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Prolog  
 
I Engelholms Tidning uppmärksammas under första halvan av 1911 den allmänna idrotten 
medan fotbollsreferaten mest lyser med sin frånvaro. Troligtvis så spelas det inte så mycket 
fotboll av det enkla skälet att man inte har någon plan att spela på. IF Götas stora problem är, 
att deras fotbollsarena är på väg att försvinna. I korsningen mellan Skolgatan och Östergatan 
ligger en vacker byggnad, som idag hyser Komvux:s administration. 1911 var den säte för den 
högre utbildningen för unga gossar. I Ängelholm fanns vid den här tiden utöver Göta ett lag, 
som hette Match. Laget bestod av spelare med huvudsaklig hemvist i borgerskapet. Dessa 
unga män tog så småningom realexamen. För Götas spelare, som hade arbetarbakgrund, var 
denna möjlighet enbart en illusion. 1911 beslutade Stadsfullmäktige, att den högre 
utbildningen skulle byggas ut. Valet av plats för den nya skolan blev ”Gröna Torg” och detta 
omöjliggjorde fortsatt fotbollsspel på denna plats. 
 
Intresset för den allmänna idrotten ökar och 1911 anordnas ett långlopp liksom det hade gjorts 
1909. Denna gång är det sträckan Ängelholm - Munka Ljungby tur och retur, som skall 
avverkas. En av deltagarna är Bollklubben Götas lagkapten Hugo Berg.  
IF Göta söker med ljus och lykta efter en ny ”bana”, att spela på och lämnar våren 1911, till 
stadsfullmäktige, in en ansökan om ”upplåtelse af annan plats än Gröna Torg för 
idrottsöfningar”. 
”Kammaren förordade upplåtande af nya torget för ändamålet under tiden, då torget ej 
behövdes för annat”. 
I Engelholmstidning kan man vidare läsa: 
” Hr Borggren tillstyrkte att för närvarande nya torget upplätes för ändamålet. Där är 
emellertid marken lös så att önskligt vore om framdeles bättre plats kunde anvisas”.  
Det var ingen lämplig fotbollsplan men något annat alternativ fanns inte att tillgå. De 
söndagar, när det hade varit marknad på lördagen före, var inte nådiga. 
Trots ett hårt arbete lyckades inte de entusiastiska "planskötarna" att hålla banan ren från 
kreatursspill och det kom många svordomar från de olyckliga som fick sig en ofrivillig tur på 
den hårda sandplanen. 
Den 23 juli spelas finalen i Skånska Mästerskapet mellan HIF och IFK Heleneholm från 
Malmö. HIF vinner med 3-1. Göta deltar säkert i turneringen men skördar inga framgångar. I 
Engelholms Tidning står det i alla fall inget om dem. 
Året Svenska mästare heter AIK. I finalen besegrar man IFK Uppsala med 3-2.  
1911-års fotbollssäsong läggs till handlingarna. IF Göta har fått en ny plan att härja på och 
snart skall klubben byta namn. Ur årets verksamhetsberättelse kan man läsa att, klubben 
anslutit sig till Skånes Fotbollförbund, som då var en del av Skånes Idrottsförbund samt att 
man beslutat sig för, att på allvar ”upptaga den allmänna idrotten på föreningens program och 
som en följd av sistnämnda beslut inköpa redskap för något över 20 kronor”.  
Föreningen lämnar i början av 1912 in en ansökan, om medlemskap i Riksidrottsförbundet. 
Det kommer emellertid snabbt, ett vänligt men mycket tydligt besked, om att namnet tyvärr är 
upptaget. Ängelholmslaget ombeds därför att byta namn med det snaraste. 
Problemet var säkert inte stort ty redan den 29 mars var det klart. Det blev Ängelholms 
Idrottsförening, ÄIF, som blev det nya namnet. 
1912 blir lokalt sett inget stort fotbollsår. Det är glest med referaten. Allt överskuggas av de 
Olympiska spelen i Stockholm detta år.  
Under hela sommaren rapporteras det flitigt om OS i Engelholms Tidning. Det går väldigt bra 
för Sverige men den störste stjärnan heter JimThorpe, en fullblodsindian av Shawnee-



