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 Idrottshistoria  

Tord Juszczak 

Min historielärare var en klok och bildad man. Han gav oss inblick i vad vi skulle kunna kalla livet. Varför ser det ut som det gör 

runt oss? 

Han sa att är det ett enda årtal ni behöver kunna är år1789 Det var starten till Franska Revolutionen. Det var då som människan 

började förstå sitt eget värde. Frihet -Jämställdhet och Broderskap var begrepp som föddes ur askan till den blodiga kampen. Det 

var inte längre bara överheten, furstar och prästerskapet som betydde något. 

I Sverige vill jag påstå att vi har ett lika viktigt årtal att komma ihåg. Det är 1842 då Folkskolestadgan tillkom. Nu skulle alla barn 

få lära sig läsa, skriva och räkna. Att själv kunna läsa katekesen och bilda sig en egen uppfattning. Inte bara höra på vad 

prästerna predikade. Och ganska snart blomstrade folkrörelserna upp. Människor slöt sig samman och drev sina frågor mot ett 

uppställt mål. Vi fick under 1980 och 90-talet Frikyrkorörelsen, Nykterhetsrörelsen, Arbetarrörelsen, och så småningom Idrotts-

rörelsen. 

 De flesta av våra idrottsföreningar bildades också på 1880 och 90-talet. Det betyder att de flesta i dag är över 100 år och det 

betyder i sin tur givetvis att det finns hur mycket historia som helst att lyfta fram och även bevara.  

Jörgen Hedberg på Sörmlandsidrotten berättar att förbundet ansvarar för föreningsutvecklingen i elva sörmländska kommuner. 

Nykvarn och Södertälje räknas nämligen in i den sörmländska idrottsfamiljen och de bidrar med drygt 700 idrottsföreningar. Alla 

med sin långa och speciella historia. 

Jag är också övertygad om att allt hänger hop. Det som sker idag beror på vad som hände igår och det som händer i morgon 

beror på vad som händer idag. 

 Det är därför historien är så viktig. Den påverkar helt klart vår framtid. Men då måste vi också veta vad som hände igår. Vi måste 

söka våra rötter, även i föreningslivet. Och det är därför Idrottshistoria är så betydelsefull att bevara. Sörmlands Idrottshistoriska 

Sällskap är ett av 19 sällskap i landet och vi ser vår uppgift att bevara historien levande. 

Pekskärmen i MunktellArenan, samarbetet med Arkiv Sörmland, utgivande av böcker och tidskrifter och anordnande av 

utställningar samt idrottscaféer av olika slag runt om i länet är några av de aktiviteter vi jobbat med de senaste åren. Vi ser oss 

som kulturbärare, men vi vill bli fler. Så kom med och hjälp oss göra den omfattande idrottshistorien ännu påtagligare. 

 

Du vet väl att du, som medlem eller privatperson också kan bidra med att förgylla tidningen med 

insändare, reportage, debattinlägg osv. Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera våra 

läsare, så tveka inte. Skicka in det till redaktören. 

Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller svart/vita, digitala eller vanliga kort. 
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1. Årsmötets öppnande med parentation. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 

5. Val av två rösträknare. 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2019. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019. 

9. Föredragning av revisionsberättelsen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. 

11. Fastställande av verksamhetsplanen för 2020. 

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020 

13. Fastställande av årsavgiften för 2021. 

14. Fastställandet av antal styrelseledamöter. 

15. Val av ordförande för en tid av ett år. 

16. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. 

17. Val av fyra ersättare för en tid av ett år. 

18. Beslut att endast välja en revisor (stadeändring) 

19. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

20. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. 

21. Av styrelsen till årsmötet väckta frågor. 

22. Fastställande av motion gällande stadgeändring från 2019 (Hedersledamöter) 

23. Övriga inkomna motioner. 

24. Årsmötets avslutande. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Den ekonomiska förvaltningen för 2019 gick bra. Det redovisade överskottet för verksamhetsåret 

landade på drygt 32 000 kronor. Likviditeten är också god. Vi disponerar drygt 200 000 kronor som 

finns på bankkontot. 

