
Besök oss på Guliganernas hemsida och på 
Facebook, vi uppdaterar så ofta vi kan med 
matytig information!

http://www.guliganerna.se/elfsborgslaktaren

http://www.facebook.com/elfsborgslaktaren

Detta är för oss Elfsborgare och säkerligen 
också för Pekingsupportrar ett riktigt härligt 
sätt att träffas, mitt i stridens hetta med alla 
känslor som blossar upp när det kommer till 
fotbollen genom kärleken, hatet, glädjen, 
sorgen, gemenskapen och mycket, men ändå 
är vi vänner och umgås med varandra.är vi vänner och umgås med varandra.
I en tid då det pratas mycket om huliganism 
fram och tillbaka så finns denna blommande 
ros bland supportrar i Sverige. 

För Peking och Elfsborg...

Guliganerna och Peking Fanz har en helt 
egen historia i supportersverige, en historia 
som sticker som en nagel i ögonen på övriga
supporterorganisationer i detta avlånga rike.

Vänskapen grundar sig i att Guliganerna 
under 90-talet bjöd in gästande supportrar på
uppladdningar före match, Peking bjöd till-uppladdningar före match, Peking bjöd till-
baka flera gånger och vänskapen var född.

Idag visar vänskapen i att vi umgås genom 
att hälsa på när kompisarna har match ,nu 
senast i måndags när ett gäng elfsborgare 
åkte till Göteborg för att hänga med Peking-
supportrar och kolla på Blowit – Peking.
Och visst blev det vinst för våra kamrater Och visst blev det vinst för våra kamrater 
från Norrköping.

Peking/elfsborg

Rese-info

ELFSBORGSLäKTAREN
Självklart ståplats

o



Elfsborgs historia
- del 2
Sven ”Jonas” Jonasson ( i min text kommer 
smeknamnet Jonas att användas) den störste 
av dem alla, en legend alla som kallar sig 
Elfsborgare borde veta vem det är, ja alla som 
säger sig ha en någorlunda koll på svensk 
fotboll ska ha koll på Sven Jonasson. Om 
han levt och varit aktiv idag, hade han varit han levt och varit aktiv idag, hade han varit 
många gånger större än exempelvis Zlatan. 
Men vem var då denna exemplariska hjälte? 
Sven ”Jonas” Jonasson föddes den nionde 
juli 1909 i Borås, alltså hade IF Elfsborg 
endast existerat i fem år vid denna tid.
Han hade tidigt ett erkänt bollsinne, speciellt 
teknisk var han med fotbollar och hans teknisk var han med fotbollar och hans 
moderklubb var IK Ymer.  
 Vid arton års ålder gjorde Sven debut i All-
svenskan, den elfte september 1927, mot-
ståndet var AIK på bortaplan, absolut ingen 
lätt match. Matchen slutade med 2-0 förlust, 
ingen hade nog kunnat tänka sig att denna 
grabb skulle bli en framtida legend, och kri-grabb skulle bli en framtida legend, och kri-
tiken efter matchen var bland annat följande: 
”Minst god var den nya mannen på center-
forwarden”.
Men detta var bara en medioker början, i 
matchen efteråt, i hemmamatchen mot 
Stattena fick Jonas återigen chansen. Och 
han tog den, IF Elfsborg vann med 4-1 till han tog den, IF Elfsborg vann med 4-1 till 
stor del tack vare Jonas som stod för två av 
målen inför 3377 jublande supportrar. 
Självklart fick Jonas även chansen i nästa 
match och där stod han för fyra (!) mål!
Han blev självklart ordinarie i laget och 
spelade resterande matcher av säsongen, 
hans facit blev 20 mål på 16 matcher!hans facit blev 20 mål på 16 matcher!
Hör och häpna, under femton år spelade 
Jonas ALLA matcher för IFE, han missade 
inte en enda match, det blev 334 matcher i 
rad. Det skall även förtydligas att han endast 
deltog i alla dessa matcher, han spelade inte 
alla minuter.
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