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Abstract
With over 600,000 active soccer players and over 1 million registered members of soccer
associations, soccer occupies the position as Sweden's national sport in 2020. This has not
always been the case. The sport came to Sweden from England in the late 19th century and then
began an establishment process which led to its position as a national sport. This establishment
process is described at a national level in other studies, but a deeper explanation and
understanding of the growth of soccer at a local level is lacking. This study therefore aims to
contribute to the research by studying the growth of soccer in Halmstad. The study follows a
chronological review during the two initial decades of the 20th century in Halmstad. This
provides an insight into which the first teams were, an idea of how soccer was established and
an understanding of the approach to soccer at its early growth in the city. The result shows that
soccer during the establishment process in Halmstad never stopped growing, it constantly found
methods to increase the inhabitant’s interest. The study also shows that IF Kamraterna
Halmstad was the first team in the city. Thereafter more teams followed but during 1912-1914
only two teams were accepted in Halmstad. People in control thought this would lead to better
soccer and a more unison sport in the city but a lot of people wanted to play soccer and more
teams were a supposition. The games were played at Sommarlust which were a common field
for all clubs in Halmstad during the 1900s and 1910s and had an important role under the age
of the establishment process. The people of Halmstad seems to have enjoyed soccer at its
growth. But different organizations, such as church and temperance movement, did not like
soccer at the beginning which forced the sport to adapt. When soccer first came to Halmstad in
the 1900s it was nothing, but the continued growth and adaption made it to a natural part of
Halmstad.
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1. Inledning
Fotboll är idag världens största idrott med över 265 miljoner registrerade fotbollsspelare.1 I
Sverige finns en miljon registrerade medlemmar i fotbollsföreningar och av dessa är 600 000
aktiva fotbollsspelare. Tillsammans utgör detta en tredjedel av den svenska idrottsrörelsen.2
Fotboll är för en stor del av Sveriges befolkning en självklarhet. Fotboll blir ofta en del av
vardagen exempelvis genom nyheter och sportnyheter, genom att se matcher på tv eller från
läktaren, genom att vara medlem i en fotbollsförening, vara tränare eller vara aktiv utövare.
Sporten fotboll intresserar oerhört många människor därav dess givna position i samhället.
Fotbollen enar människor både på en regional nivå i form av klubbfotboll och på en nationell
nivå genom landslagsfotboll. Fotbollen är år 2020 en stor och naturlig del av det svenska
samhället.
Denna självklara position som fotbollen intagit i samhället har inte alltid varit så självklar som
den idag framstår. Fotbollen likt vi känner den idag, det vill säga Association Football kom till
Sverige i slutet av 1800-talet från fotbollens födelseland, England.3 Under denna tid var idrott
ingen självklarhet i det svenska samhället där fotbollen tvingades konkurrera med andra idrotter
och en negativ inställning från delar av den svenska befolkningen. Fotbollen ansågs länge vara
en farlig och missgynnsam idrott vilken inte skulle äga rätten att utövas, men med tiden
ändrades denna inställning och fotbollen kom att bli allt mer etablerad i idrottsföreningar och
det svenska samhället.
Fotbollens framväxt på nationell nivå har tidigare utforskats liksom fotbollens
etableringsprocess i storstäder som Stockholm och Göteborg. På en djupare lokalhistorisk nivå
saknas dock forskning kring området. Fotbollshistorikerna är relativt få och forskningen om
fotbollens historia är än så länge ung vilket forskningsläget i denna undersökning erinrar om.
Med bakgrund i detta är det därför inte konstigt att Halmstadfotbollens framväxt i det tidiga
1900-talet fortfarande är outforskad, något denna undersökning ämnar ändra på.
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FIFA, https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
SvFF, https://fogis.se/om-svff/
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Association Football kallas den moderna fotboll som idag förknippas med fotboll. Vid
fotbollensuppkomst fanns flera varianter, däribland sorter där spelet tillät både händer och
fötter samt den variant som vi idag kallar rugby.
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Fotbollen i Halmstad är idag en mycket central del av stadens idrottsliv. En förståelse för detta
ger antalet fotbollsföreningar i Halmstad vilka är 26 till antalet och därmed flest i staden. Detta
kan jämföras med antalet gymnastikföreningar vilka är 20 till antalet och är näst störst sett till
antalet aktiva föreningar.4 Ytterligare bevis på fotbollens intresseskapande i staden är Halmstad
Bollklubb vilka för tillfället spelar i den näst högsta serien Superettan och är stadens främsta
fotbollsklubb. Denna klubb omnämns ofta i lokalmedia och har många fans i staden på grund
av flera framgångsrika år på fotbollsplanen, däribland SM-guld från åren 1976, 1979, 1997 och
2000.
Fotbollen kan med bakgrund i ovanstående därmed ses som en självklarhet även i staden
Halmstad, det vill säga en idrott som alltid funnits och utövats. Men inte heller i Halmstad har
fotbollen alltid funnits och varit en naturlig del av stadens idrottsliv. Fotbollen i form av
Association Football kom till Halmstad kring sekelskiftet 1900. Därefter upplevde
Halmstadfotbollen en etableringsprocess där fotbollen uppstod, växte fram och sedermera intog
en stadigvarande och betydande plats i staden.
1.1 Syfte & Frågeställningar
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara fotbollens framväxt i Halmstad mellan åren
1900 till 1922. För att besvara syftet är det av intresse att undersöka de första fotbollslagen i
Halmstad. Det är även väsentligt för studien att undersöka etableringen av fotbollen och hur
densamma utvecklades. Det vill säga belysa faktorer vilka fick fotbollen att bli en del av stadens
idrottsliv. Ytterligare av vikt för syftet är inställningen till fotboll hos invånarna i Halmstad.
Med inställning avses uppfattningen om fotboll och hur densamma togs emot av invånarna i
staden. Utifrån dessa aspekter kan en beskrivning och förklaring till fotbollens framväxt i
Halmstad uppnås vilket resulterar i följande frågeställningar:
•

Vilka var de första fotbollslagen i Halmstad?

•

Hur etablerades fotbollen i Halmstad?

•

Hur var inställningen till fotboll hos invånarna i Halmstad?

1.3 Forskningsläge
Som tidigare nämnts är forskningen kring fotboll på en nationell nivå god. Framförallt är det
idrottsforskaren Torbjörn Andersson som är ledande inom detta område. Han har skrivit
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Halmstad Kommun, https://fri.halmstad.se/forening/
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avhandlingen Kung fotboll där den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till år
1950 undersöks.5 I boken redogör Andersson för fotbollens utveckling i Sverige och hur den
kom från England i slutet av 1800-talet, tämligen okänd, och så småningom kunde etablera sig
och därefter få smeknamnet ”Sveriges nationalsport”. Andersson intar ett nationellt
övergripande perspektiv vilken i huvudsak fokuserar på fotbollens historia i Sveriges största
städer. Avhandlingen innehåller enstaka nedslag i lokal fotbollshistoria vilket bidrar till att
generaliseringen kring fotbollens tidiga kultur blir pålitlig. Andersson väljer att lyfta fram
lokalfotbollens historia djupare i studien Spela fotboll bondjävlar vilken dock fokuserar på
perioden efter år 1950 och därmed inte är relevant för denna studie.
Ytterligare forskning kring fotbollens tidiga intåg i Sverige har genomförts av Lennart K.
Persson. I studien Den hårda kampen. Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg före första
världskriget ger Persson en beskrivning av fotbollens intåg i Sverige och sedermera en
djupanalys av fotbollens etableringsprocess i Göteborg där laget Örgryte IS tidiga historia
försätts under lupp.6 Persson gör genomgående jämförelser med Stockholmsfotbollen under
samma period vilket beror på att dessa städer var de första att anamma och utveckla fotbollen i
Sverige. Fokuseringen kring Göteborgs fotbollshistoria och sportens framväxt kring
sekelskiftet 1900 gör att studien blir högst relevant för detta arbete. Dels på grund av det lokala
perspektivet och dels på grund av Göteborgs geografiska placering på västkusten med en närhet
till Halmstad.
Tillskillnad från Persson har Jonas Cederquist valt att fördjupa sig i Stockholms fotbollshistoria.
I boken Stockholms fotbollshistoria 1880–2010 behandlas Stockholms fotbollshistoria från den
tidiga etableringsfasen runt sekelskiftet 1900 till den mer moderna fotbollen år 2010.7 Detta
lokala nedslag i Stockholms fotbollshistoria gör vissa delar av boken relevanta för denna studie.
Likt Persson förekommer vissa jämförelser med Göteborgsfotbollen och det finns därmed
möjlighet till jämförelser verken emellan. Cederquist bok, vilken är en monografi, bygger på
forskning kring området. Boken innehåller en gedigen litteratur- och källmateriallista men
saknar trots det noter i den löpande texten vilket försvagar dess intryck. Dock är den utgiven
av Kommittén för stockholmsforskning vilket ger noternas uteblivande viss acceptans och kan
därför ses som användbar information till föreliggande studie.
5
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Ytterligare perspektiv på fotbollens framväxt och etablering i samhället ger historiken Åke
Jönsson i boken Fotboll. Hur världens största sport växte fram.8 Han ger en uttömmande
beskrivning från fotbollens tidiga uppkomst under medeltiden, via moderniseringen av sporten
i England till fotbollens tidiga framväxt i Sverige. Boken är en sammanställning av tidigare
forskning och litteratur kring området fotboll och är därför inte ett verk vilket på vetenskaplig
grund kan bidra till detta arbete. Boken ger dock en god övergriplig bild av fotbollens framväxt
vilket kan bidra med intressanta infallsvinklar och perspektiv på fotbollens historia och
etablering i Sverige.
Fortsättningsvis har Karin Wikberg skrivit avhandlingen Amatör eller professionist? där frågan
kring tävlingsidrott inriktad mot amatöristiskt utövande och professionellt utövande studeras.9
Wikberg har fördjupat sig i den rådande amatörism eran vilken präglade svensk idrott från
1800-talets andra hälft och hundra år framåt. Hon gör nedslag i fotbollens inställning till
amatörismen

