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Avbrutet och ändrat 
i KFF-historien
IFK Malmömatchen 1970 är 
den enda KFF-match som är 
utraderad ur historien. Ett 
par andra har blivit avbrutna 
och i en har resultatet änd-

rats i efterhand.
Ett reservspäckat KFF reste i juni 1932 till 

Hovmantorp för att spela match i Smålands-DM. 
Vid full tid stod det 3–3 och förlängning väntade. 
Men eftersom kalmariterna inte ville invänta 
22.30-tåget utan komma hem tidigare avbröt man 
helt sonika matchen och traskade ner till järnvägs-
stationen. Hovmantorp fick förstås segern. 

I maj 1935 förlorade KFF en division II-match 
mot Djurgården på Stockholms Stadion med 1–0. 
Men eftersom DIF:s vänsterytter Emil Wiberg 
tidigare samma säsong spelat för en annan klubb 
– Vallentuna – vilket inte var tillåtet, tilldömdes 
KFF segern i efterhand och målsiffrorna skrevs 
om till 0–0.

2006 avbröt domaren Miro Ukalovic cup-
matchen mot AIK på Fredriksskans i halvtid, vid 
ställningen 1–0 till hemmalaget, sedan regnet 
gjort planen ospelbar. KFF vann enkelt omspelet 
med 4–1.

Mest för att markera orättvisan som begåtts 
i Malmöfallet beslutade KFF-ledarna sig för 
att protestera hos förbundet och ställa ett antal 
frågor. 

– Vår skrivelse var inte formulerad som nå-
gon protest. Vi ville bara påvisa att regelfel görs i 
praktiskt taget varje match, sa Bertil Agborg.

Man menade att bilden i Östra Småland klart 
visade att KFF inte fått en straff som man enligt 
reglerna borde fått. 

”Vad skiljer detta regelfel från det regelfel 
som åberopas av IFK Malmö? I båda fallen rör 
det sig om uteblivna straffsparkar. Vid vilka 
regelfel skall en match spelas om och vid vilka 
skall så icke ske? Detta torde vara begrepp som 
flera än vi i Kalmar FF vill ha utklarade.”

Samtidigt krävde man att resultatet från den 
första Malmömatchen skulle gälla och omspels-
matchen ogiltigförklaras.

Någon vecka senare fick man svar från 
Svenska Fotbollförbundet att protesten avslogs 
”enligt gällande regler”.

Vilka de reglerna var eller vilka regelfel som 
skulle medföra omspel brydde sig dock för-
bundsherrarna  inte om att berätta ...

Bertil Agborg från Näs-
sjö hade ett förflutet 
som ettrig flugvikts-
boxare och fortsatte att 
dela ut mer verbala ral-
larsvingar även under 
sin tid som ordförande i 
Kalmar FF. 

MATCHFAKTA ............................................................ 
Fredriksskans, fredagen den 5 juni 1970; 
Division II Södra, omgång 9 (ogiltigförklarad):
KFF–IFK Malmö 3–1 (0–0): 1–0 Sten-Åke Johansson 
(48), 2–0 Bo Nilmert (49), 2–1 John Lindau, straff (55), 
3–1 Eivert Bladh (76). Domare: Stig Nilsson, Linkö-
ping. Publik: 1 469
KFF: Mats Sonesson – Ronny Sörman, Kent Ingvars-
son, Arne Wallqvist, Roland Ivarsson, Bill Björklund, 
Bo Johansson, Bo Nilmert, Kenneth Bojstedt, Eivert 
Bladh, Sten-Åke Johansson. Avbytare: Christer Jo-
hansson och Roy Andersson. Tränare: Lars Arnesson

Fredriksskans, onsdagen den 29 juli 1970; 
Division II Södra, omgång 9 (omspel):
KFF–IFK Malmö 1–3 (1–0): 1–0 Kenneth Bojstedt 
(10), 1–1 John Lindau (47), 1–2 Lindau (50), 1–3 
Conny Andersson (78). Domare: Bo Lennart Jonas-
son, Borås. Publik: 2 300
KFF: Mats Sonesson – Ronny Sörman, Kent Ingvars-
son, Arne Wallqvist, Roland Ivarsson, Bill Björklund, 
Bo Johansson, Eivert Bladh, Bo Nilmert, Kenneth Boj-
stedt, Ulf Wennerström. Avbytare: Roy Andersson 
och Sten-Åke Johansson. Tränare: Lars Arnesson