Den ekonomiska redovisningen ska godkännas av årsmötet och styrelsen beviljas då eventuellt 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Intäkter   Resultat 2019  Budget 2020 

OS-boken, försäljning    5 525         600 

Medlemsavgifter    9 100      8 500 

Verksamhetsbidrag  60 000    60 000 

Övriga bidrag   10 000              0 

Deltagaravgifter    2 900    65 000

  

SUMMA   87 525  134 000 

 

Kostnader 

Trycksaker och Backspegeln  19 415  20 000 

Redovisningskostnader       765    1 000 

 Lokalhyror            0    2 000

 Kurser/Konferenser/Sammanträden   3 673    4 000 

Porto/Administration    6 551  8 000 

 Bilersättningar     2 742    4 000 

Årsmöte & Caféprogram    9 096                              10 000 

Uppvaktningar     2 943    3 000 

Annonser               1 306    6 000 

Medlemsarrangemang, Aktiviteter     7 020                           130 000 

SUMMA   54 725                       189 500 

Årets resultat                                                        +32 800                                    - 55 400 



Verksamhetsrapporten för 2019 presenteras i sin helhet på årsmötet, men för dig som inte har en 

möjlighet att närvara, kommer här en förkortad sammanfattning. 

 

Vid årsmötet på Armémuseét Arsenalen i Strängnäs 

den 4 april i närvaro av drygt 20 medlemmar, 

återvaldes Anders Krafft som ordförande och Lena 

Siljebråt valdes till kassör på två år. Jan-Erik 

Johansson, Nyköping och Tord Juszczak, Eskilstuna 

har ett år kvar på sina respektive mandat. In i 

styrelsen kom Rolf Grubjer, Eskilstuna som ersatte 

Lars-Olof Lundqvist, Ärla. Nya ersättare blev Eva 

Friedmann, Nyköping och Lennart Pettersson, 

Eskilstuna.  

Efter årsmötet guidades deltagarna runt i muséet 

och alla stridsvagnar och övriga arméfordon 

beundrades. 

En donation av drygt 50 idrottsböcker och en 

bokhylla har medfört att tillsammans med det 

bokmateriel som fanns tidigare, förfogar vi nog över 

den största idrottslitterära samlingen i länet. Tänk 

om vi kunde ha några timmars öppet i detta 

idrottsbibliotek. 

I maj arrangerades det första idrottscaffét i 

Katrineholm, där KSK, som firat 100 år som klubb 

svarade för arrangemanget och visade bland annat 

en videofilm om klubben som producerats i egen 

regi. Något som uppskattades av de 25 medlemmar 

som fanns på plats. 

Den 25 augusti arrangerades en medlemsresa till 

Stockholms Stadion och Finnkampen i friidrott, 

klubben stod för resa och bra sittplatsbiljetter och 

Sverige vann prestigekampen ganska klart. Här 

fanns deltagare från Eskilstuna och Nyköping med. 

Den 2 september invigdes till slut den 

videopekskärm i MunktellArenen i Eskilstuna som 

föreningen jobbat med under ett par år. 

Centralföreningen för idrottens främjande har tagit 

fram ”mjukvaran” och Sörmlandsidrotten och 

Eskilstuna Kommuns fritidsförvaltning har 

tillsammans med SIHS bekostat den tekniska 

installationen. I ”burken” finns bland annat 185 av 

Jens Linds program ”stopptid,” samt åtskilliga 

timmars idrottsnostalgi. Invigningen stod  

 

Centralföreningens sekreterare, Kerstin Bodin för. 

Själv Malmköpingsbo och pistolskytt med bland 

annat en start i Soul-OS 1988. 

Tanken är att ordna två nya licenser som ger tillgång 

till databasen och placera två videoboxar till, en på 

Rosvalla i Nyköping och en i Duveholmshallen i 

Katrineholm. 

Den 9 oktober arrangerade Fens IF ett idrottscafé, 

då klubben firat sina 100 år. På Ekborgen hade en 

utställning arrangerats och den kunde beskådas 

efter en presentation av klubbens 100 år, med 

topplacering i fotbollen näst högsta serie 1981 som 

topp. 

Även Skogstorps GoIF har firat 100 år och SIHS 

uppvaktade med sällskapets standar. 

OS-boken ”Sörmländska Olympier” finns 

fortfarande kvar till försäljning. Drygt 500 ex har 

sålts. Totalt tryckte vi 800 ex. 

