
 
 
1908 – 1910 
 
Prolog 
 
1908 hölls det, för sista gången, val efter den gamla ordningen i Sverige. Vårt land gick mot 
nya tider och nu skulle rösträtten utvidgas och de gamla orättvisorna suddas ut men så blev 
det inte. Lika och allmän rösträtt för män genomfördes men kvinnorna i Sverige ansågs ännu 
inte vara mogna för det, som i våra nordiska grannländer redan var genomfört. Inte heller 
principen, en man, en röst blev genomförd, dock begränsade antalet röster till att omfatta 
högst fyrtio. Intresset för valet var stort det här året, hela 61 % av de röstberättigade gick till 
vallokalerna för att avge sina röster. I jämförelse med våra tiders valdeltagande, som brukar 
ligga kring 90 %, är det en låg siffra men då var det rekordsiffror. Oron på arbetsmarknaden 
ansågs vara huvudskälet till att uppslutningen blev så stor.  
 
I Götas lag är det sannolikt ingen, som beger sig till vallokalen, på valdagen av, det enkla 
skälet att de ännu saknar rösträtt. För dessa ”ynglingar” var det dessutom betydligt mer 
intressant, att bege sig till ”Gröna Torg” för att ta sig en dust med andra hågade 
fotbollsälskare. 
1908 spelar Sverige sin första fotbollslandskamp, någonsin och Norge blir ett lätt byte. 
Matchen, som spelas i Göteborg, slutar 11 – 3 och Köpinge-Gustafsson blir historisk genom 
att i 14:e minuten göra första målet. 
I Ängelholm får fotbollen inte lika stora rubriker, som året innan. På Engelholms Tidning har 
säkert 1907: års sportjournalist avgått och hans ersättare skriver mycket hellre om andra 
viktigare saker. Åtminstone är det så han ser på saken.  
Fakta är, att det fram till i augusti, detta år, kan jag inte finna ett enda referat om 
Ängelholmsfotbollen.  
Den andre augusti spelar emellertid Göta en match och man möter, liksom året innan, 
Helsingborgs Arbetares Cykel och Idrottsklubb. Trots svåra yttre omständigheter i form av 
svåra regnskurar lyckas Göta blända sin publik och ta hem en enkel seger med 4-1. 
Den 25: e oktober möter Göta en fotbollsklubb, med det märkliga namnet, ”Go On” från 
Klippan. Matchen betecknas som en prestigefylld revanschmatch. En månad tidigare hade 
lagen mötts i Ängelholm varvid ”det stackars Klippanlaget förnedrats genom en förkrossande 
11-0 seger för Göta”. Efter värvarstråt i storstaden Helsingborg återkommer ”Go On” denna, 
enligt journalisten, vackra söndagseftermiddag till ”Gröna Torg” för att återupprätta sin 
förlorade heder. Ängelholmarna är emellertid omöjliga och trots ett mycket bättre motstånd 
denna gång så får Klippan laget vända hem med 0-3 i bagaget.  
 
Några fotbollsreferat förekommer inte i lokalpressen under våren och sommaren 1909. Det är 
stor oro på arbetsmarknaden och fotbollen tycks, naturligt nog, spela en underordnande roll, 
till och med i fotbollsklubben Göta. Däremot anordnar föreningen den 4 september en tävling 
i långlöpning. Start i Skälderviken och med målgång i Ängelholm. 
Efter sommaren 1909 bryter Storstrejken ut och oron på arbetsmarknaden når sin kulmen. 
Strejken lamslår i stort sett hela landet. I augusti och september månad utkommer Engelholms 
Tidning, i bästa fall, med endast en sida om dagen och då återges endast konfliktläget.  
Strejken har ibland kallats för ”de korslagda armarnas strejk” för att den, i stort sett var fredlig 
men den fick för många arbetare förödande konsekvenser. Nöden är stor och det är inte 
många bland de strejkande, som kan äta sig mätta för dagen under denna tid. Värst är det i de 
stora städerna, Malmö, Göteborg och Stockholm.  



