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Paraguayaner i Sundbyholm

 

Trevlig läsning!

Nils Mossberg
Enhetschef Arkiv och museer med Eskilskällan

1958 arrangerades Fotbolls-VM för herrar i Sverige. Det blev 
succé: över fyra miljoner åskådare lockades till matcherna. 
Värdnationen Sverige förlorade finalen mot Brasilien med 
2-5 på Råsunda. Den 15 juni 1958 avgjordes en av grupp-
spelsmatcherna på Tunavallen i Eskilstuna. Paraguay spelade 
oavgjort mot Jugoslavien (3-3) inför 13 103 åskådare. I  arkivet 
efter Eskilstuna stads sporthallsstyrelse kan den intresserade 
läsa att det paraguayanska landslaget inkvarterades på Sund-
byholms slott, som då ägdes av staden. 

I arkiv, samlingar och den lokalhistoriska litteratur som kan 
sökas i Eskilskällan finns mängder av information om små och 
stora idrottshändelser i Eskilstuna. Bland föreningsarkiven 
finns ett 90-tal idrottsarkiv, några av de mest kända är Guif, 
IK City och IFK Eskilstuna. Bland företagsarkiven märks arki-
vet efter Eskilstunas första idrottsarena AB Idrottsbyggnaden, 
mer känd som Bygget. I Eskilstuna stadsmuseums samlingar 
återfinns bland annat idrottspriser, baddräkter och skridskor. 
Hos Svenskt barnbildarkiv finns ett stort antal bilder som ger 
barns perspektiv på idrott. Barnen har avbildat både egna och 
andras idrottsprestationer. 

Allt detta och mycket mer har du tillgång till via Eskilskällan! 
Eskilskällans populära webbdatabas Sök i samlingar utökas 
under våren med cirka 1000 foton och föremål. Bland de över 
10 000 fotografier som finns sökbara i Sök i samlingar finns 
åtskilliga med idrottsanknytning. Bland annat kan man här se 
bilder från riksidrottstävlingarna i Eskilstuna 1908. 

I det som händer kring Eskilskällans verksamhet vill jag gärna 
lyfta fram samgåendet mellan Företagens arkiv i Sörmland och 
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Den paraguayanska flaggan vajar på Sundbyholm  
VM-sommaren 1958.

Föreningsarkivet i Sörmland. Den 4 april föddes Arkiv Sörm-
land, en ny organisation men med 50 års verksamhet i bagaget. 
Arkiv Sörmlands verksamhet täcker hela den enskilda sektorn 
i länet. Båda organisationerna har funnits med i Eskilskällan 
sedan starten. Jag tycker att det ska bli mycket spännande att 
följa utvecklingen av den nya organisationen och det fortsatta 
samarbetet inom Eskilskällan!   
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AV  B O  W I D H O L M  O C H  K A R I N  W I D H O L M

Eskilstuna skolidrottsförening, även känd som Eskilstuna folkskolors idrottsförening  
och Eskilstuna grundskolors idrottsförening, var verksam mellan 1923–1968  

och verkade för att öka skolungdomars idrottsaktivitet och fysiska fostran.  
Anslutna till föreningen var idrottsföreningarna i Eskilstunas skolor. 

Eskilstuna skolidrottsförening 
1923–1968

Den 21 september 1923 bildades Eskilstuna skolidrotts för-
ening. Bakom bildandet stod både herrar och damer med 
bakgrund i skolan och i idrottsrörelsen. Anledningen till bil-
dandet var att Svenska skolidrottsförbundet 1919 instiftat ett 
skolidrottsmärke. Genom fysiska prov skulle skolungdomar 
kunna erövra detta idrottsmärke. Förutsättningen var att elev-
en tillhörde en skolidrottsförening ansluten till skolidrottsför-
bundet. 

Skolidrottsmärket
Skolidrottsmärket fanns i 4 valörer: järn, brons, silver och guld 
– det gällde att prestera ett godkänt prov i de olika katego-

Idrottsmärken i skilda valörer.

rierna uthållighet, simning, löpning, hopp och kast samt att 
delta i den obligatoriska gymnastikundervisningen. Vid avsak-
nad av badmöjligheter, kunde torrsim ersätta vanlig simning. 
De märken som erövrades var personliga och kunde erhållas 
graverade på baksidan med innehavarens namn. 