Arbetet med Arkiv Sörmland har fortfarande inte 

gett några konkreta resultat. Tanken är ju att arkivet 

ska ta över det mesta i ”pappersväg” av det som 

finns i MunktellArenans källare. Protokoll, 

årsböcker, urklipp med mera. Men arbetet pågår. 

Pågår gör också arbetet med medlemsregistret. 

Årsmötet beslutade att ta bort begreppet 

”Hedersledamöter” och att sammanföra gruppen 

med ”Ständiga ledamöter”, då ju dessa båda 

grupper är avgiftsbefriade. Ett 70-tal mailadresser 

har registrerats, men måste bli fler för att 

underlätta informationskanalerna. 

Gert Fredriksson 100-årsdag firades i Nyköping på 

födelsedagen den 21 nov. med högtidstal och 

bevittnande av hela hans prissamling med bland 

annat åtta OS-medaljer. 

Vid Sveriges Idrottshistoriska Förenings årsmöte i 

mars på Riksidrottsmuseét representerades SIHS av 

Anders Krafft, Lena Siljebråt, Tord Juszczak och Rolf 

Grubjer. 

 



 

  

Kent Karlsson 

 

Kent Karlsson är född den 3 jan. 1968 i Eskilstuna 

och fick en framgångsrik, men kort tenniskarriär i 

TK Hobby. 

Redan 1980, som 12-åring vann han sitt första SM i 

sin åldersgrupp och det skulle totalt bli fem JSM-

guld. Kryddat med åtta JEM-guld under samma 

period. Kent fick göra debut på ATP-touren för 

seniorer september 1983 som 15-åring. Han var en 

utpräglad grusspelare, baslinjespelare med kraftig 

topspin på både forehand och den dubbelfattade 

backhanden. En spelstil som slet hårt på kroppen 

och framför allt knäna.  Kent malde helt enkelt ner 

sina motståndare bit för bit. 

Totalt vann Kent nio ATP-titlar under åren 1986-

1988. Två det första året i Bari och Barcelona. Året 

därpå blev det segrar i Nice och i Bologna. Det 

stora året var 1988 då Kent vann fem ATP-segrar, 

Madrid, Hamburg, Kitzbühel, St. Vincent och Barce-

lona. 

Kent debuterade i det svenska Davis-Cup laget 

1986 i singel och totalt blev det fyra fram-

trädanden, alla segrar. 

 I sin debutmatch mötte han världsstjärnan, 

tjecken Miroslav Mecir, vann i tre raka set med 

siffrorna 6-0, 6-2 och 6-4. En seger som gav stora 

rubriker, inte bara bi svensk press. Och i september 

1988, som 20-åring ,rankades Kent som nr.sex på 

världsbästalistan.  

En svår knäskada satte dock stopp för fortsatt spel 

och 1989 var det färdigspelat. Då var Kent bara 21 

år. Och säkert hade han haft fler stora framgångar 

väntande runt e. hörnet, men det gick inte att 

spela vidare 

Totalt spelade Kent in 998.956  dollar i officiella 

prispengar. Dessutom ett bra sponsoravtal med 

racketfirman Prince, som Kent spelade med under 

hela sin aktiva tid. Kent fortsatte efter sin karriär 

en tid som tränare för Nicklas Kroon, Magnus 

Norman och Thomas Johansson. 

Men kärleken till travet, pappa Lars-Göran var 

amatörtränare på Sundbyholm, gjorde att han och 

hustrun Elizabeth köpte Ärsta Gård i Skiftinge och 

började med uppfödning av travhästar. Bland 

annat vann Electra Skift Svenskt Trav Oaks med ett 

första pris på en miljon kronor. Ballo Skift är en 

annan som gått bra med en dryg halvmiljon på 

kontot.  Kennelnamnet är alltså ”Skift” som syftar 

på stadsdelen Skiftinge. Uppfödningen pågår för 

fullt och den blonde förre tennisspelaren trivs bra 

med livet i dag. 

 

   

 

 

 



Den moderna tekniken medför ökade krav på bland annat föreningslivet. SIHS har tidigare inte haft en hemsida 

på nätet. Helt enkelt därför att ingen i styrelsen eller i AU hade någon som helst kunskap om hur det går till. 

