
När fotbollen kom till Kinnekulle  
Av: Lennart Holmgren 
 
”Jag låg i allsköns ro där hemma och läste en roman, när någon ropade mitt namn utanför dörren och strax 
trädde Karl Ringblom in och sade: Vi är på mitt rum och vi skall bilda en Idrottsförening, ska du vara med? 
Detta inträffade år 1927 och berättades för mig av en av Hällekis IF:s första medlemmar. 
 
Under första hälften av 1920-talet började intresset för fotbollen allt mer utbreda sig bland ungdomen på 
Kinnekulle. I viss utsträckning var spelet med läderkulan redan igång. Men man saknade någon egentlig 
fotbollsplan, varför man fick hålla till på ängarna i omgivningen. Som mål fick några i all hast upphittade 
grenar och stakar fungera. Man var ej heller så hemma i fotbollsspelets regler så därför avbröts spelet för 
häftiga tolkningsdiskussioner. Det var inte många, som ville ställa upp som domare med tanke på de 
dimmiga begreppen om vad som var rätt eller inte. Därför fick oftast spelarna själva skipa rättvisa. 
Nu gällde det dels att starta en idrottsförening, dels att få till stånd en fotbollsplan. På  Årnäs hade man ju 
redan 1919 ordnat dessa saker och i Götene 1924. 
Ovannämnda träff hos Karl Ringblom ledde till att Hällekis IF bildades den 23 februari 1927. Den första 
styrelsen fick följande sammansättning: 
Kar Ringblom ordförande 
Erik Frisén vice ordförande 
Erik Storm sekreterare 
Knut Frisén kassör 
Gustav Green  vice sekreterare 
 
Så långt var allt gott och väl. Men hur skulle man få en ”riktig” fotbollsplan? Här hade man inte annat att göra 
än att höra sig för hos bolaget (Skånska Cementaktiebolaget) om de vill upplåta mark för en kommande 
fotbollsplan. Man utsåg tre personer, som fick i uppdrag att uppvakta disponent Villfors i ärendet. För att inge 
respekt tog man med en person, som gick under namnet ”Jätten”. Audiensen slutade med att ungdomarna 
blev lovade ett område på en siffertipp, som kallades ”Stalpa”. När man sedan återkom till disponenten om 
idrottsplatsen ryggade denne till och utbrast: ”Inte visste jag att det rörde sig om en fotbollsplan, utan en 
plats för lekar”. Men när han fick höra att man redan börjat rycka upp buskar där sa han: ”Ja, har jag lovat er 
att göra en idrottsplats på ”Stapla”, så är det klart att jag skall hälla mitt ord”. 
 
Nu började ett långt och krävande arbete med att få ”Stapla” i spelbart skick. Under vårmånaderna 1927 
pågick det stora uppröjningsarbetet och anslutningen av medverkande ungdomar var mycket stort. Av 
bolaget fick man låna redskap som spadar, hackor, spett och plankor att köra skottkärrorna på. ”Jätten”, som 
arbetade i Hönsäters kalkgruva, var en av de mest entusiastiska i arbetet med ”Stapla” Efter arbetets slut i 
kalkgruvan bar han sin skottkärra på ryggen ned till den blivande fotbollsplanen, arbetade där sedan flera 
timmar, varefter han tog med sig kärran tillbaka på morgonen nästa dag. Hans insatts mottogs med stor 
tacksamhet, eftersom antalet tillgängliga kärror var i knappaste laget. 
 
Ett annat problem var penningfrågan. Kommunal bidrag kunde man inte räkna med och anmälningslistorna 
gav inget större tillskott, Under första tiden kom därför denna fråga att få en framträdande plats på 
föreningens möten. Bland de fantastiska förslag, som framfördes fanns ett att föreningen skulle köpa en 
biografrörelse att kuska omkring med i bygderna. Ett annat förslag var att en medlem skulle halvsula alla 
fotbollskängor mot att erhålla fritt inträde till alla matcherna. Den som lovade att åta sig detta arbete, 
backade ur när han fick höra att förslaget innebär att han skulle bekosta lädret själv. Föreningen hade dock 
tur med sin första friluftsfest under midsommarhelgen 1927. Nettot blev omkring ett tusen kronor. Man kunde 
nu skaffa en klubbdräkt och efter mycken diskussion bestämdes fräne på tröjorna till grön/vitt. 
 
I Nya Lidköpings-Tidningen den 1 juni 1927 stod det följande: ”Fotbollsplanen i Hällekis, Fotbollsplanen 
härstädes, skrives till NLT från Hällekis, på vilken det arbetats rätt länge, ter sig nu i sådant skick, att det går 
att spela på den. Det är ett duktigt arbete medlemmarna i Hällekis IF utfört på sina fristunder, att förvandla 
den synnerligen gropiga och ojämna skifferbacken till en spelduglig plan”. 
 
Första matchen spelades borta mot Götene IF och förlorades med 3-0. I tidningsreferatet stod det bl.a. 
”Gästerna voro stora och kraftiga spelare som med god träning bör bli ett bra lag. En sak som dock bör 
inpräntas är att icke i tid och otid springa omkring och tjata på sina medspelare”. Några veckor senare eller 
den 19 juni framträdde för första gången inför hemmapubliken på ”Stapla”. Motståndarna var ånyo Götene IF 
och denna gång vann Hällefors IF med 3-2. Föreningens första mål gjordes av Erik Farisén, som sköt en 
straffspark i mål. Bästa kritiken i Hällekislaget fick och Erik Roth, mv Erik Storm och vb, vem den senare var 
är oklart. 
 