stammen. Hans namn var egentligen Wa-To-Huck, den ljusa stigen. Jim slår världen med 
häpnad och presterar en tiokampsserie, som skulle konkurrera med världseliten i fyrtio år. 
Naturligtvis vann han på ett överlägset sätt de olympiska gulden i både fem- och tiokamp men 
det fanns ett problem. 
Jim hade försörjt sig, som basebollspelare före spelen och för det fått motsvarande 125 kronor 
i veckan i lön, en för svenska vidkommande, då, en mycket hög lön. För de grånande herrarna 
i den olympiska kommittén, som dömde honom, var det emellertid ”kaffepengar”. 
Hyckleriet inom den olympiska rörelsen hade redan börjat. Jim fråntogs sina guldmedaljer 
och förklarades, som ”icke amatör”. Fördomarna frodades i pressen. Så här skrev t ex den 
respekterade tidskriften Idrottsbladet om Jim Thorpe: 
”Han var en lat slyngel, varken hågad för studier eller idrott, han ville ungefär som en 
negergrabb ligga ute i solen och sova eller sitta vid ett metspö och dröna, precis som han gjort 
hemma hos sin pappa, som var bofast indian och farmare i Oklahoma”. 
Jim Thorpe dog 1953, ensam och utblottad. Han fick aldrig sin rättmättiga upprättelse under 
sin livstid.  
1983 överlämnade IOK Jims OS-medaljer till hans barn efter det, att Jim postumt fått 
upprättelse av IOK. 
Från Svenska mästerskapet i fotboll rapporteras det med jämna mellanrum och i oktober 
spelas finalen mellan, som så många gånger förr, Djurgården och ÖIS. Djurgården vinner 
detta år, efter att i den tredje matchen vunnit med 3-1. 
Apropå den nya idrottsplatsen så motionerar i Stadsfullmäktige, herr Scott och fru Lindstedt 
att man skall upprätta en offentlig toalett vid nya torget, som också skall vara till kvinnor. 
Motionen avslås emellertid med motiveringen, att den endast kommer att användas en gång i 
månaden, då det var marknad. Sett ur den synvinkeln så skulle den bli alltför dyr. 
Att toaletten behövdes vid fotbollsmatcherna räknades tydligen inte. 
Fotbollsåret i Ängelholm avslutas med två matcher. Det märkliga är att både namnet Göta och 
ÄIF används vid rapporteringen av dessa matcher. Den 13 oktober vinner ÄIF mot Hasslarp 
med 3-1. Här har journalisten tagit fasta på det nya föreningsnamnet men den 10 november 
spelar, enligt Engelholms Tidning, Göta, från Ängelholm, mot HIF:s reservlag och förlorar 
med 8-1. Det handlar troligtvis om en ren lapsus från skribentens sida för det är ställt utom 
allt tvivel, att Göta i detta nådens år 1912 har blivit Ängelholms Idrottsförening. 
Säsongen 1913 startar upp redan 5 april. Det är HIF, som åter kommer till ”Kotorget för 
match. Det blir ingen revansch för ÄIF utan snarare en repris på höstens möte, eftersom 
förlustsiffrorna blir de samma. Helgen blir inte helt förstörd för på söndagen möter man 
Hasslarp och vinner med 1-0. 
Nästa match spelas i maj, under pingsthelgen. Helsingborgslaget Göta, som nu är stadens 
andralag, kommer på besök med sitt reservlag. Göta var enligt journalisten förstärkt med 
spelare ur förstalaget. I Engelholms Tidning kan man läsa följande: 
” Spelet började ganska hårt och bedrevs med stor energi under den första halvleken. Efter 15 
minuter gjorde centern i Göta, Erik Bengtsson, 1-0. Andra halvleken var lika god och snart 
lyckades Göta göra både 2- och 3-0. Centern i ÄIF, Sigfrid Åberg sköt emellertid ett vackert 
mål och fastställde slutresultatet till 3-1. Utan tvekan presterade ÄIF sitt vackraste spel för 
året”. 
Den 25 maj möter ÄIF Klippan. En hårt blåst förrycker spelet. ”Täflingen” slutar oavgjord 
men det som skribenten mest skriver om är det mål, som ÄIF gjorde och som domaren inte 
upptäckte. 
I tidningen kan man läsa: 
” Matchen slutar 3-3 men egentligen borde ÄIF haft 4 och därmed vunnit”. 
Samma dag bildas en ny fotbollsförening i Ängelholm. Ute i Höja grundas, på initiativ av 
Arvid Lundin, Höja Idrottsförening. 