Det kan låta lite mossigt, men åldersmässigt så tillhör de flesta av oss dinosaurieepoken. Och då fanns det som 

bekant inte ens en dator. 

Men nu har vi hjälp.  Samarbetet med Sörmlandsidrotten har alltid varit bra och i dag bättre än någonsin. 

Sörmlands Idrottshistoriska Sällskap har en egen sida som efter årsskiftet inte längre är kopplad till 

Sörmlandsidrottens webbplats. Du når den på följande adress:  

sormlandsihs.wordpress.com 

och plötsligt finns du där. 

Sidan kommer att skötas av CIA Andersson på förbundet, där hon är dataansvarig och verkligen kan den här 

tekniken. Carina når du på carina@rfsisu.se om du har något spännande som du vill ha med på 

hemsidan. Telefon är 010-4764273.  Vi kan bara buga och tacka och se till att få fram material som kan 

publiceras på webben. 

Logon, styrelsen med telefon och mailadresser, alla protokoll, inbjudningar till arrangemang, rapporter och 

aktuella projekt mm. kommer du att kunna ta del av. 

Du kan även läsa Backspegeln , nya och gamla direkt på hemsidan. 

Använd den möjligheten. Gå in på vår hemsida och håll dig uppdaterad. 
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Följ med SIHS till Tammerfors och Finnkampen i friidrott den 4-7 september. 

SIHS har beslutat att erbjuda medlemmarna en trivsam helg i gemytets och friidrottens tecken. Till ett kraftigt 

subventionerat pris kan du åka med till Tammerfors och heja på våra blågula friidrottare i den traditionella 

Finnkampen. Kanske har vi några färska OS-medaljörer på banan. Arrangemanget sker i samarbete med Svensk 

Friidrott och Silja Line. 

Vi har kommit över 30 biljetter.  Avresa från Värthamnen fred. 4 sept kl.19.30 med Silja Galaxy.  Åter i 

Stockholm månd.7sept.kl. 06.30, då med Baltic Princess. 

Vi får använda metoden ”först till kvarn” dvs. de 30 första som anmäler sig kommer med.  

Anmälning senast 1 maj och betalningen ska vara på SIHS bankkonto senast den 15 maj. 

 

Priset blir endast 2 000 kronor/deltagare. 

Då får du båtresa Stockholm – Åbo t/r med tvåbäddshytt, två buffér på båten (fredag kväll och söndag kväll). 

Frukost på båten lördag morgon, buss Åbo - Tammerfors t/r, en hotellnatt i Tammerfors i dubbelrum med 

frukost, sittplatsbiljetter under tak till landskampen lördag och söndag. Supporterkit, uppsnack och intervjuer. 

Resa till och från Värtahamnen tillkommer. Då resan är en specialchartrad tur stämmer avgångs - och 

ankolmstiden inte med de ordinarie matarbussarna som rederiet har. Så resan får ni fixa på eget sätt. Men det 

går att boka buss för 100 kronor per tur, men då blir det ganska långa väntetider, både vid avresan och 

hemresan. Lite beroende varifrån ni kommer. Meddela Lena hur ni vill göra. 

Din anmälan vill vi alltså ha in till kassören Lena Siljebråt, senast 1maj 

lena@siljebrat.se eller på telefon      073-229 76 21. 

mailto:lena@siljebrat.se


 

Många av våra idrottsmän har haft smeknamn som följt med, inte bara under den aktiva karriären, utan under 

hela livet. 

Det är också noterbart att det nästan undantagslöst handlar om manliga idrottsmän. Vi har inte kunnat hitta ett 

enda smeknamn på någon sörmländsk idrottskvinna. 

Det är dags för en liten tävling. 

Du får här femton smeknamn på sörmländska idrottsutövare, en del finns dock dessvärre inte kvar i livet. Vi vill 

veta hela namnet och vilken sport personen var aktiv i. Du får dom i bokstavsordning. 

Maila in svaret till toczak47@gmail.com eller brevledes till Tord Juszczak, Strimlusevägen 2, 633 63 i Eskilstuna 

senast 1 juni 2020. Trisslotter väntar vinnaren, eller vinnarna. 