Provtagningen
Provtagningen för idrottsmärket kom att uppta en stor del av 
friluftsverksamheten i Eskilstunas skolor. I ett cirkulär från 
Eskilstuna skolidrottsförening till alla lärare i klasserna 4–8 
daterat 25 augusti 1942 uppmanas lärarna att snabbt komma 
igång med provtagningarna. Vid bra väderlek var möjlighe-
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terna stora att ha alla proven klara innan höstterminens slut. 
Var försiggick då allt detta idrottsutövande som resulterade i 
provtagning? Vid högtidliga tillfällen naturligtvis på Tunaval-
len, i vardagslag på närliggande idrottsplaner eller den egna 
skolgården med uppmätta 60-meterssträckor. 

Korgbollsmatch på Tunavallen.
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Provkort ur Eskilstuna skolidrottsförenings arkiv,  
Eskilstuna stadsarkiv.

 Det stora problemet var avsaknad av längdhoppsgropar. I 
en tidningsartikel (odaterat 1930–1940-tal) rubricerad ”3 000 
barn i en hoppgrop” konstaterar Eskilstuna skolidrottsför-
enings eldsjäl, folkskollärare Helge Wallén, att stadens enda 
längdhoppsgrop fanns på Tunavallen. Enkelt vore att gräva 
några gropar och anlägga provisoriska löparbanor på högst 100 
meter. Förutsättning för detta fanns framför allt vid Nyfors 
Östra skola, vid Tunafors och Ekängen. 
 Terränglöpning kunde anordnas i angränsande natur precis 
som skidåkning vintertid. 
 Under åren 1923–1967 gjordes cirka 13 000 godkända prov 
för skolidrottsmärken.

Tävlingsverksamheten
Den tävlingsverksamhet som Eskilstuna skolidrottsförening 
arrangerade uppvisar en imponerande bredd när det gäller 
antalet grenar.
 På programmet stod, förutom de årliga friidrottsmäster-
skapen på Tunavallen, simning, fotboll, handboll, korgboll, 
bandy, skidor, skridsko och orientering.
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 Vinteridrotterna var naturligtvis helt beroende av snötill-
gång och vinterkyla. Den allra första tävlingen i Eskilstuna 
skolidrotts regi var Ungdomens propagandaskidtävling som 
1924 lockade 600 deltagare. De två följande åren var snötill-
gången så dålig att tävlingarna måste ställas in. Skidtävling-
arna hölls i terrängen runt Tunafors skola. Toppnoteringen för 
dessa skidtävlingar var 980 deltagare. Den första bandytur-
neringen hölls 1924 och vanns av Västra skolan över Nyfors 
Östra med 1-0. 
 All vinteridrott till trots, den tävling som framför allt för-
knippas med Eskilstuna skolidrottsförening är de årliga fri-
idrottstävlingarna på Tunavallen. Cirka 500 skolungdomar 
tävlade på Tunavallens erkänt fina banor och dubbelt så många 
åskådare såg till att stämningen var hög runt banorna och på 
läktaren. Man tävlade i stafettlöpning, för de yngsta så kallad 
kurirstafett 10x50 meter, för de äldre årskurserna 5x60 meter. 
Dessutom löpning 60 meter, längdhopp och kast, för pojkar 
med liten boll och för flickor med slungboll. Tävlingarna slogs 
i regel upp stort på de lokala sportsidorna och 1947 kunde 
man i en fyrspaltig rubrik läsa ”Flicka besegrade alla pojkarna!” 
Det handlade om Kerstin Jonasson som i längdhopp hoppade 
längre än alla pojkar.

Föreningen upphör
Under 1960-talet avtar verksamheten allt mer och upphör helt 
1968. De enskilda skolornas idrottsföreningar fick därefter 
själva bedriva verksamhet och söka inträde i Skolidrottsför-
bundet. Skolidrottsföreningar och skolidrotten lever naturligt-
vis vidare i andra former. I dag betyder säkerligen den ung-
domsidrott som utövas inom de etablerade idrottsföreningarna 
mer än den som sker i de enskilda skolornas regi.
 Den grund och det intresse för idrottsutövande bland barn 
och ungdomar som har lagts genom skolidrotten, då inte 
minst genom skolidrottsmärket, kan dock inte nog betonas.
Ett avslutande citat ur en intervju med folkskollärare Helge 
Wallén i Eskilstuna-Kuriren 1948, inför Eskilstuna skolidrotts-
förenings 25-årsjubileum, framstår som förbluffande aktuellt:
”Skillnad mellan förr och nu inom skolidrotten? Den är mar-
kant. Förr i världen tyckte man att det var enbart roligt att 
idrotta, trots att man inte hade så fina grejor som nutidens 
ungdom. Då idrottade man på eget initiativ, men så går det 
inte till nutilldags. Nu skall det tiggas och trugas om man skall 
få ungdomen att röra på sig, och den skall tas omhand på helt 
annat sätt. Allting skall vara tillrättalagt för den.”