och

beskriver

hur

professionaliseringen

inom

sporten

skapade

en

klassöverskridande karaktär vilken kom att bli en anledning till fotbollens starka utveckling.
Wikbergs studie berör fotbollen från och med 1920-talet men kan trots detta bidra med
perspektiv kring inställningen mot amatörism och professionalism inom fotbollen.
Vidare finns mindre omfattande forskning kring fotbollens etableringsprocess i Halland att
tillgå. Annethe Yngve har skrivit Fotboll, engagemang och intresse på lokal och nationell nivå
under 1910- och 1920-talen vilket är ett examensarbete som berör fotbollen i Varberg.10 Yngve
jämför två klubbar i Varbergs kommun med resultat från tidigare forskning gjord på riksnivå.
Hon ämnar där undersöka vad som ledde till engagemang och intresse inom fotbollen på 1910och 1920-talen. Hon undersöker hur engagemang och intresse påverkade fotbollens expansion
och hur dessa bidrog till densammas framväxt. Denna lokala undersökning kan bidra på ett
sekundärt plan genom förståelse för fotbollen i andra delar av Halland.
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2. Bakgrund
2.1 Associationsfotbollen når Sverige
Under 1800-talet var England en stormakt vilken bredde ut sig över stora delar av världen.
Englands imperium möjliggjorde för landet att utveckla och sedermera sprida olika former av
idrottsutövande. Under 1800-talet utvecklades flera sporter i England, däribland fotboll,
friidrott, cykel och rodd.11 Tidigare hade det funnits andra former av fotboll i England där den
mest kända är Folkfotbollen vilken utövades i England mellan 1200-talet till 1800-talet. Den
spelades ofta mellan byar där målen i respektive by kunde vara flera kilometer ifrån varandra.
Ofta hade folkfotbollen också en våldsam prägel där alla medel var tillåtna för att föra bollen
in i motståndarbyns mål.12 Denna folkfotboll kom att utvecklas vid internatskolor i England
under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. I internatskolorna spelades olika former
av fotboll på grund av att reglerna skiljde sig från skola till skola, ofta användes både fötter och
händer och våldsamma inslag var fortfarande vanligt förekommande.13
I början av 1860-talet bildas en del fotbollsklubbar utanför skolornas områden i England och
till en början spelades matcher internt inom den egna klubben, men allteftersom började
matcher mellan olika klubbar spelas där kaptenerna för respektive lag före match fick komma
överens om vilka regler som skulle gälla.14 Man insåg snabbt att detta ständiga förhandlande
om regler från match till match inte fungerade särskilt väl och klubbarna började därför gå
samman för att bilda gemensamma regler för fotboll. År 1863 bildas FA, Football Association,
där grunden för fotboll som vi känner den idag lades. Under dess tidiga år uppstod flera
meningsskiljaktigheter inom organisationen där den främsta gällde huruvida fotboll skulle
spelas med händer och fötter eller endast fötter. Sedermera uppstod en splittring och spelet med
fötter kom att kallas Cambridge, det vill säga associationsfotboll, medan spelet med fötter och
händer kom att kallas rugby.15
Därmed hade grunden för den moderna fotbollen lagts i England och idrotten fotboll spreds till
andra länder i Europa och världen. I Sverige hade sedan länge olika bollspel utövats precis som
folkfotbollen i England. I Sverige fanns dock inget som går att likna vid folkfotboll utan här
11
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spelades exempelvis pärk. Pärk är ett bollspel som utövas på en gräsplan men skiljer sig
signifikant från fotboll, exempelvis är bollen i storlek med en tennisboll. När fotbollen kom till
Sverige går inte exakt att tidsbestämma och hur den kom till Sverige är inte heller självklart.
Tidigare forskning har daterat de första tecknen på fotboll i Sverige till slutet av 1870-talet.16
Teorierna kring hur fotbollen kom till Sverige är flera och beror även på var i landet frågan
fokuseras. Fotbollens influenser från England följde dels med sjömän vilka hade
handelsförbindelser med Sverige och därigenom spred fotbollen till kustnära handelsstäder i
Sverige.17 Dels var det från Danmark mycket av den tidiga fotbollen spreds till Sverige. Redan
1878 existerade en fotbollsklubb i Köpenhamn med namnet Football Club vilket erinrar om att
fotbollen tidigt anammades av danskarna. Förutom dessa nämnda spridningsorsaker var
ytterligare en orsak till fotbollens uppkomst svenskar vilka reste till England och där fick
uppleva idrotten på nära håll och sedermera tog idéerna med sig hem till Sverige igen.18
Sammanfattningsvis kan Väst- och Mellansverige anses ha influerats främst av engelska
kontakter medan de sydvästra delarna av Sverige främst påverkades av Danmark som i sin tur
hämtat fotbollen från England.19
2.2 Fotbollen i Sverige åren 1890 till 1910
Kring 1885 hade de första fotbollsklubbarna i Sverige bildats. Dessa spelade fotboll med så
kallade svenska regler vilket innebar spel med både fötter och händer, matcherna genomfördes
huvudsakligen inom klubbarna mellan de egna medlemmarna. År 1890 spelades således den
första kända fotbollsmatchen i Sverige vilket skedde mellan Halmstad Bollklubb, inte att
förväxla med dagens HBK, och Köpenhamns Akademi Bollklubb. Matchen, vilken spelades i
Halmstad, var inte till fullo associationsfotboll utan verkar ha haft andra regler än de gällande
för den engelska fotbollen, det vill säga associationsfotbollen.20 Ett par månader senare spelades
dock den första associationsfotbollsmatchen i Sverige vilket innebar att engelska regler
användes. Denna match spelades mellan ett fotbollslag i Malmö och Köpenhamns Bollklubb.21
Två år senare, 1892, spelas den första kända associationsmatchen i Sverige mellan två svenska
fotbollslag, en match som genomfördes i Göteborg.22
16

Jönsson, 2006 s. 203.
Hjelm, 2004 s. 14.
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Olofsson, 1989 s. 40.
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Andersson och Radmann, 1998 s. 29.
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Persson, 2011 s. 28 och Jönsson, 2006 s. 206–207.
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Jönsson, 2006 s. 207.
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Persson, 2011 s. 29.
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Under 1890-talet fortsätter fotbollen att spridas i Sverige. Kring 1895 gällde
associationsreglerna för i stort sett hela Sverige och fotboll spelades under denna tid i flera
städer. Kring sekelskiftet 1900 spelades det fotboll i bland annat Söderhamn, Hudiksvall,
Norrköping, Linköping, Jönköping, Örebro, Köping och Eskilstuna.23 Fotbollens populism
kring sekelskiftet ledde till att befintliga idrottsföreningar upptog fotbollen i sina program samt
att nya klubbar bildades för att människor skulle få möjlighet att utöva fotboll i organiserad
form. Denna spridning och bildandet av fotbollsföreningar resulterar sedermera i bildandet av
Svenska Fotbollförbundet, förkortat SvFF, år 1904. Syftet med detta förbund var att organisera
fotbollen i Sverige och införa en organisation med ett övergripande ansvar vilket i sin tur skulle
utveckla fotbollen. Året efter bildandet införde SvFF sin prägel på fotbollen genom att bilda
olika distriktsområden vilka i sin tur skulle svara för kommunikation med de lokala
fotbollslagen i sina områden. Ett av de första fotbollsdistrikten i Sverige var Göteborgs
Fotbollförbund där fotbollen under 1900-talets första decennium hade sin allra kraftigaste
utveckling.24
Under fotbollens tidiga år i Sverige uppstod ett visst motstånd mot sporten och på flera håll
motarbetades densamma. Allt från den etablerade linggymnastiken, kyrkan, föreningar med
exempelvis friidrott, rodd, kraftsport eller cykel på programmet, till arbetarrörelsen och
nykterhetsrörelsen, var några av de som motarbetade fotbollens tidiga etablering i Sverige.
Detta motstånd byggde i huvudsak på egenintressen där exempelvis linggymnastiken och andra
idrotter såg fotbollen som ett hot. Detta hot ansåg idrotterna kunde leda till ett minskat antal
utövare liksom en försämrad status för deras idrott. Vidare uppstod i huvudsak kyrkans
motstånd när fotboll började spelas på söndagar. Söndagen var den enda lediga dagen från
arbete vilket därför blev en naturlig dag att spela fotboll på men med resultatet att många avstod
från söndagsgudstjänsten. När det kom till arbetarrörelsen ansåg man att fotbollen tog tid från
kampen mot ett rättvisare arbetsklimat och nykterhetsrörelsen såg till en början fotbollen som
en sammansättning av svettande män och okontrollerat alkoholintag.25 Ytterligare motstånd
mötte fotbollen hos lokala politiker vilka inte såg poängen med idrott då detta kring sekelskiftet
1900 inte bedömdes som hälsofrämjande utan ansågs leda till överansträngning, omoraliskt
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Persson, 2011 s. 51.
Persson, 2011 s. 123.
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Andersson, 2002 s. 64–65, s. 112 och Persson, 2011, s. 275.
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vinningsbegär samt att den kritiserades för att ta energi och tid från viktigare
samhällsengagemang.26

3. Teori
För att beskriva fotbollens etableringsprocess i Halmstad ämnar jag använda en teori vilken kan
förklara hur och varför fotbollen kunde etableras i staden. I detta avsnitt presenteras Elias
Canettis massteori, denna teori har som syfte att förklara hur en samhällsföreteelse kan uppstå,
växa och sedermera bestå.27 I detta fall intar fotbollen platsen som samhällsföreteelse vilken
har uppstått, växt och fram till idag består. Canetti är i huvudsak känd för sitt författarskap och
det Nobelpris han fick i litteratur år 1981. Men under en stor del av sitt författarliv studerade
Canetti även förhållandet mellan massa och individ. Han försökte förstå massan och förklara
hur den uppstod, hur den växte och hur den sedan kunde bestå eller alternativt sönderfalla.
Massan som begrepp ska förstås som en grupp människor i form av två eller fler mänskliga
deltagare vilka tillsammans bildar det Canetti kallar massa. Hans studie är en blandning av
socialantropologi och psykologi vilket innebär att hans koncentration i teorin riktar sig mot
människan och hur densamma kan bli en del av något större i en sammansättning av människor.
Canetti beskriver massan som ett innehåll vilket, så snart det har skapats, vill bli större. Driften
att växa är massans främsta egenskap. Massan strävar efter att innesluta alla den kan nå vilket
innebär att den som är skapt som människa har möjlighet att bli en del av denna massa. Vidare
skiljer Canetti på öppen och sluten massa. Öppen massa ser han som den naturliga massan
vilken inte har någon gräns i tillväxt och som främst strävar efter att växa, medan den slutna
massan har ett bestämt antal medlemmar och främst strävar efter att bestå.28 Massan har fyra
framstående egenskaper där den första och främsta redan nämnts i form av driften att växa. Den
andra egenskapen är att det inom massan råder jämlikhet. Denna jämlikhet är som starkast vid
det Canetti benämner som urladdningen. Urladdningen utgörs av det ögonblick då alla som
tillhör massan blir av med sina olikheter och känner sig som likar. Den olikhet som då tillfälligt
försvinner kan bestå av rang, samhällsklasser eller ekonomiska skillnader. Den tredje
egenskapen är att massan gillar förtätning. Det innebär att medlemmarna i massan vill komma
så nära varandra som möjligt och skapa en enhet, enheten som uppstår är som starkast vid

26
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urladdningen. Den fjärde och sista egenskapen är att massan har en riktning. Det betyder att
medlemmarna har ett gemensamt mål att sträva efter.29
Vidare förklarar Canetti hur en massa antingen består eller sönderfaller. Om en massa ska bestå
måste den fortsätta växa, detta innebär att urladdningsprocessen, ögonblicket då jämlikhet sker,
fortsätter i nya medlemmar vilka har anslutit sig till massan. En massas omfång är inte
förutbestämd utan strävar efter att växa i oändlighet, detta innebär att massan består så länge
nya medlemmar ansluter. Massan sönderfaller därför när nya medlemmar slutar ansluta till
massan vilket får massan att sluta växa. Detta gäller för både den öppna och slutna massan, den
öppna strävar hela tiden efter att växa medan den slutna hela tiden strävar efter att uppfylla sitt
bestämda medlemsantal.30
Hur kan då Canettis massteori anläggas på fotbollens etableringsprocess? Fotbollen i Sverige
förekom i dess begynnelse i mycket liten skepnad vilket innebar att fotbollen från början inte
var en självklar medlem i idrottsfamiljen. Tidigare forskning har visat att fotbollens intåg i
Sverige inte skedde utan motstånd och kritik från olika grupper, sporter och organisationer
något som berörs i det tidigare kapitlet 2.2.31 Trots en från början liten omfattning och ett
motstånd lyckades fotbollen som ny idrottsföreteelse uppstå, växa och sedermera bestå.
Fotbollen kan därför ses som en företeelse innehållande individer vilka tillsammans motsvarar
det Canetti benämner massa i betydelsen grupp av människor. Detta leder till att massteorin blir
relevant att tillämpa på fotbollen och dess tidiga framväxt med syftet att försöka förklara dess
etablering och framväxt i samhället under 1900-talets inledande två decennium.