 

1. Brand-Johan 

2. ESSO 

3.   Hockey 

4. Kasper 

5. Kiosken 

6. Obal 

7. Nibbe   ”ZORRO” – för enkelt 

8. Plutten 

9.                Pålen 

10.  Stisse    

11.  Stockis 

12.  Tippa 

13.  Tjotta   ”Sebbe” eller ”Bissen” 

14.  Tröjan   också för enkelt. 

15.  ZEKE 

mailto:toczak47@gmail.com


 

”Du är välkommen att delta i OS i Melbourne på 5- och 10 000 meter, men du måste betala 

resan själv.” Det var den svenska OS-kommitténs besked till Rune Åhlund, tävlande för IFK 

Eskilstuna. Den 3 augusti 1956 hade Rune vunnit SM på 10 000 meter och brons på 5 000 

meter, men ett direktkvalificerande lopp inför OS saknades. 

 

Flygbiljetter kostade då 15 000 kronor, men bara några 

dagar innan ”deadline” saknades det fortfarande 3 000 

kronor. Mängder av tecknings-listor cirkulerade runt om i 

bygden men de sista tusenlapparna fattades. Då klev 

”Gamla IFK-are” i Eskilstuna in och säkrade resan. Rune blev 

förstummad men överlycklig. Nu skulle han få visa världen 

vad benen gick för. 

Flygresan varade flera dagar och gick via Bromma - 

Grönland, Alaska, USA, Hawaii ner till Australien. En resa 

som tog alltför mycket energi och ork. 

Rune kunde inte leverera och presterade under sina egna 

förväntningar och var väldigt besviken över sina 

prestationer på löparbanan. Den fuktiga luften i Melbourne 

var också svår att hantera. Han gick inte till final på 5 000 

meter, blev oplacerad på tiden 15.12.0 och kom på 19:e 

plats på den dubbla distansen på tiden 30.57.0 

Rune föddes 1930 i Vingåker och var bondson och blev kvar 

på föräldragården i Länna utanför Strängnäs, vilken 

föräldrarna införskaffade 1940. I ungdomen sprang Rune 

ofta flera mil om dagen, till Mariefred och tillbaks, till 

Eskilstuna och tillbaks och även till Malmköping tur/retur. 

Revansch för de uteblivna resultaten i Melbourne-OS kom 

året därpå, 1957 då han slog hela världs-eliten på 10 000 

meter i en friidrottsgala i Finland. 

 Idrotten lade också grunden till ett långt och fantastiskt liv, 

trots det hårda slitet hemma på gården på 43 tunnland, ett 

jobb som Rune skötte helt själv i alla år. 

På ålderns höst hann Rune med några glädjefulla 

sammankomster med ”Gamla IFK-are” vid den årliga 

jullunchen, vilket fick honom att minnas och prata om sina 

idrottsår och prestationer med glädje och stora högljudda 

skrattsalvor ekade. 

Rune avled i februari 2019 hemma på gården, han ramlade i 

en snödriva, kunde inte komma upp och frös helt enkelt 

ihjäl. 

Ett ärofullare slut hade vi verkligen unnat en av länets 200 

OS-deltagare och definitivt den enda som fått betala sin 

egen flygbiljett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Roland ”Sura-Pelle” Pettersson               Kjell Svensson                                         Eilert ”Garvis” Määttä

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riksorganisationens nyvalde ordförande, f.d. eskilstunasonen Lars Liljegren skriver i det senaste 

medlemsbladet SVIF-NYTT om föreningens viktigaste uppgifter. 

 

Föreningen innehåller en fin kombination av 

idrottsnördar som brinner för idrottshistorien och 

akademiska historienördar som brinner för idrotten. 

Det är en viktig uppgift för styrelsen att hålla samman 

dessa medlemmar och fortsätta utveckla en förening 

där vi alla känner oss hemma. 

Medlemsvärvningen är helt centralt. Vår framtida 

ekonomi är beroende av att vi har många medlemmar 

som betalar medlems-avgift. Här hoppas jag att vi kan 

göra något tillsammans med de regionala idrotts-

historiska sällskapen. Ett medlemskap hos oss  

kompletterar  ju de regionala medlemskapen genom 

årsboken, Svif-nytt och möjligheten att vara med på 

bland annat höstmötet. Men även vi stockholmare 

inser att det inte är självklart att åka från t.ex. Umeå 

till Stockholm för ett höstmöte eller årsmöte. 