Fredriksskans, lördagen den 3 oktober 1970. 
Division II Södra, omgång 22:
KFF–IS Halmia 3–2 (1–1): 0–1 Robin Andersson, 
straff (25), 1–1 Kenneth Bojstedt (36), 2–1  Bojstedt 
(54), 2–2 Robin Andersson (70), 3–2 Bill Björklund, 
straff (84). Domare: Sven-Erik Bergstrand, Norrkö-
ping. Publik: 2 286
KFF: Mats Sonesson – Ronny Sörman, Åke Nicklas-
son, Arne Wallqvist, Roland Ivarsson, Bill Björklund, 
Bo Johansson, Bo Nilmert, Ulf Wennerström, Kenneth 
Bojstedt, Sten-Åke Johansson. Avbytare: Eivert Bladh 
och Christer Johansson. Tränare: Lars Arnesson.
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Sven-Ove Svensson är 
nog känd för de flesta av 
SFS-Bolletinens läsare. Jag 
kommer därför inte
uppehålla mig vid hans 

karriär i HIF och i landslaget. 
Min berättelse handlar, i huvudsak, om tiden 
före han gjorde sin remarkabla fotbollsresa

En vårdag 2006 hade jag bestämt möte med 
Sven-Oves syster Majken och hans fru Maja. 
Hans syster dog 2017 på sitt 102:a levnadsår. 
Frun var född och uppvuxen i Ängelholm. Här 
träffades de, blev ett par och gifte sig 1941 efter 
att ha fåttgå till ”kungs” för att be om lov. 

Vårt samtal inleds av syster Majkens kon-
staterande: ”Hade det funnits riktiga läkare på 
den tiden, hade Sven inte fått idrotta som han 
gjorde”. I familjen kallades Sven-Ove kort och 
gott för Sven och inget annat.

I tidig ålder fastslog distriktsläkaren, att Sven 
hade någon form av hjärtfel men vad blev inte 
helt klarlagt, därav Majkens kommentar. Idrotta 
fick Sven-Ove göra lite i lönndom med hjälp av 
storebror. En lång karriär blev det men det var 
ett svagt hjärta, som ändade hans liv 1986.

Sven-Ove föddes 1922 i Norra Vram och 
bodde sina första tolv 
år i en av gruvbostäder-
na, som låg vid kyrkan 
mitt i byn. Fadern 
arbetade i gruvan och 
mor tog hand om de 
fyra barnen. Därifrån 
gick flyttlasset till 
Åbytorp i Klippan och 
där började Sven-Oves 
idrottsbana. Fotboll 

SOS före och efter tiden i HIF – av Lars Carlsson

spelade han i Forsby IF, en liten klubb som hade 
och har sin hemvist i byn Krika, strax utan för 
Klippan. Redan som 13-åring fick han göra 
sin a-lagsdebut. Brottningen kom också tidigt 
in i hans liv. Då representerade han Klippans 
Brottarklubb. Ett klubbmästerskap i flugvikt, ett 
distriktsmästerskap som junior och en storartad 
jämn förlustmatch mot den blivande olympiske 
mästaren Olle Anderberg i en DM-final i fjäder-
vikt blev hans främsta meriter. Brottartrikån tog 
han av sig för gott, som 19-åring. 

Sven-Ove var begåvad med läshuvud och fick 
gå i realskolan, vilket var väldigt ovanligt för ett 
arbetarbarn på den tiden. Den talangen slarvade 
han dock bort i sin ungdom. Senare i livet visade 
SOS prov på sin goda förmåga att skriva, när han 
vid ett flertal tillfällen var en uppskattad medar-
betare i olika medier och skrev reseskildringar 
från HIF: s utlandsturnéer. Även i yrkeslivet 
visade han, att han hade ett gott läshuvud. 

Fotboll och brottning var viktigast för 
honom, skolan fick komma i andra hand och 
han tränade, kopiöst mycket, mer än alla andra. 
Oerhört tävlingsinriktad och ville alltid vinna, 
oavsett vad det handlade om och han gav inte 
förrän han gjorde det. Längs vägen blev det 

Ängelholms IF:s 
junior lag från 1938 
med 16-årige Sven-

Ove stående trea från 
vänster. 
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många tårar, åtminstone under den tidiga kar-
riären. Allt enligt storasyster Majken.