4. Metod och källmaterial
För att besvara de tidigare nämnda frågeställningarna och framförallt arbetets huvudsakliga
syfte kommer en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod att användas, en kombination
som kallas flermetodsforskning.32 Den kvalitativa tolkningen av källmaterialet kommer
användas i analysen kring hur fotbollen etablerade sig i Halmstad och hur inställningen till
fotboll var hos invånarna. En kvalitativ innehållsanalys kommer att appliceras vilket innebär
ett sökande efter bakomliggande teman i det material jag ämnar undersöka. Denna metod är
29

Canetti, 1985 s. 27.
Canetti, 1985 s.15.
31
Andersson, 2002 s. 64–65, s. 112 och Persson, 2011, s. 275.
32
Bryman, 2018 s. 757.
30

12

den vanligaste när det handlar om kvalitativ analys av texter.33 Anledningen till valet av metod
grundar

sig

i

källmaterialet

vilket

består

av

tidningsartiklar,

mötesprotokoll,

jubileumshandlingar samt verksamhetsberättelser. Källmaterialet i detta fall innehar ofta en
subjektiv skildring vilken upprättats av skribenten. Denna subjektivitet är viktig att vara
medveten om under undersökningen för att kunna förmedla en objektiv beskrivning av
fotbollens etableringsprocess i Halmstad.
Den kvantitativa granskningen används med syftet att kunna inhämta information kring vilka
de första fotbollslagen var i Halmstad. För att kunna sammanställa denna information används
en kvantitativ innehållsanalys. Detta är en analys vilken används för att räkna innehåll i
dokument och texter.34 Således passar denna metod bra till undersökningen då källmaterialet
består av olika sorters dokument och texter. Metoden appliceras genom att räkna antalet
fotbollslag som förekommer i källmaterialet mellan åren 1900–1922. Detta möjliggör en
förståelse för fotbollslagens bildande och huruvida dessa bestod eller upplöstes.
Vidare består källmaterialet av tidningsartiklar från Hallandspostens digitala arkiv där artiklar
tillbaka till år 1910 har lagrats och är möjliga att ta del av. Utöver Hallandsposten används även
det digitala arkivet Svenska dagstidningar av Kungliga biblioteket där tidigare årgångar än 1910
av Hallandsposten går att ta del av. Ytterligare källmaterial är det som går att finna i Södra
Hallands folkrörelsearkiv. Där finns bevarade jubileumsskrifter liksom verksamhetsberättelser
och mötesprotokoll från idrottsföreningar och idrottsförbund i Halmstad. Detta källmaterial
tillsammans med tidningsartiklar från Hallandsposten kommer granskas kvalitativt med syftet
att konkretisera fotbollens etableringsprocess i Halmstad utifrån inställning till sporten som
företeelse samt faktorer som bidrog till dess etablering. Den kvantitativa granskningen består i
inhämtandet av information kring vilka fotbollslagen var i Halmstad under den undersökta
perioden. Källmaterialet består, som nämnts, bland annat av jubileumsskrifter där två av dessa
kan ses som andrahandskällor.35 Detta är jag fullt medveten om och dessa används därför endast
i syftet att förmedla statistik eller årtal vilka har betydelse för studien.
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4.1 Avgränsning
Fortsättningsvis har en avgränsning för undersökningsperioden genomförts med anledning av
forskningens tidsomfång liksom för att främja kvaliteten på dess innehåll. Bryman belyser att
avgränsningen ofta styrs av när i tiden en viss händelse sker.36 Således är det även så i denna
undersökning. Det som styrt urvalet av tidsperiod är den period då etableringsprocessen var
som tydligast i Halmstad. Den tidsperiod som huvudsakligen undersöks i detta arbete är åren
1900 till och med 1922. Orsaken till denna avgränsning grundar sig dels i att tidigare forskning
visat att fotbollen under denna period hade sin tidiga framväxt i Sverige. Dels beror det även
på att olika källor visar att de första fotbollslagen i Halmstad bildades i början av 1900-talet
och att de första tävlingarna med associationsfotboll startade 1905 i Halland.37 Forskningens
slutår, 1922, är valt med bakgrund i att Örjans Vall detta år invigdes och att fotbollen med denna
moderna fotbollsarena därmed kan anses ha etablerats i Halmstad. Det vill säga att fotbollen
från och med 1922 inte var en sportfluga i idrottshalmstad utan en idrott som kommit för att
stanna. Trots denna tydliga avgränsning kan inte undersökningen helt bortse från åren före och
efter undersökningens tidsperiod. Likt all historia sker förändring i en större kontext och därför
är det av relevans att ta hänsyn till åren före och efter avgränsningsperioden men i en, för syftet,
sekundär betydelse.

5. Resultat och Analys
Under detta kapitel följer till att börja med en redogörelse över Halmstadfotbollens framväxt
mellan åren 1900 till 1922, det vill säga en genomgång av de första lagen och deras utövande
av fotbollen i en kronologisk följd. Beskrivningarna av fotbollslagen grundar sig i den
kvantitativa granskningen av källmaterialet medan den kvalitativa granskningen visar sig i
beskrivningarna av inställningen till fotboll och hur densamma etablerades i Halmstad. Efter
denna redogörelse följer en analys av Halmstadfotbollens etablering under samma period och
hur denna går att förklara med hjälp av Canettis, tidigare presenterade, massteori.
5.1 Fotbollens begynnelse i staden Halmstad
År 1890 spelas den första kända fotbollsmatchen i Halmstad mellan ett lag från staden och
danska Köpenhamns Academi Boldklub. Tidigare forskning kring denna match belyser att
reglerna var de tidiga svenska fotbollsreglerna vilket innebar att både fötter och händer
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användes, de engelska reglerna översattes inte till svenska förrän 1891.38 Det Halmstadlag som
ställde upp i matchen var Halmstad Bollklubb, bildad 1889 av en arbetande dansk bosatt i
staden.39 Detta Halmstad Bollklubb är inte det HBK vi känner idag och som bildades 1914.
Halmstad Bollklubb anno 1889 fanns i tre år, år 1892 blev klubben en del av Halmstad
roddförening.40 Därmed hade Halmstads första fotbollsförening hunnit bildas, vara aktiv och
sedermera upplösas under en treårsperiod. Om Halmstad roddförening hade fotboll på
programmet framgår inte av något källmaterial vilket antagligen tyder på att fotbollen upphörde
helt eller att den spelades i en ”lekande form” enbart mellan föreningens medlemmar.
År 1895 bildas således den klubb vilken skulle komma att bli en av Halmstads främsta på fotboll
under 1900-talets första decennium, Idrottsföreningen Kamraterna Halmstad, förkortat IF
Kamraterna eller IFK. Vid bildandet upptar fokus på programmet främst friidrottsgrenar och då
i form av gång, löpning och simning.41 Det dröjer sedan sex år tills fotbollsverksamheten upptas
på IFK:s program. I april år 1901 har IFK ordnat med en informationsnotis i Hallandsposten
där syftet är att informera om att IFK anordnar fotboll.42 Vidare finns ingen mer information att
tillgå om denna tillställning. Huruvida det enbart gäller föreningens medlemmar eller om vem
som helst får komma framgår inte. Var denna fotboll utspelas finns det heller ingen information
om. Kanske var det på Laxön vilken IFK hade som idrottsplats mellan åren 1895–1902. Eller
kanske var det så att matchen spelades på Såpebrukslyckans idrottsplats vilken invigdes 1902
och var belägen där Internationella Engelska Skolan ligger idag.43 Något som är säkert är att
det vid denna tid inte fanns någon ordentlig fotbollsplan i Halmstad, fotbollen vid denna tid
spelades på öppna ytor där man fått ett godkännande från markägaren. Under 1902 bildas
ytterligare en förening vilken upptar fotboll på sitt program vid namn Halmstad Gymnastik och
Atletklubb Svea (förkortat Svea).44 I områden runtomkring Halmstad uppstår också ett intresse
för fotboll, ett exempel på detta är skolan i Hishult där fotboll utövas, men således endast i
lekande form.45
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Vidare sker under år 1905 ett genombrott för både fotbollen och idrotten i stort i Halmstad.
Under detta år bildas Hallands Idrottsförbund där IF Kamraterna Halmstad var en av
initiativtagarna samt en av de första medlemmarna i förbundet. Samma år startar Hallands
Idrottsförbund Halländska Mästerskapet i fotboll som ett resultat av att flera klubbar upptagit
detta i sina program.46 Denna mästerskapstävling är den första fotbollstävlingen i organiserad
form i Halland vilken domineras av Varbergs Gymnastik och Idrottsförening de första fem åren.
Tidigare hade endast enstaka vänskapsmatcher förekommit mellan olika klubbar. Under 1905
fortsätter fotbollen att spridas i områdena runt Halmstad, bland annat bildas Harplinge
fotbollsklubb vilka enbart spelade fotboll fram till 1910.47 Att en klubb enbart spelade fotboll
var under 1900-talets första decennium högst ovanligt i Halmstad. Klubbar som IF Kamraterna,
Svea och sedermera IS Halmia var alla flerförgreningsföreningar vilket innebar att flera idrotter
upptogs på programmet. Vanligt var också att fotbollslagets medlemmar även utövade andra,
av föreningen, tillgängliga idrotter. Bruno Sandberg var i IFK både fotbollsspelare och
friidrottare under 1900-talets två inledande decennier. Han beskrev att de bästa idrottarna i IFK
utövade flera av de idrotter klubben upptog på sitt program.48
Tidigare forskning kring fotbollen på nationell nivå har belyst att fotbollens framväxt många
gånger kännetecknades av ett motstånd från andra företeelser i samhället.49 Bland annat anses
ett betydande motstånd ha kommit från linggymnastiken. Linggymnastiken förefaller varit stor
och viktig även i Halmstad men där verkar fotbollen och linggymnastiken funnit lösningar för
att gynna båda idrotterna. I exempelvis IS Halmia år 1907 bestod ett av träningspassen varje
vecka av linggymnastik där en gymnastiklärare kom och höll i träningspasset.50 På så sätt kunde
linggymnastiken och fotbollen komma överens, åtminstone till en början då fotbollen var som
allra mest ifrågasatt och endast förekom i ringa omfattning. Andra motståndare mot fotbollen
kunde vara andra föreningar med skilda idrotter.51 I Halmstad var alla fotbollsföreningar
flerförgreningsföreningar under 1900-talets första decennium. Detta innebar att fotbollen ofta
kamperade mot andra idrotter som friidrott och brottning inom föreningarna. I vissa fall verkar
detta samarbete fungerat väl där de olika idrotterna accepterat varandra. Ett exempel på detta
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är IF Kamraterna där medlemmarna fick lov att utöva alla idrotter på programmet, likt Bruno
Sandberg som spelade fotboll och utövade friidrott. Ett annat exempel är IS Halmia där man
lyssnade på sina medlemmars önskan om att få deltaga i friidrottstävlingar och därmed upptog
friidrott på programmet.52
Friidrott och fotboll förefaller ha haft ett gott samarbete där båda idrotterna gav utrymme åt
varandra under 1900-talets första decennium. Detta samarbete och denna hänsynsfullhet tycks
ha försvårats ju längre tiden gått med anledningen av fotbollens utveckling. Med ett ökat antal
matcher på årsbasis under 1910-talet försvåras denna relation när tävlingar i friidrott och
matcher i fotboll allt oftare sammanfaller under samma dagar och helger. Ett bevis för att detta
samarbete kom att bli svårare är Halmstad Bollklubbs bildande 1914 där anledningen till
föreningsbildningen var att man enbart ville ägna sig åt fotboll. Ett annat exempel är
nedläggningen av fotboll hos IF Kamraterna 1919, där fotbollen fick ge vika för friidrottens
framgångar.53
Ytterligare en fotbollskritiker förefaller, enligt tidigare forskning, varit kyrkan. Främst var
kyrkan en kritiker mot att fotboll ofta spelades på söndagar då veckans viktigaste bön
genomfördes i form av söndagsgudstjänsten.54 Även Halmstad tycks följa tidigare forsknings
resultat kring kyrkans motstånd. IS Halmia tränade exempelvis under söndagsförmiddagarna
vilket skapade en konkurrenssituation med gudstjänsten.55 Matcher verkar också ofta ha
förlagts till söndagar i Halmstad då chansen var störst att alla spelare var lediga och därmed
tillgängliga för spel.56 Slutligen var även nykterhetsrörelsen motståndare till fotbollen under
1900-talets inledning.57 En stor anledning till detta var det vanligt förekommande
alkoholintaget vid matcher. Spelare kunde dricka både före, under och efter match vilket
naturligtvis påverkade spelet och uppförandet. I Halmstad fanns kritik mot fotbollen och den
alkoholkonsumtion som förekom i samband med utövandet. I Hallandsposten i juni år 1914
skriver en upprörd insändare om fotbollen i Halmstad och dess alkoholkonsumtion.
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Man får lätt den föreställningen, att den nyss avslutande tävlingen varit
en bisak och huvudorsaken endast ligger förlagd i behaget, att för några
timmar få leva ett fullständigt busliv. Vanligtvis har man, beklagligt
nog, medtagit rikliga förråd av spritvaror för att komma i den rätta
stämningen.58