Samverkan med de regionala Idrotts-historiska 

Sällskapen kan också förbättras. Vi har planerat att i 

samband med höstmötet inbjuda till en konferens, där 

vi bl.a. ska diskutera hur vi ska utveckla det 

idrottshistoriska arbetet i landets föreningar. Det 

hoppas jag att vi kan göra i samverkan med bland 

andra Riksidrottsförbundet, Sveriges Centralförening 

för Idrottens Främjande, Riksidrottsmuseet och 

landets distriktsidrottsförbund. ”Centralföreningen” 

har genom åren gjort ovärderliga insatser för 

idrottshistorien. 

Om intresset för dokumentation och redovisning av 

föreningarnas historia svalnar, blir också 

förutsättningarna för vårt arbete  

sämre. En blomma utan rötter klarar sig inte länge. RF 

och SISU har ett särskilt ansvar för att stimulera 

intresset för och arbetet med idrottshistoria i landets 

föreningar och förbund. 

Kanske är det inte möjligt att förankra detta hos våra 

tänkta samarbetspartner och genomföra detta redan i 

år. Då är det bättre att vi gör det bra än att det går 

fort. Men sällsynt viktigt är det för den 

idrottshistoriska framtiden. 

En regelbunden information till och dialog med de 

regionala idrottshistoriska sällskapen kan ge impulser 

åt båda håll 

Och samtidigt bli en viktig källa för rekrytering till 

Svenska Idrottshistoriska Föreningen. Jag tror att de 

klassiska ”informationsbladen” också har en framtid i 

digitaliseringens tid. Facebook och hemsidor är inte 

hela lösningen för föreningar med hög medelålder. 

Och det har vi. Men vi vill ha en framtida medlems-

matrikel, där vi är både fler och yngre. 

En framgångsrik framtid med fler och yngre 

medlemmar förutsätter också att den svenska 

idrottsrörelsen alla medlemmar förstår betydelsen av 

idrottshistoria. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vidar Martinell var en av Sörmlands stora 

idrottsprofiler. Han föddes i Anundsjö i Ångermanland 

den 19 juli 1938 och blev tidigt idrottsintresserad. Var 

både aktiv, ledare, styrelseledamot, journalist och 

författare under många år. 

Han flyttade till Södertälje 1961 och blev 

Kringelstaden trogen till sin död den 22 december 

2019. 

 Han började åka Vasaloppet 1963. Efter 40 lopp och 

fem ”öppet spår” fram till 2009 tyckte han att det fick 

räcka. Då hade han fyllt 71 år. 45 gånger körde han 

alltså sträckan Sälen-Mora. Har vi någon sörmlänning 

som slår det? Jag tvivlar. 

 Den andra sporten i Vidars liv var gång. 1964 började 

han i Södertälje IF. Han tävlade och var ledare fram till 

1970. Det blev flera DM-guld och två SM-brons i lag. 

Han var också mannen bakom Södertäljegångaren 

Örjan Andersson som medverkade i OS 1968. 

 Vidar verkade också som ledare i Enhörna IF mellan 

1971 och 1974 för att fortsätta i Järna SK fram till 

1989. Han var också gångdomare  

 

under ett antal år med start 1971. Efter 20 års paus 

som aktiv blev det en nystart som veterangångare i 

Mälarhöjdens IK 1990. Vidar var också med i Svenska 

Gång-förbundets styrelse 1969-81. 

 Boken ”Svenska Gångförbundet 50 år” kom 1994 och 

han fortsatte med bokskrivandet. Mellan 1992 och 

2003 gav han ut sex skidhistoriska böcker. Han skrev 

också två böcker om sina egna idrottsfavoriter inom 

alla sporter under 1900-talet. Det kom också två 

böcker som hette ”Stora Idrotts-ögonblick” och ”75 

Sporthjältar”. Under flera år svarade han också för en 

helsida i Idrottsbladet.  

Vidar var också med i Sörmlands Idrotts-historiska 

Sällskap som kontakt för Södertälje-regionen. Här 

kom han med redan år 2000 och var ”ständig 

medlem” fram till sin död. 

Vidar efterlämnar tre döttrar med familjer. 

Till yrket var han verksam som idrottsplats-                  

vaktmästare i Järna 1973 – 2003, då han gick i 

pension. 

 



 