 



Även på Gösgäster började fotbollsintresset att vakna bland ungdomen. Omkring 1920 var det tre pojkar, 
som skramlade till en riktig fotboll i läder. De höll till på en gräsvall i Rännehulan någon kilometer söder om 
Gössäters samhälle. Snart kom det även andra pojkar, som ville vara med och leka med bollen. Men något 
egentligt spel mot två mål blev det först några år senare, sedan man upptäckt en öppen plats i Gössäters 
kalkgruva, som hjälpligt kunde användas som fotbollsplan. Men den var inte stor. Bredden var 12 á 15 m och 
längden på höjden ett femtiotal m. Vid bägge långsidorna höjde sig mycket höga vallar av skifferhaltig. 
Planen fick duga så länge och 1927 bildades Gössätes BK.  
Även här var det dåligt ställt med ekonomin och klubbdräkterna fick spelarna betala själva. Färgen 
bestämdes till rött med vita kragar. På grund av den trånga planen fick man oftast spela sina matcher borta. 
En av dem var Götene IF, som vann med 6-1. Kritiken i tidningen blev ganska besk. Det skrevs bl.a. att 
segern snarare var för liten än för stor. Det enda gästerna var överlägsna i var ett opassande uppträdande 
på plan samt ett protesterade mot varje domslut. Domar Sylvén, Skara, fanns sig alldeles riktigt föranlåten 
avvisa en av gästernas spelare från planen med påföljd att hela laget behagade lämna planen fem minuter 
före full tid. 
En hemmamatch spelades och det var mot Österäng IF, som Gössäterspojkarna vann med udda målet. 
Glädjen var då mycket stor i samhället. 
 
På Gössäter upptäckte man snart att det inte fanns tillräckligt med ungdomar på platsen för ett eget starkt 
fotbollslag. Vidare såg frågan att få en egen godtagbar fotbollsplan närmast omöjlig att lösa. Bollklubben 
upplöstes på våren1928 och en del av spelarna gick över till Hällekis IF. 
 
Idrottsföreningen på Hällekis fortsatte med vänskapsmatcher för att år 1928 söka inträde i Västergötlands 
Fotbollsförbund och fick hösten 1929 starta i Västgötaserien klass 3 A. Även om första matchen mot IK 
Gandvik i Skara slutade med ett braknederlag så förtröttades spelarna icke utan när serien var slut våren 
1930, hade de lyckats skrapa ihop 12 poäng med fortsatt engagemang i serien som följd. Med åren 
kvalificerade sig föreningen för högre serier och seriefinalen mot IF Tomten i Norra Västergötaserien på 
vården 1949 kunde man räkna in omkring 1000 åskådare på ”Stapla”- År 1952 var föreningen nära att 
komma med i det nationella seriesystemet men missade med en poäng mot IF Heimer. 
Till en början intog de äldre i b bygden en ganska avog inställning till det anstormade intresset. Med åren 
trängde dock fotbollsintresset allt längre ned i de djupare leden och så småningom fanns människor i alla 
åldrar bland den hejade publiken. Men ännu i mitten av 1930-talet minns jag hur en äldre person bestört 
berättade, att han nyligen vid en match på ”Stapla” kunde räkna upp till 39 parkerade fordon i Bredängen. 
För honom framstod detta som en måttstock på dårskapens utbredning. 
 
Till sist återges framlidne HIF-aren och lokalkorrespondenten i NLT, Gillis Dahls presentation av Hällekis IF, 
när laget 1934 lyckades kvalificera sig till Skaraborgserien: 
Mv Gustav Green, 26 år, har varit med sedan föreningen började och spelade först hi. En tid vaktade han 
målet för Heimer och torde vara en av länets bästa burväktare.  
Hb Birger Persson, 22 år, kom med i A-laget då han var 15 år gammal. En lugn och pålitlig spelare. 
Vb Knut Jansson, 22 år, har spelat i A-laget i flera år, först som vh. 
Hh Birger Karlsson, 26 år, har spelat i A-laget sedan 1930. En stor och kraftig spelare, som kan mata kedjan 
med hårda bollar. 
Ch Erik Frisén, 29 år, är lagets nestor, som hela tiden varit lagets kapten. En slitvarg som få med en 
enastående kondition och aldrig sviktande energi- 
Vh Per Persson, 20 år, som i senaste matcherna efterträdde Nils Karlsson. Han har skött sig bra i 
reservlaget, där han spelat chb och hb. 
Hy Hans Eriksson, 20 år, kom till Hällekis från IK Vena. En liten snabb och ettrig ytter med god skjutförmåga. 
Hi Robert Alexandersson, ”Robban”, 20 år, har spelat med i A-laget sedan sitt femtonde år. Spelade  
först center och var målvakternas skräck. Sedan han kommit på sin nuvarande plats, spelar han numera i 
försvaret men gör i regel ett praktmål varje match. 
C Bertil Karlander, 21 år, kom i fjol från IK V ena. Han har dock fått sin fotbollsuppfostran i 
Vy Lennart Holmgren, 20 år, har spelat för Hällekis sedan han var 15 år. En mycket snabb ytter och en 
ständig oroskälla för motståndarnas försvar. Även god i allmän idrott.  
 