I Stockholm är från och med den 4: e augusti över 200 000 man indragna i 
arbetsnedläggelsen. Endast områden, som berör vatten, belysning, renhållning samt sjukvård 
är tillvidare undantagna. Frivilligkårer upprättas för att upprätthålla ordningen och 
renhållningen. Från och med den 4 augusti förbjuds all utskänkning av öl och brännvin. Till 
och med dödgrävarna har gått i strejk.  
Från Danmarks arbetarorganisationer strömmar det pengar till stöd för de strejkande.  
Fotboll spelas det trots allt, på elitnivå och HIF: matcher refereras emellanåt under året. 
Sverige spelar också en landskamp detta år. Det är England, fotbollens moderland, som står 
för motståndet och svenskarna får en påminnelse om de ännu så länge är nybörjare. 
Engelsmännen vinner med 7-0 och får beröm, inte bara för sitt vackra spel utan också för sitt 
”förstklassiga och gentlemannamässiga uppträdande”. Det svenska fotbollslandslaget får 
knappt låna bollen. 
När året går mot sitt slut är Storstrejken ett minne blott. Produktionen skjuter åter fart och 
arbetarna återgår till sina arbeten. Lugnet lägrar sig över landet så även i lilla Ängelholm. 
1910 blir ett aktivare år för fotbollen i ”Lergökastaden”. Redan den 3: e april spelar Göta mot 
HIF: s andralag. Ängelholmarna vinner överraskande med 3-2.  
Fotbollen växer sig allt starkare. Detta år anmäler sig hela 19 lag till spel om Svenska 
mästerskapet. 
Fotbollen fick redan från början ett starkt fäste i skolorna och dessa matcher uppmärksammas 
i tidningarna. I juni spelar Göta mot Helsingborgs Läroverks Idrottsförening. I ett detaljerat 
referat får vi reda på att matchen började klockan 14.00 i strålande solsken. Blåsten var 
emellertid ytterst besvärande och Göta, som fick börja i motvind kom snabbt i underläge. 
Vinden avtar dock efter pausen och de förväntade fördelarna för Göta i andra halvlek uteblir. 
Helsingborgarna vinner helt rättvist med 4-2 Vokabulären i referatet är intressant. Domaren 
benämns ”skiljedomare” och inrar och yttrar kallas för inner- respektive ytterlöpare och på ett 
träffsäkert sätt beskrivs en av motståndarlagets backar i slutet av referatet: 
”Högerbacken äger en sällsynt stor förmåga att taga bollen från motståndaren.” En väldigt bra 
försvarsspelare, med andra ord. 
Göta deltager i Skånska Mästerskapet detta år, dock utan framgång. Mästerskapet hade spelats 
sedan 1905 och dess förste segrare hette Väsby. En stor bedrift av det lilla samhället  beläget 
på höger sida om vägen just innan man kör in i Höganäs. 
Bollklubben Göta vinner en stor seger detta år, faktiskt den största dittills. Helsingborgs 
Folkets Park anordnar 1910 en Pokalturnering. Den 4:e september möter Göta 
Helsingborgslaget Öresund och vinner med 6-3. Det betyder att Göta har gått till final i 
turneringen. Finalen spelas söndagen den 11 september i Helsingborg. Finalmotståndare är 
BK Drott, titelförsvarare och det vassaste laget i Helsingborg efter HIF. Göta vinner 
sensationellt matchen med 1-0 och det är en stolt lagkapten, som på sina kamraters axlar, 
höjer den imponerande pokalen mot skyn. En stor publik hade kommit till finalen och ” de 
hyllade lifvligt de käcka Engelholmspojkarna. 
Lagkaptenen Hugo Berg, som även var föreningens förste ordförande, utbringar efter matchen 
ett ”fyrfaldigt lefve för Folkets Parks Styrelsen och de båda lagen”. Detta var Götas största 
framgång så här långt och den rönte så stor uppmärksamhet i ”Lergöksstaden”, att pokalen 
ställdes ut i H.J. Ohlanders Herrekiperingsaffär under resten av året.  
Skolfotbollen var, som jag tidigare nämnt, starkt på frammarsch. Den 16 oktober spelar 
Ängelholm Samskolas Fotbollsklubb mot ett lag från Helsingborgs Högre allmänna Läroverk. 
Matchen slutar 1-1 och målskytt för Ängelholmslaget var Sven Sandahl, sedermera en 
framgångsrik friidrottare för ÄIF. 
Örgryte blir Svenska mästare det här året, när det ännu inte finns så många, som förstår sig på 
fotboll.  



Fotbollen var fortfarande ung men disciplinproblemen var redan ett faktum. 
Riksidrottsförbundets Förvaltningsutskott beslutar vid sitt årsmöte detta år, ”att förening, 
styrelse eller enskild medlem, som uppför sig illa i samband med eller efter match p g a 
domslut fällt i matchen och gör sig skyldig till förolämpning eller demonstrerar mot domare 
eller annan funktionär eller uppträder på ett sätt, som kan skada idrotten kan dömas till böter, 
intill 100 kronor eller varningar eller diskvalifikation”. 100 kronor kan tycka vara ett litet 
belopp men 1910 motsvarade det ungefär en månadslön för en vanlig arbetare. 
 
Epilog 
 
Så hade Sverige och världen avverkat det första decenniet av 1900-talet. Man kan lugnt påstå, 
att Sverige rullade in i 1900-talet. Automobilen gjorde sitt intåg. En bil kostade drygt fem 
årslöner för en arbetare men trots det höga priset kom bilarnas antal snabbt att växa.  
1905 fanns det i Stockholm 300 hästdroskor och tio taxibilar. 1910 var förhållandet 300 
taxibilar och bara 35 hästdroskor. Totalt var 1000 bilar registrerade i ”Huvudstaden”. 
Några krav på körkort fanns inte. Det stora problemet i Stockholm var de ”höga 
hastigheterna”. Detta ledde till att hastigheten begränsades till 20 km i timmen utom för 
”farliga gator” där hastighetsbegränsningen var 10 km i timmen. 
Den 20: oktober 1908 rapporterades i Aftonbladet om en ”uppseendeväckande 
automobilolycka”. Rubriken löd: 
”Justitierådinnan Thomasson överkörd och dödad af prins Wilhelms automobil”. 
Polisen kunde dock konstatera att prinsens chaufför var helt utan skuld. Den gamla damen, 
sjuttio år, var nästintill döv och hade troligtvis inte hört bilen komma. 
Något lugnare var det säkert i Ängelholm och det var inte ofta stadens medborgare fick se en 
automobil på Storgatan. Det skulle dröja ytterligare ett decennium innan bilarna började rulla 
mer frekvent i ”Lergöksstaden”. 
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