Denna insändare visar att nykterhetsrörelsens kritik mot fotbollen i allra högsta grad var aktuell
i Halmstad under dess etablering. Positivt för fotbollen var att denna kritik så småningom ledde
till ett fotbollsutövande rent från alkohol. Nykterhetsrörelsens kritik är ett tydligt exempel på
hur fotbollen anpassade sig efter samhället och dess krav, något som i förlängningen bidrog till
fotbollens etablering.
Även vissa lärare verkar ha varit fientligt inställda mot fotbollen i början av 1900-talet.
Fotbollen ansågs av vissa göra det svårare för elever att koncentrera sig om dessa spelade
fotboll, ”Hr S, hade som lärare erfarit, att eleverna hade svårare att lära strax efter en
fotbollsövning än annars”.59 Denna redogörelse kommer från Hallandsposten som refererade
från ett möte i stadsfullmäktige där fotbollen berördes. Det fanns även motstånd från vissa
politiker vilka ansåg att en idrottsplats inte enbart skulle användas för fotboll med anledning av
att denna sport inte var värd att framhållas framför andra idrotter.60 Fotbollen skulle med andra
ord inte sticka ut och framförallt inte inta en position i spetsen för andra idrotter. I jämförelse
med fotbollens framväxt i storstäder som Stockholm och Göteborg förefaller fotbollen i
Halmstad haft liknande motstånd. Något som dock skiljer sig från tidigare resultat är
linggymnastiken där åtminstone IS Halmia verkar ha funnit ett sätt att samarbeta och komma
överens med en, i Göteborg och Stockholm, betydande kritiker av fotbollen.
5.2 Fotbollen i Halmstad tar ny fart
Under åren 1905 och 1906 bedrivs fotboll i Halmstad huvudsakligen av de båda föreningarna
IF Kamraterna Halmstad och Svea. Fotbollen i Halland domineras av Varbergs Gymnastik och
Idrottsförening där fotbollen kommit att bli en stor del av föreningens program. År 1907 får
dock Halmstadfotbollen ett nytt tillskott i form av Sparta. Sparta är namnet på den förening som
under 1908 byter namn till IS Halmia, ett namn föreningen har kvar än idag. IS Halmias
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bildande tillför Halmstadfotbollen en ny dimension i form av en ökad konkurrenssituation på
planen. Under åren 1907–1910 anordnas flertalet tävlingar där IF Kamraterna och IS Halmia
möts. Tävlingarna anordnas av de båda föreningarna och matcherna sker i samband med att
tävlingar i friidrott genomförs.61 Under samma period uppgår Svea i föreningen Halmstad
Idrottsförening och denna klubb tillsammans med IS Halmia och IF Kamraterna står för den
första tävlingsfotbollen någonsin mellan klubbar belägna i staden Halmstad. Under år 1910 har
IS Halmia och IF Kamraterna nått positionen som Halmstads två bästa fotbollslag.62
Året 1909 sker en avgörande händelse för Halmstadfotbollens framväxt. Detta år invigs
idrottsplatsen Sommarlust där en fotbollsplan tillsammans med kast-, stöt-, löparbanor, och en
tennisbana anläggs. Sommarlust låg 1909 där Halmstads folkpark 2020 är belägen. Denna
fotbollsplan i början av 1900-talet blir en gemensam plan för de tre föreningarna med fotboll
på programmet. Nu behövde lagen inte längre leta efter möjliga ytor i staden att spela sin fotboll
på utan hade en fullvärdig plan i Sommarlust. Byggnationen av Sommarlust kan liknas vid
Idrottsparken i Stockholm vilken byggdes 1896 och fick en fotbollsplan 1901. Cederquist
hävdar att Idrottsparken var mycket viktig för fotbollens utveckling i Stockholm då denna plats
främjade fotbollsspelet genom att publik i större omfattning kunde ta del av matcherna.63 Likaså
innebar Sommarlust för fotbollen i Halmstad. Före 1909 hade det inte varit möjligt för
klubbarna i Halmstad att ta betalt av åskådarna då det inte fanns någon inhägnad idrottsplats,
men med Sommarlust kunde dels fotbollsspelet säkras genom en plan avsedd för spelet dels
kunde ekonomiska inkomster vid arrangemang av matcher uppnås.64
Byggnation och finansiering av Sommarlust skedde av direktör Freckman. Ett par år tidigare
hade denna man börjat anordna uppträdanden och dans på platsen, han hade även byggt en
restaurang vilken användes vid dessa arrangemang. Freckman beskrivs på grund av sitt
bekostande av Sommarlust som en av den halländska idrottens största främjare, ofta i
skepnaden av en hjälte.65 En närmare granskning av denna insats skapar en förståelse för att
Freckman inte genomförde byggnationen utan att säkra inkomster från densamma. För det
första innebar byggnationen att hans restaurang på platsen fick ett lyft och en ökad ekonomisk
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lönsamhet. För det andra visar protokoll från beslutssammanträdet att Freckman och de
föreningar vilka önskade nyttja planen slöt två avtal med varandra. Det ena innebar att 60% av
intäkterna vid arrangemang som föreningarna anordnade skulle tillfalla Freckman. Det andra
handlade om att varje förening fick lova att inte utnyttja någon annan idrottsplats för
arrangemang utan enbart hålla sig till Sommarlust.66 Med andra ord slöt Freckman ett avtal
vilket ledde till att hans finansiella utlägg för Sommarlust kompenserades inom de närmsta
åren. Freckman bör trots sina ekonomiska intressen ses som den idrottsfrämjare han beskrivs
som. Tack vare Freckmans beslut att investera i en idrottsplats med fotbollsplan kunde
fotbollens utveckling i Halmstad ta ytterligare kliv i sin etableringsprocess.
Vidare är Sommarlust ett exempel på hur föreningar med fotboll på programmet tillsammans
kunde samarbeta för att utveckla fotbollen. För att säkerställa en rättvis användning av
fotbollsplanen i Sommarlust skapades en gemensam plankommitté.67 Denna kommitté bestod
av representanter från IF Kamraterna, IS Halmia och Halmstad Idrottsförening vilka var de lag
som utövade fotboll i Halmstad år 1909. Halmstad Idrottsförening bildades 1909 och var en
sammanslagning av de båda föreningarna Svea och IF Wasa.68 Byggnationen av Sommarlust
ledde till att fler matcher spelades och att intresset för fotboll spreds hos befolkningen i
Halmstad. Redan samma år som invigningen av Sommarlust bjuder IS Halmia in ett lag från en
annan stad för matchspel, något som inte var vanligt förekommande vid denna tid. Detta lag
var Helsingborgs IF som vann matchen mot IS Halmia i Sommarlust med 11–0.69 Under år
1910 fortsätter ett liknande matchutbyte med lag från andra städer, där till exempel IF
Kamraterna också inleder matchutbyten. Även de möter Helsingborgs IF vilka 1910 beskrivs
som Sydsveriges bästa fotbollslag.70 Under 1910-talet börjar Halmstads fotbollslag dominera
inom Hallandsregionen. Mellan åren 1905–1910 har Varberg varit främsta ort vad gäller
fotbollsspelet. År 1910 ställer två Varbergslag upp i Halländska Mästerskapet samt två
Halmstadlag i form av Halmstad IF och IF Kamraterna. Detta är sista året under 1910-talet som
ett Varbergslag vinner mästerskapet. Redan 1911 står Halmstad IF som vinnare och åren
därefter upptar fortsatt Halmstadlag platserna som segrare i Halländska Mästerskapet.
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Under 1910 bildas ytterligare en Halmstadklubb vilken upptar fotboll på sitt program, detta i
form av Halmstad Sportklubb. Intresset för fotboll i Halmstad verkar under detta år fortsätta
framåt, således finns det vid denna tid fyra klubbar vilka gjort fotboll till en del av sina program.
En av anledningarna till det ökade intresset är med största sannolikhet de utbytesmatcher som
sker med lag från andra svenska städer på västkusten. Helsingborgs IF kom ofta på besök, likaså
var Göteborgslag vanligt förekommande. I augusti 1910 möter IS Halmia Göteborgskamraterna
vilka för stunden var ett av Sveriges bästa lag med en tredjeplacering i Allsvenska serien.
Hallandsposten bidrar under denna tid till att intresset för fotboll ökar i Halmstad. Vid större
matcher är man mycket explicit i sin beskrivning av det lag som ska besöka staden.
Göteborgs-Kamraterna, som på söndag spelar mot Halmia, hava i år
besegrat flera av Sveriges bästa lag i Allsvenska serien och stå nu på
tredje plats i denna tävling. Laget har fem internationella spelare, som
representerat Sverige vid flera viktiga matcher mot utlandet, bl.a. mot
England, Holland, Belgien och Norge. Bland dessa märkas i synnerhet
centerforward Börjesson, känd som Sveriges bäste målskytt och
dribblare.71

