi har blivit alltmer synliga. Att deltaga i den processen har varit 
oerhört berikande för mig som människa.
                                                            
Vi kommer att stå inför nya utmaningar allteftersom omvärlden utvecklas och förändras. Jag 
hoppas fortsatt få vara med och önskar att fl er blir delaktiga.

Roland Gustafsson
Ordförande
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De första tio åren i text och bild

Vår framlidne ordförande Rolf Svensson har i sina anteckningar beskrivit, hur vårt sällskap 
bildades:

År 2002.

Vi från idrottsrörelsen i Karlsborg såg fram mot bildandet av ett lokalt sällskap tillhörande 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. Det kändes extra bra för oss som under många år varit del-
aktiga inom idrotten att veta att idrottens historia skulle bli dokumenterad. Karlsborg har haft 
många fi na idrottsföreningar, som fostrat många  idrottare, män och kvinnor, som har intres-
santa och spännande upplevelser att berätta. De äldsta föreningarna är från slutet av 1800-talet.

Det började med ett telefonsamtal från WIS:s sekreterare Sven-Åke Mökander år 2002. Han 
frågade, om vi var intresserade att bilda ett lokalt Idrottshistoriskt sällskap i Karlsborg. På detta 
svarade vi Ja! Samtidigt frågade han, om vi kunde vara värd för en utbildningskurs för samtliga 
sällskap i Västergötland. Vi bad att få återkomma. Efter betänketid svarade vi ja. Problemet var 
att hitta en lämplig lokal. Till slut fastnade vi för Hotell Wettern, som var lämpligt att ta emot 
ett 50-tal historiker. Vid ankomsten bjöds på kaffe med fralla. Mötesdeltagarna hälsades väl-
komna. Därefter överlämnades en bok och en videofi lm över Skackans IF:s nedlagda förening. 
Ordföranden i WIS Carl-Erik Johnsson tackade för detta. Han meddelade samtidigt, att ett nytt 
sällskap var på gång i Karlsborg det sjuttonde i Västergötland. Dagen fortsatte med grupparbete 
och diskussioner och avslutades med en gemensam middag.

Samordnande för denna första träff var Rolf Svensson och Göte Ivarsson. Nu vilade ett stort 
ansvar på oss att fullfölja  bildandet av ett sällskap. Ett stort arbete låg framför oss: att skaffa 
lokal, medlemmar och pengar. Vi beslutade, att om det blev ekonomiskt överskott på Skackan-
boken så skulle det vara grundplåten till Idrottshistoriska sällskapet.
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År 2003

Den 20 maj bildades Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap. Mötet var förlagt till Forsviks IF:s 
klubblokal. Närvarande var Evert Fingal, IF Kamraterna Karlsborg, Kai Hellmér, Karlsborgs 
Skytteförening, Josef Bader, Forsviks IF, Göte Ivarsson, Olle ”Pall” Erixon, Stig Johansson 
och Rolf Svensson, Skackans IF. Mötet utsåg en interimstyrelse bestående av Rolf Svensson 
ordförande, Olle Erixon sekreterare och Göte Ivarsson  kassör.  Mötet beslöt att inventera såväl 
nedlagda som verksamma föreningar inom Karlsborgs kommun.Vidare beslöt man att kontakta 
personer som kände till resp. förenings historia och  som kunde bidra med var man kunde fi nna 
lämpligt material.

Mötesdeltagarna fi ck efter fördelning i uppgift att kontakta föreningar. Till att börja med de 
äldsta föreningarnas historia. Gäst på mötet var Arne Andersson, före detta Karlsborgare men 
numera medlem i Stockholms Idrottshistoriska Sällskap, vilket han gav oss en inblick i.

Den 3 oktober sände vi en skrivelse till Karlsborgs museum för att få disponera en yta för vår 
idrottshistoria. Caféträffar ordnades med före detta idrottare. Deras idrottsminnen fi nns inspela-
de på band.Vi träffades ett antal gånger för att diskutera lokalfrågan samt idrottshistoria.

I maj månad  öppnades en utställning på Karlsborgs museum under namnet ”Karlsborg genom 
tiderna”.Där fi ck Skackans IF disponera en monter för att visa upp sina priser  Tillsammans 
med IFK Karlsborg och Carlsborgs   Segelsällskap fi ck vi tillgång till  ett väggutrymme för 
våra foton.