En spänstig längdhopperska på Tunavallen.
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AV  L E N A  R Ö Ö S

Tyngdlyftning är en av de idrotter som aldrig tagit plats i de finare salongerna.  
Kanske beror det på att tyngdlyftning har setts mer som underhållning än idrott,  

men också för att den främst lockat utövare från arbetarklassen. Idrotten har inte ens 
klassats särskilt högt inom sina egna föreningar, utan har i konkurrens med andra 

idrotter ofta blivit hänvisade till de sämsta lokalerna och träningstiderna.

Cirkuskonster och arbetarklassidrott
– något om tyngdlyftningens historia i Eskilstuna
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Eskilstuna Gymnastik- och Atletklubb i begynnelsen. Bland det första som inköptes vid starten var en ”Pierrotrock”.  
Cirkusanknytningen var svår att bortse från.
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I Sverige växte intresset fram i och med det sena 1800-talets 
kringresande cirkusar, där varje föreställning av klass innehöll 
en ”stark man”. Här gällde inga regler annat än att fånga åskå-
darnas intresse. Det lyftes stenar, tunnor, järnskrot, människor 
– ja allt tungt som lyftas kunde. Utövarna kallades atleter och 
kom med tiden att allt mer pendla mellan att vara cirkus-
underhållare och idrottsutövande tyngdlyftare. 

Från atletik till tyngdlyftning
Tyngdlyftning som organiserad idrott växte fram parallellt 
med intresset för cirkusatletik, men det tog lång tid innan 
den fick dagens form. Atletik var länge det officiella begreppet 
och innebar egentligen vad vi idag ser som flera discipliner: 
tyngdlyftning, styrkelyft och strongman. 
 Till skillnad från övriga kraftsporter utgör tyngdlyftning se-
dan 1896 en olympisk gren. Disciplinen utgår från tanken att 
genom att samla och samordna maximal muskelförmåga kun-
na utföra ett så tungt lyft som möjligt. Sedan 1972 tävlar man 
i två grenar: ryck och stöt. Förmodligen skulle detta ansetts 
oerhört fantasilöst av det tidiga 1900-talets utövare. Utöver 
varierande regler för tävlingar på nationell och internationell 
nivå, skapade föreningarna ofta sina egna regelverk för lokala 
tävlingar, vilket resulterade i en rik flora av lyftvariationer. En 
sak hade de gemensamt: principen att deltagarna skulle utföra 
så många lyft som möjligt av ett urval vikter. 
 Så småningom kom man att utgå från de tävlingsregler som 
utarbetades i och med Svenska Tyngdlyftningsförbundets bil-

dande 1920. På 1950-talet innebar det bland annat enarms-
ryck, enarmsstöt, tvåarmspress, tvåarmsryck och tvåarmsstöt. 
Dessa fem grenar kombinerades sedan enligt tre principer: 
enarmslyft, och så kallat femlyft. Tävlade du i femlyft innebar 
det att du gjorde samtliga grenar i en följd. Då liksom nu 
hade de tävlande rätt till tre försök i varje gren, mängdlyftens 
dagar var över.

Tyngdlyftning i Eskilstuna
I Eskilstuna bildades tidigt Eskilstuna Atletklubb, seder-
mera Eskilstuna Atlet- och Gymnastikklubb (EGAK). Året 

var 1892 och det var i 
allra högsta grad under-
hållningsaspekten som 
stod i centrum för verk-
samheten. Unga grab-
bar drogs till ”sågspåns-
dramatiken” och började  
med fasta akrobatik- 
och atletföreställningar 
för utsålda hus i Rid-
huset i Eskilstuna. In-
trädesprovet bestod i 
kast av en 42-kilostyngd 
och heders ledamot var 
cirkusdirektör Orlando.

EGAKs regler för vilka lyft som skulle genomföras för erhållande av Stora Silvermedaljen.
Ur sammanträdesprotokoll 7 oktober 1897.
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EGAKs logotyp med romerska 
ringar och viktstång som  

symbol för de två grenarna 
gymnastik och atletik.
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Joel, en av knattelyftarna i ETK, gör tävlingsdebut på klubb-
mästerskapen i Sporthallen, den 21 december 2011.