Många gånger uttrycker tidningen även en önskan om att Halmstadbefolkningen ska sluta upp
och bidra med ett gott publikantal liksom atmosfär till matchen. Således blir matchen mellan
IS Halmia och Göteborgskamraterna en lyckad tillställning med ett vackert spel och där
åskådarna nådde tusentalet.72 Resultatmässigt gick matchen inte IS Halmias väg vilka förlorade
med 4–6.
Under samma månad spelar Halmstad IF mot Örgryte, vilket även det var ett av Sveriges då
bästa fotbollslag. Denna match sågs också av tusentalet personer vilket erinrar om ett intresse
att se Halmstadlag möta uttalat duktiga och framgångsrika fotbollslag.73 Att runt tusen personer
såg matcher 1910 kanske inte idag anses vara särskilt mycket. Men sätter man 1910 års
publiksiffror i förhållande till Halmstads befolkning vid samma tidpunkt förefaller publiksiffran
vara oerhört hög. År 1910 bodde 18 342 personer i Halmstad, därmed gick cirka 6% av
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befolkningen på vissa matcher.74 Detta kan jämföras med Halmstad Bollklubb som 2019 hade
en genomsnittlig publiksiffra på 2432 personer och där kommunens befolkning samma år
uppgick till cirka 100 000.75 Med andra ord var publiksiffrorna sett till invånarantal år 1910
mycket högt och ett intresse eller åtminstone en nyfikenhet för fotboll i Halmstad verkar
sannolikt ha funnits hos en stor del av invånarna.
Vidare följer år 1911, vilket även det förefaller varit ett positivt år för fotbollen som utvecklats
och ådragit sig ett stort intresse. Trots en positiv utveckling där antalet fotbollslag ökats liksom
dess utövare så framförs förslag om att slå samman fotbollsföreningar i Halmstad. Signaturen
E.G i Hallandsposten beskriver hur de båda Varbergslagen genomfört en sammanslagning inför
1911 års säsong för att bli mer slagkraftiga inom Hallandsfotbollen och för att fortsätta den
dominans de haft under åren 1905 till 1910.76 E.G påpekar även att de främsta fotbollslagen i
Halmstad bör göra samma sak för att kunna hålla jämna steg med exempelvis Varberg liksom
andra lag som besökt staden under 1910. Detta förslag verkar ha fått spridning vilket protokoll
från ett av IS Halmias styrelsemöten visar. Vid ett av dessa möten lyfts förslaget att Halmia ska
ta initiativet till att skapa ett gemensamt fotbollslag i Halmstad. Detta förslag diskuterades
livligt men avslogs sedan med argumentet att en sådan sammanslagning skulle skada klubben
genom att fotbollslaget skulle bli lidande.77 I efterhand verkar Varbergs beslut varit av den
sämre sorten sportsligt. 1911 blir nämligen det första året då Varberg förlorar Halländska
Mästerskapet och titeln erövras istället av Halmstad IF vilket blir det första Halmstadlaget att
erövra titeln som Hallands bästa fotbollslag.
Förslaget om att bilda ett gemensamt fotbollslag i Halmstad grundar sig inte enbart i möjliga
sportsliga framgångar. Lika mycket handlar förslaget om att klubbarna anses ha blivit för
många och att det råder en organisatorisk oordning inom Halmstadfotbollen. IS Halmias beslut
på styrelsemötet erinrar om att en sammanslagning inte var aktuell vilket även blev resultatet
av det gemensamma möte fotbollslagen i Halmstad, i slutet av 1911, deltog på för att lyfta
frågan. Inget av lagen framstod som särskilt intresserade av en sammanslagning, däremot var

74

Halmstad Kommun,
https://www.halmstad.se/kommunpolitik/faktaomhalmstad/statistik/befolkning/folkmangd
ensedan1750.3682.html
75
SvFF, https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/lagstatistik/superettan/77487/
76
Hallandsposten 1911-03-29.
77
Mötesprotokoll IS Halmia 1911-03-04.
22