År 2004

Årsmötet hölls den 23 mars och inleddes med  en tyst 
minut för den bortgångne Ulf Brandqvist. Ulf var 
landslagsman på 200 m löpning. Han tangerade även 
distriktsrekordet på 100 m. Parentationen gällde även med-
lemmen Gösta Lundqvist som avlidit under föregående år.

Vi noterade, att sällskapet erhållit 3000:- för uppskattat ar-
bete av WIS. Samtidigt var det glädjande,att karlsborgaren 
Karl Hagdahl blev WIS:s medlem nummer 2000   Han mot-
tog som  gåva  RF:s jubileumsbok.

Möten hölls ett fl ertal gånger under året. Samtal med f.d. 
idrottsmän och bandinspelningar gjordes samt värdefulla fo-
ton och tidningsutklipp togs tillvara.

Vi sammanställde även ett kompendium över två intressanta nedlagda idrottsföreningar Röda 
Tigrarna och Lv1:s Brottarklubb.Vi planerade även för Hemvändardagarna 21-22 maj 2005.

Styrelsen 2004:
Ordförande Rolf Svensson
Sekreterare Josef Bader
Kassör Göte Ivarsson
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År 2005

Årsmöte hölls den 14-4-2005.
Hemvändardagarna arrangerades i kommunen den 21-22 maj 2005. Molidens Idrottshall upp-
läts för detta. Inglasade foton och tidningsurklipp fanns uppsatta på skärmar. Ett antal förening-
ar deltog även med häften, som berättade deras historia.

Skackans IF passade även på att sälja böcker om föreningen, där pengarna tillföll vårt  IHS. 
Dessutom fi ck sällskapet nya medlemmar. Dagen var uppskattad då före detta karlsborgare med 
intresse för föreningarna kom på besök. De fl esta fi ck svar på sina frågor. Det pratades mycket 
om gångna tider.

Den 6 september deltog sällskapet vid utbildningskonferens i Falköping.

Den 6 oktober var det styrelsemöte och efter detta var vi inbjudna till en träff med Kultur 
och fritidsnämnden.Vid mötet överlämnade IFK Karlsborg 1000 kr till vårt sällskap, vilket var 
mycket uppskattat.

Under året upplät även Rödesund-Wanäs Hembygdsförening hyllplats för vårt material.

Styrelsen har under året varit:
Rolf Svensson, Göte Ivarsson, Åke Engvall, Josef Bader, Evert Fingal och Kai Hellmér.

Ser man tillbaka på de första åren, så var det många träffar och mycket bilåkande. Svarade man 
inte på en WIS:s-träff fanns i Borås  Olof Toftby, som var ganska bestämd på vårt deltagande. 
Göte Ivarsson stod under de åren för bilåkandet samt lade ner mycket arbete, som bidrog till att 
sällskapet var aktivt och hade framtidstro. Det var tryggt att ha en kamrat som Göte vid sin sida.

År 2006

Vid årsmötet den 25 april kunde ingen ordförande väljas utan posten var vakant under året.
Trots detta lyckades man samlas till s.k. Idrottscafé hela 5 ggr. Som mest var tretton deltagare 
församlade. Man lyssnade på bandinspelningar av gamla idrottsprofi ler som Folke Johansson 
och Ivar Olsson. Vidare gjordes besök på Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap och Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening. De båda sällskapens museer imponerade på deltagarna. Christer 
Carnegren överlämnade foton och dokument från våra idrottscaféer.

Medlemsantalet var vid årets slut 31 st.

År 2007

Det första idrottscaféet detta år hölls på Soldathemmet med besök av 17 personer - rekord. Vid 
årsmötet den 26 mars kom dock endast 5 medlemmar + Christer Carnegren från Tibro.                                                                                       

Året ägnades åt att lyssna på gamla ljudinspelningar och att se delar av IFK:s jubileumsfi lm.
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Besök gjordes i Tidaholm på Tidaholms idrottshistoriska museum. Vi hade besök av Bo ”Skack-
an” Forssander, som överlämnade tidningsurklipp från karriären som samlats av ”mamma”. 
Christer Carnegren bidrog med foton och tidningsurklipp och Per-Olof Wiberg överlämnade 
några gamla blad ur Rekordmagasinet. Jan-Olof Nilsson ordnade utställningsskärmar till ut-
ställningen på Karlsborgs muséum. Höstens arbete har tillsammans med vår kommun präglats 
av Västergötlands Idrottsförbunds arbete med  utställningen till förbundets 100 -års jubileum.