 EGAK var inte den enda föreningen med atletinriktning 
vid den här tiden. I adresskalendern för 1902 och i en min-
nesskrift för Södermanlands Idrottsförbund nämns Gymnas-
tik- och Atletklubben Vasa. I EGAKs mötesprotokoll för den 
7 oktober 1897 kan man också läsa att föreningen med det 
förvillande lika namnet Eskilstuna Allmänna Gymnastik- och 
Atletklubb sökte inträde i EGAK. Något de också fick, i utbyte 
mot att de överlämnade ”sin ateralj” till den nya klubben. 
Några andra spår efter dessa tidiga konkurrenter finns inte 
bevarade i dag. 
 EGAK bedrev under lång tid en liten men ändå nationellt 
– och till och med internationellt – framgångsrik lyftarverk-
samhet. Här lyfte namn som Stor-Olle Olsson, Theodor Neij-
ström, Ragnar Edlund, bröderna Denander, Sven Abrahams-
son, bröderna Siltala – och inte minst Erik Pettersson med ett 
OS-brons i Antwerpen 1920. 
 Det hann bli 1966 innan EGAK fick 
någon direkt lokal konkurrens på tyngd-
lyftningssidan. Då bildades Allmänna 
Sportklubben (ASK) i Eskilstuna. ASK 
blev tidigt framgångsrika inom både 
styrkelyft och tyngdlyftning och tillhör 
idag sverigeeliten.
 Tynglyftningen må ha tappat lite av 
cirkusglansen sedan den först såg dagens 
ljus, men än lever idrotten i allra högsta grad. 2008 dök det 
senaste tillskottet upp på stadens lyftararena, då utövarna vid 
EGAKs tyngdlyftningssektion bildade den fristående organi-
sationen Eskilstuna Tyngdlyftningsklubb (ETK). 

”Starka män” – men kvinnorna då? 
Ja, kvinnorna kommer in sent i idrotten, i VM-sammanhang 
från och med 1987, i OS inte förrän år 2000. Dessförinnan 
var de sällsynta. Idag utgör damlyftarna en stadigt växande 
del av utövarskaran och i Eskilstuna återfinns medaljrika tje-
jer i båda klubbarna, inte minst i ASK med SM-mästarinnan 
Cecilia Nilsson. Sporten håller också på att utökas med allt 
yngre utövare, i takt med nya rön och rekommendationer på 
det idrotts- och hälsovetenskapliga området.

Arbetarklassidrott
Varför blev just Eskilstuna en framgångsrik tyngdlyftarstad? 
Kanske ligger svaret i Eskilstuna som industristad. Enligt de 
tidigaste aktiva berodde det på tillgången till grovarbetande 
ungdom – de var redan inne i idrotten då de dagligen hante-
rade tunga lyft i sitt arbete. Steget blev då inte så långt till att 
lyfta tyngder i träningslokalen. I dag söker sig en ökande skara 
ungdomar med invandrarbakgrund till sporten. Tyngdlyftning 
har också blivit en vanlig kompletteringsidrott för allt från 
simmare till handbollsspelare. 

Tyngdlyftning i arkiven
Tyngdlyftning som idrott har gjort en över hundra år lång resa, 
från underhållning till hälsovetenskap. En fascinerande historia 
som tyvärr är mycket dåligt dokumenterad. Kanske känner 
du till handlingar från någon tyngdlyftningsverksamhet? Eller 
har du egna erfarenheter och berättelser från idrotten? Hör av 
dig till Arkiv Sörmland så ser vi till att dessa blir sparade för 
framtiden!
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Nyckelspelaren Birgith Kihlström berättar i en intervju  
om det klassiska damguldet 1956 och sitt liv med Guif. 

När Guif tog SM-guld

AV  O S K A R  N I L S S O N

1956 var ett stort år i Guifs historia. Föreningen firade sitt 
60-årsjubileum och tog samma år dubbla SM-guld i dam-
handboll, både inomhus och utomhus. Inomhusfinalen i Kal-
mar inför en rekordpublik på 1100 åskådare blev en klassisk 
match, med många svängningar och gastkramande dramatik.
 Kalmar AIK inledde starkt och optimistiskt, inspirerade av 
hemmapublikens jubel, och en bit in i första halvlek ledde 
KAIK med 4-1. Redan i halvtid hade dock Guif genom mål 

av Karin Düring och lagkaptenen Birgith Kihlström utjämnat 
till 4-4. I andra halvlek fortsatte Guifs offensiv och genom 
nya mål av Düring och Kihlström gick man upp till ledning 
med 6-4 innan hemmalaget lyckades utjämna till 6-6. Den 
som målskytt oprövade Britt-Marie Jonsson avgjorde sedan 
matchen tre minuter före slutsignalen och slutresultatet blev 
7-6 till Guif. Laget återvände i triumf till Eskilstuna. 