de fyra föreningarna IS Halmia, IF Kamraterna, Halmstad IF och Halmstad Sportklubb överens
om att oordningen inom fotbollen borde lösas. Lösningen blir att inom Hallands Idrottsförbund
bilda en fotbollsstyrelse vilken enbart skulle inrikta sig mot att hantera frågor kopplade till
fotbollen i regionen.78
Vidare tycks 1911 vara det år då frågan om en gemensam och modern idrottsarena återigen förs
på tal. Byggnationen av Sommarlust 1909 var för den tiden passande men ökande publiksiffror
kräver bättre och större läktare vilket Sommarlust inte har. En insändare i Hallandsposten
framhåller att Köpenhamn byggt en arena med utrymme för 20 000 personer och att Halmstad
bör kunna göra något liknande men i mindre skala.79 Det var inte enbart faciliteterna som krävde
utveckling i Sommarlust, likaså krävde fotbollsplanen en upprustning. Planen vilken var en
fullstor fotbollsplan med målstolpar på båda sidor fungerade bra i början men den snabba
utvecklingen inom fotbollen ställde ökade krav. Exempelvis var inte blålera, vilken
fotbollsplanen bestod av, optimalt för fotbollsspelet. Besök i andra städer vid matchutbyten
hade fått fotbollsspelarna i Halmstad att inse fördelen med gräs. Likaså gynnade inte underlaget
hållbarheten och planen blev allt mer ospelbar under regniga perioder.80 Diskussionen om en
ny fotbollsarena fortsatte under 1910-talet. Ett bevis på detta är fotbollsstyrelsen och sedermera
Hallands Fotbollförbunds verksamhetsberättelse som mellan åren 1913 till 1921, det vill säga
året innan invigningen av Örjans Vall, påpekade att fotbollsplanen inte var i gott skick och inte
gynnade fotbollsspelet i Halmstad.81 Anledningen till att stadsfullmäktige i Halmstad inte
kunde restaurera fotbollsplanen med kommunalt bidrag berodde på det privata ägandet i
grundaren Freckman. Freckman verkar inte ha haft intresse i att bekosta denna utveckling av
Sommarlust varefter dess utformning stagnerade i 1909 års skick.82
Fortsättningsvis följer år 1912 i den positiva utveckling fotbollen erhållit de senaste åren.
Hallands Idrottsförbunds fotbollsstyrelse framhåller att fotbollen tagit del av ett fortsatt
uppsving och att utbytet med lag från andra städer fortsätter att öka. Likaså har Halmstadlag
detta år börjat deltaga i fler tävlingar än Halländska Mästerskapet. IS Halmia deltar i Svenska
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Mästerskapet och IF Kamraterna i Svenska Kamratmästerskapet. Under 1912 införs en ny lokal
fotbollstävling i form av Stehnska statyetten, skänkt av guldsmed Sten, vilken enbart
Halmstadlag skulle kampera om. Sedan tidigare hade Varbergspokalen införts vilket var en
tävling öppen för alla lag precis som Halländska Mästerskapet. År 1912 fanns med andra ord
tre olika fotbollstävlingar i Halland, varav en endast var öppen för lag i Halmstad.
Vidare går fotbollslagen i Halmstad under 1912 från att vara fyra till att bli två. Halmstad
Sportklubb blir efter säsongen en del av IS Halmia medan Halmstad IF blir en del av IF
Kamraterna.83 Hopslagningarna genomförs med syftet att stärka fotbollen i staden och skapa en
ökad samhörighet mellan stadens idrottsmän. En ändrad inställning har alltså skett hos
föreningarna sedan mötet 1911. Torbjörn Andersson påpekar att fotbollen vid dess tidiga
framväxt innehöll två sidor. Den ena stod för samhällets krav, det vill säga forma goda
medborgare genom sund motion och ett gott kamratskap. Den andra sidan innehöll
vinnaraspekten. Fotbollsspelarna spelade fotboll för att vinna och ställde därför upp i olika
sorters tävlingar.84 Sammanslagningarna av klubbarna i Halmstad kan ses som ett resultat av
samhällets krav, att öka samhörigheten och skapa en god kamratanda mellan fotbollslagen och
i synnerhet spelarna. Om dessa sammanslagningar gynnade detta syfte på plan är dock inte
särskilt troligt. Snarare ökade rivaliteten mellan Halmstads två fotbollsklubbar vilket referat
från matcher under nästföljande år visar. Ett referat från 1914 har rubriken ”Slagsmål i stället
för fotboll” och skribenten skriver där följande, ”Då de båda rivaliserande Halmstadlagen
Halmia och Kamraterna i går ställde upp till kamp om mästerskapet visste alla att striden skulle
bli hård, men ingen trodde väl att den skulle urarta på det sätt som fallet blev”.85 På fotbollsplan
ökade rivaliteten men däremot förefaller samarbetet och kamratandan mellan lagen ha
utvecklats utanför fotbollsplanen med exemplet att man tillsammans planerade och genomförde
midsommarfirande i Sommarlust.86
5.3 Fotbollslagen i Halmstad blir tre, HBK ökar konkurrensen
Under år 1913 präglas fotbollen i Halmstad av en fortsatt positiv utveckling. Trots förändringen
från fyra aktiva fotbollslag till två är intresset fortsatt högt för fotbollen i Halmstad. De båda
sammanslagningarna beskrivs som lyckade av IS Halmia och IF Kamraterna och föreningarna
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är nöjda över ett ökat medlemsantal. Halmia har nu 118 medlemmar och Kamraterna 150
medlemmar och är därmed Halmstads största idrottsförening.87 Med sammanslagningarna
följer även ett ökat antal utövare för respektive förening. För att skapa möjligheter för alla
fotbollsintresserade att spela fotboll och framförallt matcher bildar man således flera fotbollslag
inom föreningarna. Kamraterna har under 1913 fyra aktiva lag vilka dels deltar i olika tävlingar
och vänskapsmatcher men även genomför ett eget seriespel inom föreningen.88 Detta interna
seriespel är det första seriespelet som förekommer på lokal nivå i Halmstad. Liksom
Kamraterna har även Halmia flera fotbollslag, under samma år har man fyra lag vilka ställer
upp i tävlingar, genomför vänskapsmatcher och spelar seriematcher i en internt upprättad
serie.89
År 1914 fortsätter med en ökad tillväxt i de två befintliga föreningarna med fotboll på
programmet. IS Halmia går från 118 medlemmar till 170 och IF Kamraterna ökar från 150 till
220 medlemmar.90 Från Hallands Idrottsförbunds årsmöte konstaterar man att fotbollsstyrelsen
har det mest tacksamma området att arbeta med. Detta tack vare den starka tillväxten av både
spelare och publik.91 För att än mer öka intresset för fotbollen i Halmstad och för att utveckla
fotbollsspelet genomförs ett nytt sorts matchutbyte under 1914. Under påskhelgen och
pingsthelgen bjuder de båda fotbollslagen i Halmstad in danska lag för vänskapsmatcher. Under
påsken möter IS Halmia det danska laget Boldklub av 1903 från Köpenhamn och någon dag
senare möter IF Kamraterna samma danska lag. Under pingsthelgen är det dags igen, denna
gång möter de båda Halmstadlagen Österbro Boldklub från Köpenhamn.92 Matcherna vilka var
och en sågs av runt 1000 personer blev mycket uppskattade evenemang. Hallands
Idrottsförbunds fotbollsstyrelse skriver i sin verksamhetsberättelse för året 1914 att matcherna
var mycket lyckade ur både ett sportsligt och ekonomiskt hänseende och de uppmanar samtidigt
klubbarna att fortsätta detta matchutbyte framöver. I samma verksamhetsberättelse konstaterar
man att Halmstad nu tagit över platsen som Hallands främsta fotbollsstad och att fotbollen är i
god tillväxt.93
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Vidare bildas under 1914 ett tredje fotbollslag i Halmstad i form av Halmstad Bollklubb. HBK
bildas med syftet att utöva fotboll och de första tre åren är klubben enbart en fotbollsförening,
inte förrän 1917, efter önskemål från klubbens medlemmar, upptar man friidrott på
programmet.94 HBK välkomnas till en början inte med öppna armar av Hallands Idrottsförbunds
fotbollsstyrelse. När HBK under 1914 vill ansöka om medlemskap i idrottsförbundet avslås
ansökan. Orsaken är att man anser att det räcker med två fotbollslag i staden. Efter att beslutet
överklagats till Riksidrottsförbundet ändras beslutet och HBK tillåts inträde i Hallands
Idrottsförbund.95 Till en början förefaller inställningen till HBK varit negativ. Framförallt
idrottsförbundet ser inte fördelen med ytterligare ett fotbollslag i Halmstad. Det riktiga
erkännandet får HBK under 1915 då första världskriget sedan tidigare har brutit ut och tvingar
många av IS Halmias och IF Kamraternas spelare till militärtjänstgöring. För att få till en match
i Halmstad inbjuds därför HBK att spela mot ett kombinerat Halmia och Kamraterna lag. Efter
denna match tycks HBK ha accepterats av de flesta och under 1915 får de även möjlighet att
ställa upp i Halländska Mästerskapet.96 Under 1915 ökar intresset för fotboll ytterligare i
Halmstad och HBK:s bildande tillför ytterligare en dimension till Halmstadfotbollen. Bland
annat deltar alla tre Halmstadlag i Halländska Mästerskapet vilken Kamraterna vinner i en final
mot Halmia. Konkurrensen om titeln Hallands bästa fotbollslag ökar, men kanske är det ändå
främst positionen Halmstads bästa fotbollslag som är den viktigaste för de tre lagen.
Nästkommande år anses fotbollen ha nått en sådan position att förändringar inom Hallands
Idrottsförbund är nödvändiga. Man beslutar inom idrottsförbundet år 1916 att skapa ett helt nytt
fristående förbund, Hallands Fotbollförbund. Från och med år 1917 är detta förbund verksamt
och har inte längre någon anknytning till Hallands Idrottsförbund som den tidigare
fotbollsstyrelsen hade. Orsaken till bildandet av förbundet är främst det ökade antalet
fotbollsklubbar i Halland och uppfattningen om att fotboll inte längre är en tillfällig fluga utan
en idrott som kommit för att stanna.97 Vid bildandet 1917 hade förbundet sju medlemmar i form
av IS Halmia, IF Kamraterna, Halmstad Bollklubb, Falkenbergs Idrottsklubb, Laholms
Idrottsförening, Kungsbacka Idrottsförening och Oskarströms Idrottsförening. Under säsongen
1916 återupptas matchutbytet med det danska laget Österbro Boldklub som varit så lyckat 1914.
Liksom senast är det Halmia och Kamraterna som står för motståndet i Halmstad.
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Vidare detta år deltar Halmia och Kamraterna i Västsvenska Serien och Svenska Mästerskapet
och Halmstad BK deltar i en ny fotbollstävling i Ängelholm vid namn Wennerholmska
Pokalen.98. IF Kamraterna redovisar på sitt årsmöte att fotbollen samlat det största intresset i
föreningen och att antalet medlemmar nu uppgår till 265 stycken. Likaså tyder Halmstad BK:s
årsmöte på en fortsatt tillväxt. Vid starten 1914 uppgick medlemsantalet till 30 personer, år
1916 är den siffran 100.99 Som tidigare påpekats var HBK fram till 1917 en förening med endast
fotboll på programmet. Med andra ord är medlemsökningen i HBK ett exempel vilket visar på
ett fortsatt ökat intresse för fotboll i Halmstad. Likaså visar bildandet av Halmstad IS på att
fotbollen fortsätter att växa, föreningen vilken bildades 1916 upptog främst fotboll på sitt
program och blev ytterligare ett tillskott inom Halmstadfotbollen.100
Fortsättningsvis blir 1917 inget undantags år för den utvecklingskurva fotbollen i Halmstad
tidigare uppvisat. Hallands fotbollförbund skriver i sin årsberättelse för 1917 följande om
fotbollen; ”att fotbollsidrotten kommit att mera förstås av allmänheten har med glädje
konstaterats. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i att styrelsen haft glädjen att mottaga icke mindre
än 3 nya pokaler, vilka förbundsstyrelsen uppsatt som vandringspris för distriktets
föreningar”.101 De vandringspris som införs 1918 är Hectors-Pokalen vilken införs till
utbytesmatcherna mellan Halmstadlag och Köpenhamnslag och är en vidareutveckling som
leder till ökad vinnarmentalitet i dessa matcher samt ökat publikintresse. Den andra är
Juvelerare Julius Svenssons Vandringspokal, en tävling för reservlagen och de något sämre
lagen runtom Halmstad. Halmstad-cupen är den tredje pokalen vilken innefattar alla fotbollslag
i staden. Densamma har skänkts av en handlare från Halmstad. Hallands Fotbollförbund är
mycket nöjda med att det uppkommer allt fler tävlingar inom fotbollen. De konstaterar att
tävlingsfotboll driver fotbollens utveckling mer framåt än vänskapsmatcher på grund av att
tävlingsinriktningen kräver mer träning och ansträngning från klubbarna och dess fotbollslag.
Dessutom gynnar tävlingsfotbollen publikintresset då dessa matcher ökar dramatiken.102
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Inför 1918 års säsong finns möjligheten att deltaga i flertalet tävlingar för Halmstadlagen, bland
annat vinner IS Halmia både Halländska Mästerskapet och den Wennerholmska pokalen, en
tävling införd endast för Halmia, IF Kamraterna och Halmstad BK. Halmstad är fortsatt
fotbollens huvudstad i Halland tätt följda av Falkenberg och Kungsbacka.103 Halmstad är
framförallt dominant på planen genom sina framgångsrika fotbollslag men dominansen syns
även inom de administrativa uppdragen. År 1918 besitter nämligen personer från Halmstad alla
sju ledamotsplatser i Hallands Fotbollförbunds styrelse.104 Intresset för fotboll fortsätter under
1918 att öka i Halmstad, dock inte i lika stor omfattning som under 1917. På vissa håll upplevs
till och med en tillbakagång. Så är fallet i IF Kamraterna där i stort sett hela förstalaget slutat,
till stor del på grund av att spelarna flyttat från Halmstad.105 En fortsatt tendens som följer IF
Kamraterna in i år 1919 vilket blir föreningens sista år med fotboll på programmet.
5.4 Fotbollen i Halmstad har kommit för att stanna
Året 1919 präglas av goda framtidsutsikter inom Hallands Fotbollförbund. Året beskrivs som
det mest framgångsrika dittills och man skriver; ”fortsätter detta goda förhållande att råda i det
nu ingångna året, vilket styrelsen hoppas på, så torde fotbollsidrotten göra ännu ett steg framåt
inom vårt distrikt”. Åren efter 1919 fortsätter att präglas av en stark utveckling för fotbollen i
Halmstad. År 1920 uppgår Halmstad BK:s medlemsantal till 223, för att året därefter öka till
326 medlemmar, under denna medlemsökning har tre lag startats i föreningen samt ett juniorlag.
År 1919 uppgick medlemsantalet till 95 stycken i HBK, med andra ord syns en tydlig utveckling
i föreningen och kan efter 1921 anses ha stabiliserats och cementerats som en klubb bildad för
att fortleva. Samma år, 1921, uppgår IS Halmias medlemsantal till 478 stycken och man har tre
aktiva fotbollslag vilka ställer upp i diverse tävlingar.106
Fortsättningsvis präglas åren 1919, 1920 och 1921 av en ständig diskussion kring en ny
fotbollsarena. Redan 1911 lyftes de första diskussionerna om att Sommarlust inte räckte till.
Åtta år senare är frågan mer aktuell än tidigare då fotbollen i Halmstad kommit för att stanna
och där de två främsta lagen i IS Halmia och Halmstad BK kommit att konkurrera allt mer med
lag i övriga Sverige. I 1920 års verksamhetsberättelse är Hallands Fotbollförbund mycket dystra
i sin beskrivning av Sommarlust. De skriver att snart allt fotbollsutövande kommer att
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omöjliggöras på grund av att idrottsplanen år från år försämras på grund av att några
förbättringsarbeten inte påbörjas. De miserabla förhållandena anser man saknar motstycke i
resten av Sverige. Samtidigt beskriver man klubbarnas arbete som berömvärt och påpekar att
detsamma inger de bästa förhoppningarna inför framtiden. Förbundet framhåller även
problematiken med att bjuda fotbollslag till Halmstad utifrån. På grund av fotbollsplanens
dåliga skick vägrar duktiga fotbollslag från andra städer komma till Halmstad.107 En åsikt som
säkerligen ändras 1922 då Örjans Vall invigs.
År 1922 hörsammas äntligen Halmstads idrottsklubbars önskan om en ny idrottsarena. Redan
1921 har stadsfullmäktige tagit beslut om byggnationen av Örjans Vall vilken möjliggjorts på
grund av den lågkonjunktur och arbetslöshet som rådde i början av 1920-talet i Sverige. På
grund av den stora arbetslösheten beslutar den statliga myndigheten Södra Sveriges
Statsarbeten, en föregångare till Statens arbetslöshetskommission, att tillföra ekonomiskt
kapital för att byggnationen ska kunna genomföras. Byggnationen av Örjans Vall skapar jobb
vilket var det huvudsakliga syftet samtidigt som det tar Halmstadfotbollens utveckling in i en
ny era. Med det ekonomiska bidraget blir byggnationen möjlig och efter beslutet börjar
byggnationen nästan omgående.108 Örjans Vall blev en arena för fotboll med en anlagd, fullstor
gräsplan men det blev även en arena för friidrott med tillhörande löparbanor runtom gräsplanen.
Byggnationen av Örjans Vall gynnade i allra högsta grad fotbollen i Halmstad och tog
densamma in i en ny era. Intresset fortsatte att växa och diskussionerna om nya fotbollsplaner
fortsatte, denna gång inte med anledning av att Örjans Vall inte höll måttet utan för att den inte
räckte till för alla de fotbollsklubbar som bildats i staden.109
5.5 Halmstadfotbollen och Canettis massteori
Tidigare avsnitt har redovisat fotbollens framväxt i Halmstad, men någon djupare förklaring till
detta har inte angivits. Vidare i detta avsnitt ges en förklaring till varför fotbollen etablerades i
Halmstad. Genomgången av fotbollens framväxt mellan åren 1900–1922 visar att fotbollen
präglas av en ständigt pågående tillväxt i form av intresserad publik men framförallt aktiva
fotbollsspelare. Fotbollen som rörelse kan liknas vid en sammansättning av människor vilken i
sin tur motsvarar det Elias Canetti kallar massa. Massan, oavsett om den är öppen eller sluten,
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strävar hela tiden efter att växa vilket är dess huvudsakliga egenskap. Den slutna massan strävar
efter att hela tiden uppnå sitt givna antal medan den öppna massan inte har någon gräns för sitt
växande.110
Fotbollen som helhet kan ses som en massa bestående av flera delmassor i form av de föreningar
och förbund som tillsammans skapar huvudmassan fotboll. Inom fotbollen har delmassorna i
denna undersökning visat sig skifta mellan öppen och sluten massa, något som är fullt möjligt
enligt Canettis teori. Exempel på hur fotbollen i Halmstad skiftar mellan att vara en sluten massa
till en öppen är exempelvis bildandet av Halmstad BK. När klubben först bildades nekades den
inträde i Hallands Idrottsförbund, befintliga föreningar liksom förbundet ansåg att kvoten för
antalet fotbollslag i Halmstad var nådd, det vill säga att fotbollen framstod som en sluten massa.
Ett skifte skedde sedan från sluten till öppen massa, där olika orsaker i form av
Riksidrottsförbundets beslut samt militärtjänstgöring i övriga fotbollsklubbar bidrog till att
denna övergång från sluten till öppen massa genomfördes.
Vidare har genomgången av fotbollens framväxt visat på ett ständigt ökat antal medlemmar i
föreningarna med fotboll på programmet. IS Halmia hade under 1911 ett medlemsantal på 102
personer, en siffra som 1921 var 478 medlemmar. Likaså visar Halmstad BK på en tillväxt
under undersökningsperioden där antalet medlemmar 1914 var 30 till antalet och 1921 hade
utvecklats till 326. Även medlemsantalet i Hallands Fotbollförbund erinrar om en tillväxt, 1917
var 8 fotbollsföreningar medlemmar för att 1923 bestå av 18 fotbollsföreningar.111 Ur denna
tillväxtsstatistik kan en uppfattning om fotbollen som öppen massa bildas. Fotbollen som massa
strävade hela tiden efter att växa vilket medlemsstatistiken är ett bevis på. Denna strävan syns
än idag där fotbollen på olika sätt fortsätter att växa. Ett aktuellt exempel är Svenska
Fotbollförbundets paroll Alla är olika, olika är bra vilket syftar till att alla ska vara välkomna
och kunna bli en del av fotbollen vilket skapar förutsättningar för att den ska kunna fortsätta
växa även 2020.
Ytterligare exempel på massans främsta egenskap i form av växandet är utvecklingen av
tävlingar och matchutbyten. Till att börja med instiftades år 1905 Halländska Mästerskapet
vilket då skapade ett ökat intresse för fotbollen och bland annat ledde till att fler lag bildades i
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Halmstad. Under 1910-talet fortsatte lokala och regionala tävlingar att utvecklas vilket skapade
ett ökat intresse hos både spelare och publik, något som tydligt kom i uttryck i Hallands
Fotbollförbunds verksamhetsberättelse. Tävlingarna bidrog med andra ord till att fotbollen som
massa kunde fortsätta att växa genom att fler anhängare intresserade sig för idrotten både som
spelare och i publikform. Fortsättningsvis är matchutbytena ytterligare ett exempel vilket visar
på metoder fotbollen använde för att inte sluta växa, vilket enligt Canettis teori skulle leda till
ett sammanfall, det vill säga slutet för fotbollen. Genom matchutbyten i början av 1910-talet
med andra svenska städer, främst utmed västkusten, fortsatte intresset att spridas hos
befolkningen i Halmstad. Matcher mot Helsingborgs IF och olika Göteborgslag är exempel på
större lag som kom till Halmstad för uppvisningsmatcher mot Halmstadlagen. Dessa utbyten
vidareutvecklades senare under 1910-talet till att istället omfatta danska lag. Även denna
handling kan ses som ett tecken på att massan ville fortsätta att utvecklas och växa. När
matchutbytet med andra svenska städer blev normaliserat ville fotbollen i Halmstad fortsätta
växa och för att göra detta bjöd man in danska storklubbar till liknande matcher som tidigare
förekommit med svenska lag. De danska vänskapsmatcherna utvecklades i sin tur till
tävlingsmatcher genom Hectors-pokalen och fick intresset att öka ännu mer.
Fortsättningsvis finns ännu ett exempel på hur fotbollen som massa gav sig själv förutsättningar
att fortsätta växa som massa. Kring fotbollens tidiga år i Halmstad spelades fotbollen på olika
öppna fält där markägare gav tillåtelse. Vid denna sortens fotboll var det svårt att anordna
publika arrangemang och sprida intresset för fotboll. Därmed var Sommarlust år 1909
ytterligare en anledning som fick fotbollen i Halmstad att fortsätta växa. Genom Sommarlust
kunde publik strömma till matcherna, vilket ofta kunde ske i tusentalet. På detta sätt spreds
intresset till allmänheten och människor som inte ville deltaga aktivt i fotbollsutövandet men
fortfarande vara en del av massan kunde genom åskådarperspektivet deltaga. Liksom de tidigare
beskrivna tävlingarna och matchutbytena så normaliserades även Sommarlust och efter ett par
år var, med största sannolikhet, även detta nyhetens behag förbi. Därför kan Örjans Vall år 1922
ses som ännu ett upplyft vilket bidrog till att massan fortsatte växa på samma sätt som varit
fallet under hela 1910-talet med Sommarlust. Sammanfattningsvis kan alltså massans tillväxt i
fotbollen förklaras genom olika metoder vilka fick människor i Halmstad att bli en del av
massan. Dessa metoder fick även de nuvarande medlemmarna att stanna kvar i massan vilket
tillsammans innebar att massan kunde växa och uppfylla sin främsta egenskap.
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I teoridelen nämndes ytterligare tre egenskaper hos massan vilka är att jämlikhet råder, att
förtätning sker och att en gemensam riktning finns för massan. Dessa egenskaper är också något
som utmärker fotbollen som massa. För det första är tidigare forskning överens om att fotbollen
varit en idrott av klassöverskridande karaktär.112 Fotbollen spelades av alla samhällsklasser men
kom senare att främst präglas av medelklassen och arbetarklassen. Jämlikheten i massan är
enligt Canetti allra starkast vid urladdningen, vilken i detta fall kan jämföras med själva
fotbollsmatcherna