Åren 2003 – 2008 bekrivna av Rolf Svensson

År 2008

Rolf Svensson valde av åldersskäl att avgå som ordförande. Till ny ordförande valdes Roland 
Gustafsson. Tack vare Rolfs ihärdiga arbete kan vi beteckna Skackans IF och Lv1:s Brottar-
klubb som väldokumenterade. Årsmötet beslöt, att man i första hand skulle försöka lösa lokal-
frågan och samtidigt öka den utåtriktade verksamheten. Kontakter knöts med Forsviks IF och 
Undenäs Hembygdsförening för att ta del av deras verksamhet och idrottshistoriska material. I 
Undenäsgården fi nns Sven ”Trätälja” Johanssons prissamling förvarad.                                                                   

Vårt sällskap inbjöds att tillhöra den s.k. Fyrklövern som i och med detta blev en Femklöver.                                                                                                                             

Vi deltog vid Västergötlands Idrottsförbunds jubileumsfi rande, vilket var särskilt trevligt, då 
IFK Karlsborg var en av de åtta föreningar, som bildat förbundet.

En vacker vårkväll i maj arrangerades ett idrottscafé på Tant Lottas vid kanalen. Temat var 
”Brottning ”. Till detta café hade gamla Lv1- brottare inbjudits och även ett antal brottare från 
Töreboda hade hörsammat inbjudan. Många goda brottarminnen ventilerades mellan brottarna 
från de gamla goda klubbmatcherna. Drygt 30 personer var på plats. 

På bilden syns bl.a. Sten-Erik Eriksson, Gunnar Björnell, Börje Ed,Sten Carlsson, John Hans-
son,  Jan ”Botte” Andersson, Gunnar Berg, ”Lillevicke” Lars-Ove Wickman, Nils Hallin, Eek 
TABK, Jonny Jönsson,  Evert Fingal.  Roland Gustafsson, Håkan Johansson, Janne Andersson 
TABK, Leif Spetz.

När Västergötlands Idrottsförbunds vandringsutställning nådde Karlsborg inbjöds komminister 
Mats Löwing att kåsera över ämnet ”Präst + fotboll = sant.” Drygt 60 personer fyllde biblio-
tekets samlingssal och vi fördubblade vårt medlemsantal. Det fanns bara ett ord för kvällen. 
Succe!
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År 2009

Från den 1 januari var lokalfrågan löst, då vårt sällskap tecknat hyreskontrakt för en källarlokal 
på Smedjegatan 20. Efter upprustning uppläts från den 1 juli delar av lokalen till IF Tivo vilket 
gagnat bägge föreningarnas ekonomi. Ett samarbete inleddes också med IFK Karlsborg om 
lokalutnyttjande. Årsavgiften höjdes till 100:-. På årsmötet lämnade Tommy Wahlsten en kort 
information om WIS och berättade fotbollsminnen från Moliden och några intressanta minnes-
bilder från Bosse Forssanders tidiga ungdom i Stenstorp.

Genom att deltaga i SISUs och Västergötlands Idrottsförbunds IT-utbildningar har sällskapet 
för första gången fått fram en egen hemsida.

Genom att deltaga i en av SISU och Västarvet anordnad studieresa ”Museiutveckling i Din 
förening” lades en grund för att bättre kunna vårda våra samlingar.

Vi skapade under året ett eget klubbemblem.

På försommaren anordnades vårt andra idrottscafé med temat ”Friidrott-Skackans IF”. 
En minnesrik och välbesökt kväll.

Under året deltog vi i arrangemang 
ordnade av Femklövern, där vi som 
ett ungt idrottshistoriskt sällskap 
kunnat ta del av andras kunskap och 
verksamhet.

Vi bidrog med fl era artiklar till 
WIS:s medlemstidning Westgötarnas 
Idrottshistoria.

År 2010

Nytt idrottshistoriskt material har tillfördes från bl.a Karlsborgs BK och Västgöta Flygfl ottilj.

Vi var värdar för WIS:s sommarmöte med c:a 70 deltagare, där fjorton av de sexton sällskapen 
i Västergötland var representerade. Vi arrangerade två välbesökta idrottscafér med temat ”Fot-
boll” under våren och ”Ishockey – Bandy” under hösten.
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Fr.v. Stig Stenberg och Lennart Henrysson
                                           
Vårt standar nr 1 tilldelades Tibro IHS vid sitt 20 års jubileum. Vårt standar nr 2 tilldelades 
Karl-Erik Gustafsson, som ljud och bildmässigt dokumenterat våra cafékvällar.