Guifs damlag 1956. Stående 
från vänster ses lagledaren 
Lasse Söderbäck, Inga-Greta 
Asp, Britt-Marie Johnsson, 
Ing-Britt Andersson,  
Gull-Britt Lundin, Gullevi 
Holmberg och Karin Düring.  
Främre raden från vänster: 
Inga Jernberg, Birgith  
Kihlström, Inger Eklund och 
Maj-Britt Widenfelt. U
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Frontfigur i laget
I lokalpressen utnämndes Birgith Kihlström till matchens 
bästa spelare. Birgith var en frontfigur i laget, mentalt och 
fysiskt stark med en blick för spelet som ofta blev avgörande. 
Hon kom till Guif, eller Eskilstuna Guif som laget numera 
heter, redan som artonåring 1947. I Guif ägnade sig Birgith 
förutom åt handboll även åt kastgrenar som kulstötning. Hon 
tog distriktsmästerskapssegrar i nio olika grenar och represen-
terade Sverige i ett tjugotal friidrottslandskamper, men det var 
inom handbollen som hon kom att göra sin stora insats. Hon 
var en stabil och sammanhållande kraft i laget, både på pla-
nen och utanför. 54 raka matcher utan förlust blev det under  
åren 1955–56. Birgith blev så småningom lagkapten också 
i landslaget och dessutom nordisk mästare i handboll. Efter 
triumferna 1956 förärades hon  Svenska handbollsförbundets 
hederstecken ”Stor Grabb”. Idag minns hon framgångarna 
med stolthet och glädje, och framhåller ”Guif-andan” där man 
ställer upp för varandra och sitt lag. Än idag har hon nära 
kontakt med lagkamraterna från 1956 och har följt flera av 
dem till den sista vilan. 
 -   Vi blev som en familj. Alla ställde upp för varandra och 
så är det fortfarande i klubben.
 Guif tog sommaren 1956 SM-guld i handboll också ut-
omhus. En tid därefter bestämde sig Birgith Kihlström till 
mångas förvåning för att avsluta sin aktiva karriär. Men rela-
tionen med Guif var långt ifrån över. Istället inledde hon en 
lång och framgångsrik ledarkarriär. Efter att ha arbetat i flera 
av klubbens sektioner utsågs Birgith 1958 till ordförande i 

Birgith Kihlström kom efter avslutad aktiv karriär att göra 
 betydande insatser inom Guifs organisation. Här syns hon vid 
telefonen.

Guif (Godtemplarnas ungdoms- och idrottsfören-
ing) bildades 1896. Avsikten var att ordna aktiviteter 
för ungdomar i godtemplarrörelsen.Bland de sporter 
som utövades märks friidrott, orientering, gymnastik, 
bordtennis och fotboll. Så småningom koncentrerades 
verksamheten till handboll där Guif nått stora fram-
gångar både på herr- och damsidan. Guifs arkiv från 
starten 1896 och framåt finns bland föreningsarkiven 
i Eskilstuna stadsarkiv och är sökbart via Eskilskällan. 

Guif, bara 29 år gammal. Hon blev klubbens första och hit-
tills enda kvinnliga ordförande och kom att kvarstå i styrelsen 
fram till 1987. Bland annat var hon under många år ansvarig 
för klubbens värvningar. Mest stolt är hon kanske över att 
hon i tuff konkurrens med andra klubbar lyckades värva den 
allsvenske skyttekungen och trefaldige världsmästaren Carl-
Erik ”Stocken” Stockenberg. ”Stocken” med familj blev också 
nära vänner till Birgith.  
 – ”Stocken” kunde konsten att avgöra matcher. Han hade 
ett otroligt tekniskt kunnande.  