Ängelholms IF, BK Drott och Hälsingborgs IF
Våren 1938 flyttade han, 16 år gammal, in hos 
syster Majken och hennes man Fride Wendt i 
Ängelholm. Fride hade lyckats få in Sven-Ove på 
ett kontorsjobb på Sydsvenska Läder, sedermera 
tillverkaren av VM-bollen 1958 och 1962, Top 
Star. Fride var en firad stjärna i det Ängelholm 
IF, som gick upp i division II södra våren 1934. 

När Sven-Ove debu-
terade i ÄIF spelade 
Fride i HIF.

Sin första match 
i ÄIF:s klas-
siska svart-vita dress 
gjorde SOS i juni-
orlaget och det blev 
succé direkt. Innan 
sommaren 38 var till 

ända hade Sven-Ove debuterat i representations-
laget, då i Sydsvenska serien. Under våren 39, då 
ÄIF sensationellt vann serien, hade han tagit en 
ordinarie plats i A-laget. SOS visades sig vara en 
målspottare av rang. Säsongen 1939/40 i division 
II var han lagets bäste målskytt. Hösten 1939 var 
Fride Wendt tillbaka i ÄIF men nu var det Sven-
Ove som var stjärnan i laget. Det blev bara ett år 
i tvåan för ÄIF. Efter degraderingen spelade SOS 
ytterligare en säsong i Ängelholmslaget. Totalt 
blev det 101 matcher i den svart-vita dressen 

och 82 mål innan han hösten 1941 lämnade för 
Helsingborgsklubben BK Drott, som lockade 
med ett fast jobb på Elmekano. 1944 värvade 
John ”Bill” Pettersson hela Drotts kedja. SOS 
spelade omväxlande center och inner i både 
ÄIF och Drott. Det var i HIF, som han skolades 
om till halvback men med rätt, att vara offensiv. 
Resten är historia! 

1956 gjorde han sin sista landskamp mot 
Västtyskland på Råsunda, resultat 2-2. Det som 
stoppade den vidare karriären och vägen mot 
VM 1958 var en kollision med en hårdför cen-
terhalv i AIK vid höststarten 1956. Knäskadan 
var allvarlig och efter co-
mebacken 1957 kom han 
inte upp på den nivå, som 
krävdes. 1958 lämnade 
SOS sitt kära HIF.

Slutet på karriären
Hösten 1957 fick SOS 
ett erbjudande från 
IFK Kumla, de skulle 
bekosta hans utbildning 
till brandchef mot att han 
efter utbildningen blev 
tränare i klubben och så 
blev det. Familjen flyttade 
upp även om Sven-Ove 
fortsatte att spela i HIF 
fram till maj 1958. Det 
var inte meningen att han 
skulle spela i Kumla men 
han kunde inte låta bli. 
Det blev stor succé och 
avancemang till division 
II. 

Våren 1964 vände 
familjen hemåt, då SOS 
blev brandchef på Pers-
torps AB och tränare för 
Perstorps SK. Även detta 
lag förde Sven-Ove till 
den andra divisionen. Sitt 
sista klubbuppdrag hade 
han, som kanslist i det 
nybildade Ängelholms FF 
ifrån 1976. Man kan säga 
att cirkeln slöts. Ena delen 

av den nya klubben var Ängelholms IF, den 
andra var Skörpinge GIF. Där lärde jag känna 
den särdeles sympatiske fotbollslegenden, som 
under min tidiga uppväxt hade varit min stora 
fotbollsidol. 

Från 1972 bodde Sven-Ove och hans Maja 
i Skälderviken, nära havet. Några dagar före 
julafton 1986 slutade hans sköra hjärta att slå. 
Sven-Ove är begravd i Minneslunden på Ängel-
holms kyrkogård. 

Ängelholms A- och 
B-lag  på turné 
våren 1941med en 
19-årig Sven-Ove 
på huk, tvåa från 
vänster.

IFK Kumla i Rekord-
Magasinet 1960. 
Stående fr.v. Per 
Yngvesson, Sven-
Ove Svensson, Olle 
Gustavsson, Henry 
Björn, Åke Eklund, 
Conny Tholsson. 
Knästående fr.v. 
Gösta Axelsson, 
Anselm Fredsdahl, 
Hans Pettersson, 
Villy Karlsson och 
Ingvar Persson.

En hyllning till Sven-Ove Svensson signerad 
SFS-medlemmen Olle Dahlin.
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