Årets Skånska mästare heter HIF, som i finalen den 6 augusti besegrar IFK Malmö med 6-1. 
En stor skandal inträffar i samma månad i Göteborg. I matchen om Svenska Mästerskapet 
mellan ÖIS och IFK Göteborg utbryter ett regelrätt slagsmål med fyra spelare inblandade.  
Detta betraktas, som en ytterst allvarlig händelse och ” Kronprinsen förhör sig rörande det 
påtalade fotbollsuppträdet”. Vilka påföljder det blev kan jag inte läsa om i tidningen men 
problemet med odisciplinerade spelare hade redan tidigare uppmärksammats så man kan nog 
utgå ifrån att straffen blev kännbara. 
Söndagen den 17 augusti spelas det två fotbollsmatcher på nya torget. ÄIF:s förstalag möter 
Stattena. Andralaget möter en ny bekantskap, från Helsingborg, vid namn Wiktoria, som har 
den dåliga smaken att vinna med 2-1. 
Förstalaget kommer tidigt i underläge men vänder på ett mirakulöst sätt matchen. 
Den euforiske journalisten skriver: 
” Det var ett helt nytt Ängelholmslag, som visade upp sig i den andra halvleken. Det spelades 
uteslutande på motståndarnas planhalva och ÄIF vann efter vackert spel med 6-1”. 
Nästa hemmamatch spelas inte förrän den 26 oktober. Det är Drott lag 2, som kommer på 
besök. Det blir en märklig tillställning.  
ÄIF mönstrar sitt absolut bästa lag, vilket innebär följande laguppställning räknat från 
vänsterytter till målvakt: 
Ekeroth, Wickström, Åberg, Eriksson samt Bergström, som forwards. 
G. Hansson, Arvid Nilsson och Paulsson, som halvbackar. 
Davidsson och Kollberg, som backar. I mål stod Karl Andersson. 
Det var upplagt för Ängelholmsseger men ÄIF förlorar med 7-2. Hur kunde detta ske. 
Förklaringen är, som följer: 

- Matchen skulle börja klockan 11.00 men av någon okänd anledning infinner sig inte 
Helsingborgarna förrän klockan 13.00. Då har flertalet av ÄIF:s bästa spelare tröttnat 
på att vänta och begivit sig hemåt. Ett provisoriskt lag ställs på benen och detta torde 
vara förklaringen till ”de våras dåliga resultat”.  

ÄIF spelar ytterligare två matcher detta år. Först den 3 november mot Helsingborgslaget 
Diana, för övrigt ”Massa” Alfredssons första klubb, som vinns med 2-0. Den 16 november 
möter ÄIF åter Stattena och en ny seger bärgas, nu med 4-0. 
Årets Svenska mästare heter Örgryte Idrottssällskap, som så många gånger förr. 
 
Epilog 
Ytterligare tre år har passerat i min berättelse om Ängelholms fotbollshistoria. Nya klubbar 
har tillkommit och spelet har utvecklats. Juniorfotbollen, som redan är i gång i de större 
städerna, kommer om något år att vara ett faktum, även i ÄIF. 1913 ansluter sig föreningen till 
Svenska Fotbollförbundet. Uppmärksamheten i pressen blir allt större. Referaten under 1913 
blir längre och nu börjar man också analysera spelet.  Sportjournalisterna har läst på och allt 
fler, som tittar på, börjar förstå spelets idé. 
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