Respekterad ledare
Birgith Kihlström skaffade sig respekt och förtroende som le-
dare och hennes lojalitet mot klubben har alltid varit stark. 
Alltsedan hon avlade det på den tiden obligatoriska nykter-
hetslöftet 1947 har hon värnat om klubben och den kultur av 
gemenskap som finns i föreningen. Speciellt har hon värnat 
om klubbens ungdomar. I samband med Guifs hundraårs-
jubileum 1996 instiftade Birgith ett ungdomsstipendium på 
50 000 kronor. Hon har också sträckt ut en hjälpande hand 
vid flera tillfällen då klubben befunnit sig i ekonomisk knipa. 
 Även i yrkeslivet har Birgith Kihlström fått användning för 
sin sociala förmåga och sitt sinne för ledarskap. Från mitten 
av 60-talet fram till pensioneringen arbetade hon som kurator 
på Samhall. Omsorgen om och intresset för människor har 
präglat både Birgiths privatliv och yrkesverksamhet. Hon har 
varit aktiv i en lång rad föreningar och bland annat erhållit 
Eskilsstatyetten samt Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse. 
Än idag följer Birgith Kihlström nästan alla Guifs matcher från 
sin plats på första raden i Sporthallen. SM-guldet i Kalmar 
1956 är en höjdpunkt i klubbens historia värd att minnas. 
Men guldet 1956 innebar för Birgith Kihlströms del också 
början på en framgångsrik ledarkarriär i Guif, klubben hon 
ser som sin ”familj”.  
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Efter andra världskriget 1939–1945 kom de Olympiska Spe-
len igång igen år 1948. Spelplatsen var London som arran-
gerade sitt andra OS. Det första genomfördes 1908. Det var 
friidrottstävlingarna i London 1948 som väckte idéer om att 
bjuda även Eskilstunapubliken på friidrott av högsta interna-
tionella klass.
 Eskilstuna-Kurirens sportchef Axel Jerlehagen samlade för-
eningsledare från Guif, IFK Eskilstuna och Eskilstuna IK till 
träffar och presenterade sina idéer. Föreningarna nappade och 
begreppet ”Tunavallsspelen” skapades.
 Den första tävlingen gick av stapeln redan den 18 septem-
ber 1948, bara några månader efter OS-avslutningen. Nitton 
OS-deltagare från sju länder fanns med och så även tre guld-
medaljörer. Trots en blåsig och regntung afton kom det 5 700 
åskådare till Tunavallen.

En historisk kväll
Två år senare, tisdagen den 22 augusti 1950, inträffade en his-
torisk kväll. Över 7 000 åskådare fick se två nya världsrekord 
och det bara på en kvart.
 Jamaicas George Rhoden underskred landsmannen Herbert 
McKenleys världsrekord på 400 meter och noterade 45,8 sek-
under. Den amerikanske kuljätten Jim Fuchs ökade sitt eget 
världsrekord i kula till 17,95 meter. Han hade bara några dagar 
tidigare satt världsrekord i Visby med en stöt på 17,91 meter.  
Mellan de båda världsrekorden var det alltså bara 15 minuter. 
Något sådant hade ingen svensk friidrottspublik varit med om 
tidigare. George Rhoden prisade efter sitt världsrekord Tuna-
vallens vaktmästare, Filip Person, och hans utmärkta banor.
 Vid tävlingarna 1952 som gick i direkt anslutning till Hel-
singfors-OS mellanlandade mängder av världsstjärnor och 
10 442 personer drogs till Tunavallen den 6 augusti. Det blev 

AV  T O R D  J U S Z C Z A K

Två världsrekord på en kvart

De första Tunavallsspelen arrangerades redan 1948 och under årens lopp 
kom det att bli 23 tävlingar totalt. Tunavallsspelen hade sin guldålder under 

50-talet då de drog många internationella namn och stor publik. 

inget världsrekord den här gången, men många mycket bra 
resultat och mängder av banrekord slogs. Samtliga erhöll den 
sedvanliga ”Eskilstunakniven” som en belöning, vilket tillta-
lade framför allt amerikanarna. Tunavallsrekorden var alltid av 
högsta klass och knivarnas värde ökade, samtidigt som det gav 
god reklam för Eskilstuna.

George Rhoden, som satte världsrekord på Tunavallen 
två år tidigare, vinner åter 400 meter 1952, 

nu före landsmannen Herbert McKenley.
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 Ännu ett världsrekord fick friidrottspubliken uppleva året 
därpå. Världens just då bäste löpare, amerikanen Mel Whitfeld 
satte nytt världsrekord på 1 000 meter den 16 augusti 1953 
inför 6 200 åskådare. Dessutom var han väldigt nära att sätta 
världsrekord på 400 meter bara någon timme senare.

