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Prolog 
 
Året är 1905, IF Göta har bildats och konkurrerar med de ”finare pojkarna” i Engelholms 
Fotbollsklubb nr 1. De stora klubbarna i landet spelar om det Svenska Mästerskapet men 
fotbollen i Sverige är i sin linda långt efter i utvecklingen i övriga Europa. En landskamp mot 
närmsta grannen i Väster slutar nästan alltid med ett tvåsiffrigt nederlag 
Det är en traumatisk tid för landet Sverige. Unionen med Norge spricker detta år till Kung 
Oskars stora förtvivlan. Den 26 oktober detta år undertecknas den s.k. Karlstadskonventionen, 
som reglerar unionsupplösningen på ett fredligt sätt.  En folkomröstning avgjorde slutgiltigt 
denna nästan 90-åriga konflikt. 368. 208 röstade emot och 184 för unionens bevarande. De 
fotbollstörstande ”ynglingarna” i ”stan” visste säkert inte mycket om detta. I Engelholms 
Tidning kunde man visserligen läsa om det inträffade men med tidningsläsningen var det 
säkert lite si och så. I vilket fall som helst lär det inte ha påverkat deras vardag. 
 
Hur ofta man spelade matcher under 1905 och 1906 är det svårt att ha en uppfattning om. Det 
är tunnsått med matchreferat i Engelholms Tidning. Detta betyder, naturligtvis inte, att 
”pojkarna” inte spelade fotboll. Det var väl snarare så att lokalpressen tyckte att det fanns 
viktigare saker att skriva om. Det enda referatet, som jag under denna period, hittar i 
Engelholms Tidning är det i tidigare krönika återgivna från den 10 april 1906, under rubriken: 
 
Fotbollssporten i Engelholm 
 

- ” Sedan en tid tillbaka existerar tvänne fotbollsklubbar, Engelholms fotbollsklubb nr 1 
och Göta, hvilka om söndagarna å Gröna Torg flitigt öfvat sig i den uppfriskande 
sporten. I går ägde täflingen rum mellan klubbarna, hvilken resulterade i seger för 
Göta med 1 mål mot 0. Möjligt är att Engelholmsklubbarna komma att upptaga  
kampen med andra orters fotbollsklubbar, då inbjudan till täfling inkommit”. 

 
Det var troligtvis så det gick till. Hågade fotbollslag skickade helt enkelt inbjudan till 
”täfling” i form av brev men oftare skickade man ett vykort. Vykorten pryddes då med en bild 
på det egna laget. Några vykort med inbjudan från perioden1905-07 har jag inte funnit men på 
ett vykort daterat Helsingborg d.12/10-09 kan man läsa följande: 
 
        -  ” Får härmed hava äran utmana Edert 1: sta lag till en match å Eder bana Söndagen  
            den 17 dennes. Om utmaningen mottages avresa vi kl. 8.50 och spelar omedelbart  
            efter framkomsten. Svar utbedes i telefon 1054 om Onsdagsafton mellan klockan  
            ½7-7”. 
 
Vykortet har undertecknats av Axel Henckel, Stattena IF och framsidan pryds av Stattenalaget 
i sin IFK ”Göteborgssliktrandiga” dress. Jag har också sett liknande vykort skickade av 
Höganäs Bollklubb och Engelholms IF. 
1907 verkar vara ett betydligt aktivare år vad det gäller matcher på Gröna Torg och hos 
Engelholms Tidning tycks nu intresset för den nya sporten snabbt öka men liksom under de 
föregående åren spelas matcherna i huvudsak efter sommaren. Värt att lägga märke till är att 
man talar om ”fotbollstäflingar”, inte om fotbollsmatcher och fotbollsplanen kallas vanligtvis 
för ”banan”. Några namn anges inte i referaten bortsett för domaren, som ibland kallas för 
”prisdomare” och ibland för ”skiljedomare”, hans namn meddelas emellanåt.  



Den 5 augusti möter Göta HIF: s andralag och förlorar med 8-3. Typografen E. Wahlqvist 
dömer. ”Engelholmsspelarna lågo i energiskt och tycktes ibland ha förutsättningar att hålla 
motståndarna stången.” 
Veckan efter skall Klippan komma på besök och möta Göta men av någon okänd anledning 
uteblir Klippanlaget. Dagens enda match spelas istället mellan Bollklubben Match och Väsby 
Fotbollsklubbs andralag. Väsby vann ”täflingen med 4 mål mot intet för Match”.  
”Tydligt framträdde Väsbygossarna öfverlägsenhet i samspel och behärskning af bollen. 
Banan var kantad av af en intresserad publik, uppgående till cirka 500 personer, som lifligt 
senterade alla lustiga luftsprång och kullerbyttor”. Det var alltså inget fel på publikintresset 
även om spelkvalitén inte var av bästa märke.  
Så kommer då äntligen Klippanlaget, en vecka efter överenskommen tid och Göta sätter 
”Klippangossarna” rejält på plats . Matchen slutar 6-0 till Göta men journalisten tycker inte 
segern var något att yvas över eftersom, som journalisten skriver, ”idrottsmännen från 
Klippan voro öfverhuvud taget yngre pojkar och lågo hela tiden betydligt efter sina 
motståndare, som för öfvrigt ådagalade ett ganska vackert spel”. Det var en stor dag på Gröna 
Torg denna dag, söndagen den 19 augusti, då även Match hade hemmamatch nu mot de 
långväga gästerna från ”Svalöf”. Det såg ut att bli en jämn match men ”Engelholmspojkarna 
riktade under präktigt samspel, häftiga anfall mot motståndarnas mål och de vältränade 
Svalöfsmännen fick se sig slagna med 3-0”. 
Den 1 september möter Göta Örnen från Helsingborg. Göta vinner med 2-0. Inte så 
upphetsande, kanske men ute i lilla Väsby, utanför Höganäs, spelas samma dag en turnering 
mellan hemmaklubben, HIF samt Helsingörs IF. Matcherna drar storpublik och ”de båda 
Väsby lagen uppträder i nyinköpta engelska caps direktinköpta från Englands förnämsta 
sportfirma”. Det var något, som i varje fall journalisten, blev djupt imponerad av. I 
Engelholms Tidning införs nu en ny rubrik, Sport, som den 9 september berättar om att 
Bollklubben Göta besegrat Helsingborgs Arbetares Cykel- och Idrottsklubb i ”fotbollstäfling” 
med 1 mot 0. ” Vädret var gynnsamt och spelet bedrevs åt ömse håll med energi och 
precision”. 
Samma Helsingborgslag kommer i början av oktober till Ängelholm för ”fotbollstäfling” mot 
Match. Helsingborgarna vinner med 4-1. Det tycks som om Göta är det bästa av 
Ängelholmslagen.  
Innan september månad är till ända har också storlaget HIF varit på besök i Ängelholm och 
besegrat Göta med 4-0. 
Den 6 oktober spelas finalen i Svenska Mästerskapet mellan Örgryte Idrottssällskap och 
Idrottsföreningen Kamraterna från Uppsala. ÖIS vinner med 4-1. En episod från denna match 
är värd att återge: 