eller

fotbollsträningarna.

På

fotbollsplanen

var

alla

likar

och

klassbeteckningarna suddades tillfälligt ut med anledning av det gemensamt uppsatta målet, att
spela fotboll. Det var under utövandet av fotboll som jämlikheten var allra starkast, det vill säga
vid urladdningen. I föreningsstrukturer och förbund kunde mycket väl klassystem liksom
ekonomiska skillnader framträda vid sidan av fotbollen, detta är IS Halmias styrelsemöten
exempel på. Under dessa möten kunde medlemmar uteslutas på grund av otillräckligt
bidragande i klubben eller svårigheter att betala medlemsavgiften, beslut som togs av
styrelsemedlemmar utan omröstning bland övriga föreningsmedlemmar.113 Oavsett detta var
fotbollsplanen en plats där jämlikhet rådde och där rådande samhällsstrukturer för en stund
glömdes bort.
För det andra föredrar massan förtätning vilket innebär att massans medlemmar strävar efter att
komma så nära varandra som möjligt och bilda en enhet. Canetti beskriver att förtätningen är
som starkast vid urladdningen. Detta stämmer väl överens med fotbollen där jämlikhet råder på
fotbollsplanen och där två lag tävlar emot varandra. Förtätningen består därmed i att ett lag
tillsammans försöker besegra ett annat lag, både på plan men även genom hejarop från läktarna.
Förtätningen inom fotbollen kan ske på olika plan, dels kan den ske lokalt, det vill säga i
Halmstad i matcher mellan lag från staden. Dels kan den ske regionalt, det vill säga ett lag från
Halmstad som möter ett lag från en annan stad. Denna förtätning kommer i uttryck genom att
flera fotbollsintresserade i Halmstad sluter upp bakom Halmstadlaget och upplever en
förtätning genom sin roll som fotbollsintresserad Halmstadinvånare. Ytterligare en förtätning
kan ske vilket är på nationell nivå när Sverige spelar mot en annan nation. Denna förtätning kan
liknas vid de matcher Halmstadlag spelade mot danska lag under 1910-talet. En förtätning kan
med andra ord ske på olika sätt inom fotbollen och är en egenskap massan kräver för att bestå.
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För det tredje ska det i massan finnas en gemensam riktning. För fotbollen i Halmstad är denna
riktning helt enkelt möjligheten att få och att kunna spela fotboll samt att som åskådare kunna
ta del av fotbollen. Denna gemensamma riktning upprätthålls genom att fotbollen växer, det
vill säga inte faller samman så att fotbollsspelet upphör. Den gemensamma riktningen
upprätthålls genom att det råder jämlikhet i form av att så många som möjligt får chansen att
deltaga i utövandet och att en förtätning under utövandet sker. Många delar inom fotbollen
påverkar varandra i ett komplext samspel och bidrar således till att massan kan växa och därmed
bestå. Fotbollen som massa fortsätter att växa än idag och lade grunden för detta redan under
1900-talets två inledande decennier.