1960-talets svårigheter
Tunavallens banor hade ett mycket gott rykte, men nu började 
det bli svårt att få nya stjärnor att komma till de Tunavallsspel 
som arrangerades de följande åren.
 Tunavallsspelen hade nått sin kulmen, i alla fall som stor 
internationell gala. Konkurrensen om de stora stjärnorna bör-
jade bli för stor. Startfälten var av godtagbar klass, men det 
blev svårare för varje år. De sista Tunavallsspelen i oavbruten 
följd sedan starten 1948 genomfördes 1961 och lockade 2 018 
personer. Tävlingarna höll inte världsklass, knappt ens svensk 
elitklass. 
 Under åren 1962 till 1966 genomfördes inga spel, men ett 
nytt försök gjordes året därpå, 1967. De svenska stjärnorna 
lyckades emellertid hålla liv i Tunavallsspelen i ytterligare någ-
ra år. Under spelen 1970 trodde många att spelen åter kommit 
för att stanna. Den gamla stämningen från 50-talets galor var 
tillbaka. Ricky Bruch gjorde 61,8 
meter i diskus, och Kjell Isaksson 
klarade 5,10 i stav.
 Spelen 1971 blev en succé, 
5 686 betalande fick se fem nya 
banrekord. Anders Gärderud 
pressade den finske storstjärnan 
Mikkoi Ala-Leppilampi på 3 000 
meter hinder, Kjell Isaksson vann 
stav på 5,20 och Lasse Virén stod 
för en världstid på 5 000 meter. 
Bruch hivade iväg diskusen över 
65 meter och vann senare även 
kultävlingen på 19,50 meter, och 
förpassade Fuchs gamla världsre-
kord och banrekord till statistik-
böckerna.

Ordföranden i Tunavallskommittén, Eskilstuna-Kurirens 
sportchef Hasse Delby, konstaterade dock under 1973 att 
Tunavallsspelen närmade sig slutet.
 – Det blir allt svårare för varje år att arrangera spelen för att 
en relativt liten ort som Eskilstuna ska få uppleva internationell 
friidrott.

Inga fler tävlingar
Under 1974 genomfördes inga tävlingar och 1975 blev det 
sista året för Tunavallsspelen. Den 12 juni kom det bara 1 675 
åskådare och spelen gav en förlust på 20 740 kronor. Efter att 
ha fått en liten förlustgaranti av Eskilstunas Idrottsföreningars 
Samorganisation blev förlusten 4 560 kronor vardera för de 
arrangerande föreningarna, där nu Råby-Rekarne GoIF hade 
tillkommit.
 Den 23 oktober 1975 beslutades att inte arrangera några 
fler friidrottstävlingar och därmed var epoken Tunavallsspelen 
förpassad till historien.
23 tävlingar blev det totalt, men två världsrekord på en kvart, 
det kommer alltid att finnas kvar i historieböckerna. Det är 
den enda gången det hänt i Sverige.

Mel Whitfield, USA, vinner 800 
meter på världens då tredje bästa 
tid någonsin, 1 minut och 48,2 
sekunder. Mel var dubbel OS-

medaljör på 800 meter i London 
1948 och i Helsingfors 1952. Fo
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Smått och gott

Eskilstunas idrottshistoria
Eskilstunas Idrottsföreningars Samorganisation fyller 100 år i 
år. Åtta föreningar gick ihop 1913 för att försöka ordna fram 
en ordentlig idrottsplats. Drygt tio år hann gå innan Tunaval-
len stod färdig och kunde invigas i maj 1924 av kronprins 
Gustaf Adolf. I dag är 104 idrottsföreningar anslutna till or-
ganisationen. Under jubileumsåret kommer bokverket ”Eskils-
tunas idrottshistoria” att ges ut. Där får vi möta OS-medaljö-
rer, världsmästare, VM-arrangemang, världsrekord och annat 
som passerat förbi sedan den första föreningen bildades 1861. 

Det blir en 
150-årig resa i 
idrottens fot-
spår och det 
är sportjour-
nalisten Tord 
Juszczak som 
svarar för bo-
kens innehåll.

Litteratur om idrott från Eskilstuna
Ett åttiotal titlar om idrott från Eskilstuna finns i Eskils källans 
boksamling. Mest rör det sig om historik över idrottsförening-
ar som TK Hobby, Tuna-
fors sportklubb, Eskilstuna 
flygklubb, IK City, Eskils-
tuna gymnastik- och atlet-
klubb, Eskilstuna simsäll-
skap, Guif, IFK Eskilstuna,  
Diana, Linden, Segelsäll-
skapet Svearna med flera. 
Dessutom finns ett antal  
bio grafier över kända 
idrottsmän från bygden 
som brottaren Olle An-
derberg, speedwayåkaren 
Tommy Jansson, skrinna-
ren Tomas Gustafson och 
tyngdlyftaren Starke Arvid 
(Arvid Andersson).