- Uppsalalaget spelade första halvlek med tio man, eftersom en av spelarna inte 
behagade att dyka upp. Hans skäl är mig okänt men när domaren blåste till paus stod 
han plötsligt där, ombytt och klar och fick naturligtvis hoppa in i laget. Denne, till 
namnet okände fotbollskämpe, hann inte spela mer än några minuter, då han föll så 
olyckligt att armen gick ur led men efter omplåstring kom han åter in, nu med armen i 
band.  

Av detta kan man lära att det är alltid viktigt att komma i tid till samlingen inför match. 
Händelsen påminner mig om VM i Mexiko 1970, när Franz Beckenbauer spelade hela andra 
halvlek mot Italien med armen i mitella. Nu hjälpte bandageringen varken ”Kaiser Franz” 
eller vår okände hjälte, båda kom att stå på förlorarnas sida. 
Det spelas fotboll lång ut på hösten detta år. Två, för mig nya Engelholmslag dyker upp i 
Engelholms Tidning den 13 oktober. Idrottsföreningen Örnen krossas av AIK Helsingborg 
med 13-0. Ängelholmarna ursäktas av de både är yngre och sämre tränade. Laget bestod mest 
av ”mindre gossar med ringa öfvning”. 



Matchs andralag spelar samma dag mot ett lag, som kallar sig ”Svenske”. De senare vinner 
matchen med 2-1. 
En stor skandal skakar Fotbollssverige i november 1907. HIF spelar en match i Malmö mot 
MBI söndagen den 24/11. MBI vinner med 3-1. Mot det tredje målet protesterar HIF: arna vilt 
och lämnar helt sonika planen för att demonstrera sitt missnöje. Tilltaget beskrivs i 
Malmötidningarna som ”högst okorrekt”. 
Men det fanns ett fungerande regelverk redan då och veckan efter sammanträder 
Fotbollsförbundet och HIF ”bestraffas med fem månaders avstängning och ringa böter”. 
Pengar hade fotbollsklubbarna lite av på den tiden så det var förnuftigt att inte utdela någon 
större bot. Idag är det mer regel än undantag att spelare och lag bestraffas. Detta är det pris vi 
får betala för kommersialiseringen av fotbollen. I jakten på framgång verkar alla medel vara 
tillåtna. Åt regelbrott rycker man på axlarna. Många anser att det är en självklar del av spelet. 
Det är patetiskt att konstatera hur filmande stjärnor, som Rivaldo i VM, kommer undan med 
löjligt låga penningböter, när en längre avstängning hade varit det enda riktiga för denne, en 
av fotbollens främsta, multimiljonär. Nåja, det finns hopp, Joao Pinto, Portugals stora stjärna, 
bestraffades för sitt dåliga uppförande i VM med en avstängning på fem månader utöver ett 
stort bötesbelopp. 
 
Epilog 
 
Den 8 december 1907, klockan tio minuter över nio på förmiddagen, går kung Oskar II ur 
tiden. Gustav V blir kung i Sverige. I motsats till sin far såg Gustav positivt på 
unionsupplösningen två år tidigare. Det som för Oskar var en katastrof sågs av efterträdaren 
som början på en ny tidsepok.  
Den nye kungen beskrevs i tidningarna som enkel och flärdfri i sitt sätt och han tog som sitt 
valspråk: 
 -  ” Med folket för fosterlandet”. 
 
Men fotbollen hade nog ingen större plats i Gustavs hjärta. För honom var tennis den stora 
sporten och ingen kan förneka Mr G:s betydelse för Båstadstennisens genombrott.  
Det är emellertid på sin plats att nämna att Calle Palmer, Malmö FF:s ”lille, store spelare” inte 
hade fått spela i Brasilien-VM 1950, om det inte hade varit för kung Gustav. Militären sade 
nej till VM men dess högste befälhavare sa, som väl var, ja.   
Kung Oskars död undgick inte Ängelholmarna. Det kände alla till, fattig som rik, hög som 
låg. Engelholms tidning var under veckan, som följde, fylld till bredden med information om 
och kring den, för landet, så tragiska händelsen den 8 december 1907. 
 
Fortsättning följer 
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