Vi har startade en  inventering av gamla idrottsplatser i Karlsborgs kommun.

Medlemsantalet ökade till 115 st.

År 2011

Vårt sällskap fi ck 1,3 ton gamla Karlsborgs- och SLA- tidningar från familjen Uvholm, som 
avfl yttat från kommunen. Det gjorde att vi fi ck ägna mycket tid till att läsa och sortera artiklar 
från idrotten. Grovsorteringen har fortsatt in på 2013.
                                                                                                                                           
Vi hade 10 styrelsemöten under året och från hösten arbetsmöten varannan vecka. Styrelsen har 
dessutom haft en låda med tidningar hemma för att klippa, då andan faller på.

Vi hade två stycken idrottscaféer på Kanalhotellet, som välvilligt ställt upp med lokal. Det 
första handlade om tennis och gästades av bl.a. Olle Carlehäll från Trollhättan. Olle var son till 
vår gamla kantor Sven och Elsa Carlson. Vidare dök Curt Thorstrand från Bromma upp tillsam-
mans med Jan Rodén från Varberg. Lasse Hildingsson var väl den mest meriterade tennislegen-
den från Karlsborg. Cafékvällen får betecknas som mycket lyckad med ett 40 tal besökare.
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Den andra cafekvällen handlade om 
”Bordtennis” och ett 20-tal gamla 
lokala ”pingisstjärnor” mindes 
och hade det trevligt tillsammans.

Under året tilldelades vårt standar 
nr 3  Rolf Svensson, en av säll-
skapets grundare och då fortfa-
rande still going strong. Nr 4 till 
Lidköpings IHS vid dess 20 års 
jubileum. Nr 5 till Vadsbo IHS 
vid sitt 20 års jubileum. Nr 6 till 
Örebro IHS som tack  i samband 
med studiebesök på deras museum 
och efterföljande fotbollsmatch, 
ÖSK – Blåvitt 0-2,  på Bern are-
na. Nr 7 till Falbygdens IHS i sam-
band med deras 20 års jubileum.

Vid Davis Cup matchen i tennis i Borås 4-6 mars användes vår nya ”roll-ups” med karlsborgs-
fostrade Torsten Johansson. Samtliga västgötska tennisspelare på Davis Cup-nivån hade hedrats 
med en roll-ups.

Mölltorp/Breviks AIF hade besök av vår ordförande och Bengt Karlsson gammal skidåkare och 
löpare var på besök i vår klubblokal och blev intervjuad.

År 2012

WIS:s museum i Vänersborg är avvecklat och vi fi ck övertaga tre stycken montrar att ställa ut 
våra ”prylar” i på offentliga platser.

9 februari genomfördes på Karlsborgs bibliotek hemsidesutbildning med deltagare från Tibro 
och Vadsbo.

Sällskapet deltog i MåBra-mässa på Moliden och fi ck där sju  nya medlemmar.

Vi genomförde en Femklöverträff i maj med samling och fi ka i Forsviks IF:s lokaler för att sedan 
med bil under Tor Axelssons ledning förfl ytta oss till Vaberget för att studera spår från istiden.

Besök gjordes vid Klintens utsiktspunkt och vidare gick färden till Södra Fortet för att slutligen 
avslutas med kamratmåltid på restaurang Kastanjen.

Ett Idrotts café anordnades i Trix klubbstuga med gamle KBK- tränaren Stefan Johansson. En  
bra och givande genomgång men tyvärr allt för få deltagare.

Vi deltog på WIS:s sommarmöte på Billingehus där Skövde IHS åter blev medlemmar i WIS. 
Andreas Fäger, SISU, besökte oss i augusti och förklarade SISUs roll och stärker banden. 
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Den 1 augusti gjorde vi en fotbollsresa tillsammans med Tibro till allsvenska matchen Åtvida-
berg – IFK Norrköping. En typisk derbymatch som slutar 1-1.

En av våra grundare, Evert Fingal, avlider i september.

Vi fi ck gamla idrottspriser från Bengt Andersson, i Rolls, dödsbo.

Äntligen är montern på Moliden på rätt plats och vi fyller den med Skackans IFs grejor.

Under året har arbetet fortsatt med urklippen och inventeringen av fotbollsplaner.

Nio protokollförda styrelsemöten och ett antal arbetsmöten har genomförts under året.

Medlemsantalet ökade under året till 139.
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