
                             VM-1958 
Sommaren 1958 avgjordes VM i fotboll här i Sverige. Detta var     

samtidigt, som TV;n började slå igenom och bli allmänt spridd. 

Ingvar var snabb med att haka på när det gällde nyheter, han 

köpte en TV, och med tanke på hans generösa hjärta, var det 

naturligt vi ungdomar skulle få ta del av de TV-sända matcherna. 

Detta löstes elegant genom att man placerade TV;n utomhus, satte 

fram några bänkar för publiken, och se festen var i full gång. 

Vi var många, som på detta vis fick ett minne för livet. 

 

  

 

 

 

 

Detta är Världsmästarna 

Brasilien. 

Med den legendariske 

Pele. 



      1959. 

Detta året präglades  mycket av årets stora händelse, 

Ingemar Johanssons seger mot Floyd Patterson 

den 26 juni 1959. Matchen gick på natten till den 27 juni 

och sändes via Radio Luxemburg bl.a. 

Sveriges Radio hade moraliska aspekter på att sända 

matchen i direktreferat. 

Ingvar såg möjligheten att utnyttja situationen. 

Han anhöll om extra öppettid för kioskverksamheten, 

och ordnade en ”VM-gala”, som också bjöd på 

levande musikunderhållning. Ingo and his Pops. 

 



1960. 

Vi bytte årtionde och det gick förmodligen bra för Ingvar 

Han hade ett stort kontaktnät med folk från Borås. 

Tack vare kioskens strategiska läge blev det ganska naturligt 

att stanna till och unna sig en korv med mos på vägen hem. 

Helt plötsligt drabbades vi av en chock! 

  





Borås 

Tidning 

skrev 

en hel del 

om 

olyckan. 

 

Hela 

Horred 

var 

förlamat. 



       Jordfästningen. 

Ingvar Dahlstrand begravdes den 28 oktober 1960 

 

Horreds IF bildade hedershäck när kistan fördes ut ur kyrkan. 

Jag var en av dem, som hade detta ärofyllda uppdrag. 



Begravningsgudstjänsten var i Horreds Kyrka. 

Gravsättningen var i Uppståndelsens Kapell Borås. 



Vad hände sedan? 
Som Ni förstår ändrade olyckan familjens tillvaro 

totalt och alla framtidsplaner fick läggas på is. 

Man hade tänkt att starta en bensinstation 

och förde förhandlingar med bl.a. Koppartrans. 

Det fanns även planer på att starta en 

servering av något slag. 

 

Ruth hade kvar kiosken ytterligare en tid. Hon sålde 

sedan till Inga Claesson som fortsatte med 

verksamheten. 

Än idag bedrivs det gatukök i lokalerna. 



Ett stort tack till dem som hjälpt mig att ta 

fram denna presentation. 
Göran Elmquist, research och chaufför.   

Mikael Elmquist,data och layout. 

Berit Lorentsson tidningsklipp. 

Kjell-Åke Brorsson, foto m.m. 

Ulla-Britt Katlsson, foto 

Ing-Marie Fehrm,foto och research 

 

Projektet har genomförts av Elis Elmquist, i hembygds- 

föreningens regi, för inför hemvändardagen 22/8 - 2015 