6. Sammanfattning
Det första fotbollslaget i Halmstad var den tidiga Halmstad Bollklubb vilken bildades 1889 men
upplöstes 1892. Det var inte förrän 1901 som en förening upptog fotboll på sitt program och lät
den bli bestående. IF Kamraterna var först med att starta ett fotbollslag i Halmstad med
inriktning mot associations fotboll. Året därefter, 1902, fick föreningen sällskap av Halmstad
Gymnastik- och Atletklubb Svea som även den upptog fotboll på sitt program. År 1907 anslöt
ytterligare en klubb till fotbollsfamiljen, detta var IS Halmia. Under resterande år av 1900-talets
första decennium var det dessa samt Halmstad Idrottsförening, vilket var en sammanslagning
av Svea och Wasa, som upptog fotboll på programmet. Matcherna skedde till en början endast
i träningsform mellan föreningarnas egna medlemmar. Matcher mellan föreningar blev först
aktuellt med 1905 års införande av Halländska Mästerskapet. Matcherna spelades fram till 1909
på Såpebrukslyckans gräsyta eller ytor där markägare tillät fotbollsutövande. År 1909 invigdes
Sommarlust vilken blev en gemensam fotbollsplan för alla lag ända fram till 1922 då Örjans
Vall ersatte Sommarlust som fotbollens centrum i Halmstad. Under 1910-talet var antalet
fotbollsklubbar i Halmstad som lägst två och som högst fyra. De lag som fanns under 1910talet, i olika perioder, var IFK Halmstad, IS Halmia, Halmstad IF, Halmstad Sportklubb,
Halmstad BK och Halmstad IS.
Hur fotbollen etablerades i Halmstad besvaras genom ständig tillväxt. Ett stort antal faktorer
lyfts fram i denna undersökning som tillsammans har bidragit till fotbollsmassans framväxt i
Halmstad. På olika sätt lyckades fotbollen som massa motsvara de fyra egenskaper som krävs
för att en massa ska kunna växa och bestå. Ett av dessa sätt var exempelvis byggnationen av
Sommarlust vilken gjorde det möjligt för fotbollen att fortsätta utvecklas. Dels genom att det
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alltid fanns en fotbollsplan att tillgå för lagen och dels genom att åskådare på ett, för den tiden
nytt sätt, kunde ta del av fotboll. Tidigare spontana spel på olika platser gjorde det svårt för
publiken att ta sig till matcher och veta när dessa ägde rum. Med Sommarlust skapades
arrangemang där det gjordes reklam för matcherna och där man visste var matchen skulle
spelas. Sommarlust blev fotbollens centrum vilket gynnade fotbollen i Halmstad och var en stor
orsak till varför fotbollen senare etablerades i staden. Likaså är byggnationen av Örjans Vall en
vidareutveckling

av

Sommarlust.

Ett

centrum

för

fotbollen

var

viktigt

under

etableringsperioden, framförallt för att det saknades fotbollsplaner och för att klubbarna var få.
Idag är verkligheten annorlunda med 26 aktiva fotbollsföreningar i Halmstad kommun där flera
fotbollsplaner finns att tillgå för dessa föreningar. Trots detta så finns fortfarande fotbollens
största och främsta idrottsplats kvar i Halmstad i form av Örjans Vall. Den var platsen för de
största matcherna 1922 och är 2020 fortfarande en plats för de mest betydelsefulla matcherna i
Halmstad.
Ytterligare en metod vilken fick fotbollen att växa var den ständiga utvecklingen av tävlingar.
Till en början spelades fotboll inom den egna klubben, detta vidareutvecklades till
vänskapsmatcher mellan klubbar. Med 1905 års instiftade Hallandsmästerskap fick fotbollen
en tävlingsinriktad karaktär i Halmstad vilken ytterligare ökade intresset för fotbollen. Denna
utveckling fortsatte sedan genom att bjuda in lag från andra svenska städer samt lag från
Danmark. Tillsammans med ett ökat matchutbyte fortsatte antalet tävlingar att utvecklas vilket
fick matcherna att bli mer spännande och därigenom ökade intresset för fotboll i Halmstad. Det
ständigt stigande intresset fick fotbollen att fortsätta växa vilket resulterade i dess bestående.
Fortsättningsvis har även inställningen till fotboll hos invånarna i Halmstad besvarats i
undersökningen. Det verkar tidigt ha funnits ett intresse hos en stor del av invånarna i Halmstad,
framförallt är publiksiffrorna ett exempel på detta. Vissa matcher nådde upp till tusen i
åskådarsiffror och ibland även högre än så. De, för den tiden, höga publiksiffrorna erinrar om
att inställningen till fotboll var positiv från många. Den kontinuitet som finns i publiksiffrorna
visar att publiken återkom, det var med andra ord inte en engångsföreteelse. Sammantaget visar
detta på att intresse för sporten fanns hos invånarna i Halmstad. Den tydliga tillväxten i antalet
medlemmar och antalet lag som fanns i respektive förening visar också på en välvillig
inställning till fotboll. Det fanns ett intresse för att inte enbart beskåda matcherna utan även få
spela fotboll. Samtidigt fanns det även från vissa håll en negativ inställning från exempelvis
kyrkan, nykterhetsrörelsen och i vissa fall från politiker och lärare. Men dessa verkar inte ha
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påverkat fotbollens utveckling på ett sådant sätt att det höll tillbaka utvecklingen, snarare fick
kritiken fotbollen att anpassa sig och utvecklas. Inställningen från invånarna var med andra ord
en viktig del i den etableringsprocess fotbollen gick igenom och den positivism och kriticism
som fanns hjälpte fotbollen att växa och bestå.
Sammanfattningsvis har fotbollen i Halmstad från början av 1900-talet fram till 1922
kännetecknats av tillväxt. Sporten gick från matcher inom den egna föreningen och dess
medlemmar till att utvecklas och bli en sport där matcherna spelades mellan olika klubbar med
syftet att vinna. Bildandet av klubbar och lag, byggnationen av en gemensam fotbollsplan,
utbytesmatcher med andra städer och danska lag, införande av nya tävlingar och pokaler att
tävla om, Hallandspostens uppmärksammande av fotbollen och ett stort antal fotbollsspelare
bidrog tillsammans till att fotbollen kunde etableras i Halmstad. År 1900 var fotboll långt ifrån
en självklarhet i Halmstad, år 2020 är den en del av staden.

7. Fortsatt forskning
Undersökningens huvudsakliga budskap tenderar resultera i att fotbollen haft en enkel
etableringsprocess i Halmstad. Så har fallet självklart inte varit, fotbollen har fått ta sig över
höga hinder för att kunna växa och etableras. Vissa händelser i resultat- och analysdelen bör
belysas och problematiseras ytterligare i fortsatt forskning. Ett exempel är sammanslagningarna
av klubbar år 1912 där fyra föreningar blir två. Året innan framkommer det att föreningarna
inte vill slå sig samman. Här förefaller någonting ha hänt inom Halmstadfotbollen som fått
klubbarna att ändra sig och därmed genomföra hopslagningarna. Möjliga orsaker kan vara ett
minskat antal utövare eller påtryckningar från kritiker att minska fotbollens omfång. Endast
spekulationer kring detta kan göras i nuläget då fördjupad forskning kring detta krävs.
Ytterligare en händelse som bör belysas är Halmstad BK:s bildande och det avslag densamma
fick vid ansökan om medlemskap i Hallands Idrottsförbund. Här verkar det, liksom det tidigare
fallet, varit något som höll tillbaka fotbollens utveckling i Halmstad. Det framkommer i
källmaterialet att man ansåg två fotbollsklubbar räcka gott och väl för staden. Frågan jag ställer
mig är varför detta ansågs räcka. Kanske var det så att kritiker inte ville släppa fram fotbollen
eller kanske var det så att antalet utövare i Halmstad var för få och att ännu en fotbollsklubb
skulle leda till minskat deltagande i IS Halmia och IF Kamraterna. Dessa frågor anser jag kan
bidra som frågeställningar till fortsatt forskning kring fotbollens framväxt i Halmstad.
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Avslutningsvis hade en jämförelse mellan fotbollens etableringsprocess i Halmstad och övriga
Sverige varit intressant att genomföra. Har fotbollens etableringsprocess överlag i Sverige
präglats av tillväxt och varit anledningen till hur fotbollen kunde etableras eller har det sett
annorlunda ut i andra delar av landet? I en sådan undersökning kan aspekter som bruksstad,
affärsstad eller hamnstad vara intressanta att iakttaga för att se vilka skillnader och likheter som
finns i fotbollens utveckling i Sverige. Det finns med andra ord stora möjligheter till fortsatt
forskning på området vilket ytterligare kan bidra till kunskapen om fotbollens historia i Sverige.

8. Didaktisk reflektion
Med anledning av att denna studie är ett examensarbete vilket utgör innehållet i en av kurserna
i ämneslärarutbildningen bör en kortare didaktisk reflektion avsluta studien. Detta arbete har
förklarat och beskrivit fotbollens framväxt i Halmstad vilket gör att den kan ses som ett bidrag
till stadens lokalhistoria. I en skolkontext kan studien framförallt bidra i kursen Historia 3,
vilket är en kurs som ska beröra historiska förändringsprocesser vilka kan kopplas till en
regional- eller lokalnivå.114 Denna studie kan därför användas dels som ett exempel och dels
som ett källmaterial med syftet att fördjupa sig i Halmstads lokalhistoria. En studie som inriktar
sig mot sport, i detta fall fotboll, kan med stor sannolikhet möta en eller flera elevers intresse
vilket kan skapa engagemang och nyfikenhet för den lokala historian.
Fortsättningsvis kan denna studie även användas som ett exempel vilket svarar mot en av
punkterna för det centrala innehållet i Historia 3, det vill säga ”hur undersökningar baserade på
primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning genomförs samt hur resultatet kan
sammanställas, presenteras och ventileras”.115 Genom att analysera och diskutera denna studie
kan eleverna få en förståelse för hur en teori kan användas för att förklara en eller flera
frågeställningar. Eleverna kan även bilda sig en uppfattning om hur primärkällor, likt
mötesprotokoll och verksamhetsberättelser, kan användas för att undersöka historiska
förändringsprocesser. Dessutom kan studien möjliggöra diskussioner kring hur källor granskas
och hanteras kritiskt och vilka slutsatser en eller flera källor tillåter. Sammanfattningsvis finns
det didaktiska möjligheter med denna studie under förutsättning att den används i rätt syfte.
Genom att använda studien som ett exempel eller som ett material för analys kan den skapa
meningsfullhet i en undervisningskontext och möjliggöra lärande.
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