Pampigt vandringspris
Eskilstuna stadsmuseum har flera vandringspriser i sina före-
målssamlingar. Kannan på bilden har graveringen: ”MUNK-
TELLS VANDRINGSPRIS till Skarpskytteföreningen och 
Skyttegillet i Eskilstuna 1918”. På kannans sidor finns 35 
namn ingraverade; det första är Georg Nilsson 1925, det sista 
G A Ståhl 1960. Kannan, som är 25 cm hög, är av silver med 
ledat lock och förgylld 
insida. På locket finns en 
bild av kung Gustav II 
Adolf. Kannan är stämp-
lad C.F. Carlman, och 
tillverkad 1905. Eskils-
tuna skarpskytteförening 
och Eskilstuna skyttegille 
gick samman 1926 och 
bildade Eskils tuna Skytte-
förening.

William Andersson berättar om 
idrottande förr i världen

På Eskilskällans webbsida kan du lyssna på exempel på dia-
lekter från Eskilstunatrakten. I en inspelning från 1960-talet 
berättar William Andersson (född 1887) om sitt idrottande 
åren 1905-1908. Han beskriver hur han som ung sysslade 
med tyngdlyftning och akrobatik, men även extraknäckte som 
”ormmänniska”. Han berättar även om legendarer ur stadens 
idrottshistoria som atleten Theodor Neijström, olympiaddel-

tagare i släggkastning, 
och stadens starkaste 
man ”Stor-Olle” Olsson. 
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Starke Arvid 1899. 
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Knivfabrikör J A Hell-
bergs personal på 1920-
talet. Theodor Neijström 
stående längst bak till 
vänster. Beskuren bild. Fo
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Smått och gott

Musik med anknytning till idrott
Precis som på många andra håll i världen har det även i Eskils-
tuna skrivits musikaliska hyllningar till olika idrottsföreningar. 
Några av dessa har spelats in på skiva och finns i kommunens 
musikarkiv. Vi hittar bland annat dansbandet Olle Erixons 
singel ”Speedwayrock” tillägnad Smederna 1979, hårdrock-
arna King & Rozz hyllar Guif på sin singel från 1980-talet, 
och punkbandet Allan Ladds besjunger Fröslunda Svalan på 
sin samlings-CD från 2010. En fotbollsspelare från Eskils tuna 

som också var fram-
gångsrik schlagersångare 
var Ingvar ”Tjotta” Ols-
son (1923–1982). Först 
verksam i IF Svea, IFK 
Eskilstuna och IK City 
innan han 1950 skrev 
på för AIK. Hans största 
hit var ”Rosen och fjäri-
len” som sålde i 90 000 
exemplar. 

Minns du när tv-apparaten  
rullades in i skolsalen?

Ett kort ögonblick några dagar varje vintersäsong under 
1970–1980-talen stannade Sverige upp. Det var då Ingemar 
Stenmark skulle skida ned för backarna iklädd de svenska fär-
gerna. På arbetsplatser tog personalen en paus i arbetet och 
i skolorna rullades tv-apparater in i klassrummen. Alla ville 
heja på Ingemar.
 1978 uppmärksammade tidningen Dagens Nyheter Inge-
mar Stenmarks idolskap genom att anordna en teckningstäv-
ling för barn och unga i Sverige. 
Tävlingsuppgiften var att rita en 
bild av idolen. Vinnaren utsågs av 
en jury med fem deltagare, inklu-
sive Ingemar Stenmark själv. Cirka 
13 000 tävlingsbidrag strömmade 
in till tävlingen. Hos Svenskt 
barnbildarkiv finns i dag 2 562 av 
dessa tävlingsbilder bevarade. 

På hal is
 

     Visste du till exempel att Skandinaviens första skridsko-
fabrik faktiskt låg här i staden? Före taget i fråga hette B & O 
Libergs Fabriks AB, startades 
1861 i Skogstorp och övertogs  
under 1920-talet av Eskils-
tuna Jernmanufaktur AB. I 
arkiv och samlingar finns spår 
av skridskotillverkningen i 
form av produktkataloger, 
fotografier och föremål. Här 
syns två exempel från Arkiv 
Sörmland. 
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Tävlingsbidrag från Eskilstuna.Speedwayrock – Olle Erixons (1979)

Exempel ur B 
& O Libergs 
Fabriks AB:s 
produkt-
katalog 1911. Fo
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Produktframsida från 1951 
ur Eskilstuna Jernmanu-

faktur AB:s arkiv. Fo
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Skridskosporten har länge spelat en viktig roll för Eskilstuna 
som idrottsstad. Här har många världs- och europamästerskap 
hållits under årens lopp. Inom sporten kan staden stoltsera 
med en av sina största idrottsstjärnor genom tiderna, trefaldige 
OS-guldmedaljören Tomas Gustafson. Men det är inte bara 
inom själva utövningen som Eskilstuna utmärkt sig. 
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