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Sammendrag 

Denne oppgava tar for seg fotballspillerne i Kristiania i perioden 1905-1924. Dette er en 

historieoppgave som prøver å finne ut hvilken sosial bakgrunn spillerne hadde, samt hvor i 

byen klubbene holdt til. Problemstillinga mi er: Hvilken sosial bakgrunn hadde de som spilte 

klubbfotball i Kristiania i perioden 1905-1924? Og hvor i Kristiania holdt klubbene til? I 

siste kapittel ser jeg nærmere på Mercantile Ski- og Fotballklubb i den perioden oppgava 

dekker. Hvilken rolle spilte Mercantile i de 20 åra jeg tar for meg? Hva slags klubb var 

Mercantile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Introduksjon ....................................................................................................................... 2 

2 I begynnelsen… .................................................................................................................. 9 

3 Fra skolegården til folkemassene ..................................................................................... 13 

4 Fotball på norsk ................................................................................................................ 17 

5 Den delte byen .................................................................................................................. 22 

6 De første fotballspillerne .................................................................................................. 29 

7 Kristiania Fotballkrets 1906-1907 .................................................................................... 38 

8 Kristiania Fotballkrets 1913 ............................................................................................. 50 

9 Kristiania Fotballkrets 1920-1924 .................................................................................... 62 

10 Mercantile Ski- og Fotballklubb ...................................................................................... 71 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 84 

Vedlegg .................................................................................................................................... 87 

 

 

 

  





1 

 

Forord 

Fotball har alltid vært en del av livet mitt. Jeg har spilt det på toppnivå, og jeg har spilt det på 

det absolutte breddenivå. Jeg har jobbet med det som trener, og bare gudene veit hvor mange 

timer jeg har brukt på å se det enten på TV eller «live». Skrive om fotball har jeg derimot 

aldri gjort. Likhetene mellom å skrive om det og å spille det er flere. Varierende motivasjon 

har vært en gjenganger. Noen dager har jeg hatt lyst til å gjøre som når jeg står i mål og 

sparke PCen 70 meter over plassen, kombinert med å skjelle ut nærmeste person jeg ser, mens 

andre dager går ting som smurt og alt stemmer. Akkurat som da jeg var aktiv fotballspiller har 

jeg i blant vært plaga av skader – en prolaps i korsryggen satte meg «på sidelinja» i et halvår 

midt i skriveåret. Den største likheten har likevel vært at jeg overhodet ikke hadde klart å 

prestere uten resten av «laget». 

Når det gjelder historiefaget har jeg nemlig ikke et eneste studiepoeng i norsk historie. 

Å velge å skrive masteroppgave om Kristiania i perioden 1905-1924 var kanskje ikke en 

genistrek, dersom en tar mine forkunnskaper med i betraktninga. Heldigvis har jeg vært så 

heldig å få veiledning av Jan Eivind Myhre underveis, og uten hans kunnskap om Kristiania i 

denne perioden hadde dette vært en helt ugjennomførbar oppgave. Om det er noe å utsette på 

denne prosessen så er det at jeg ikke har benytta meg av hans fagkunnskaper ofte nok. Dette 

er utelukkende min feil, da Jan Eivind alltid har vært tilgjengelig for en kommentar eller et 

møte. Professor Matti Goksøyr ved NIH har også bidratt med å sette meg i kontakt med de få 

personene som har forska på samme tema tidligere. Tilgangen på kilder og materiale har 

tidvis vært mangelfull, men det som finnes har jeg stort sett funnet på biblioteket til Norges 

Fotballforbund på Ullevål Stadion. En stor takk må rettes til prosjektleder på «Opplev 

Ullevaal Stadion», Tommy Christensen, som gladelig har hjulpet meg med å få tilgang på 

disse bøkene. Ellers har jeg hatt mange samtaler med faren min, Bent Arne, om oppgava, og 

hans gode skriveferdigheter har hjulpet meg med å gjøre oppgava mer sammenhengende. Til 

slutt må jeg rette en stor takk til hele Mercantile Ski- og Fotballklubb. Det var med «Mercan» 

at oppgava så dagens lys, samtidig som det har vært en morsom hobby for meg å skrive 

Mercantiles kampreferater i samme stil som de kanskje ville skrevet dem i 1907. Å skrive 

gammeldags om Mercantiles kamper har inspirert meg og har gjort at jeg har kommet «under 

huden» på klubben jeg har vært med å drive siden høsten 2007. Mercan, hei! 

 

Skjalg Sæther 

Sagene, mai 2016 
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1 Introduksjon 

Temaet i denne oppgava er utviklinga i den sosiale bakgrunnen til medlemmene av 

fotballklubber i Kristiania i perioden 1905-1924. Fordi den sosiale bakgrunnen (og utviklinga 

i denne) er i fokus, er dette en sosialhistorisk studie. Samtidig er dette organisasjonshistorie, 

fordi fotball er en lagidrett og man ikke kan utøve sporten uten klubben. Fordi jeg i 

begynnelsen av oppgava også går gjennom fotballspillets forløpere, ser på den moderne 

fotballens opprinnelse i England og tar for meg sportens spredning fra de britiske øyer til 

Norge, er dette også fotballhistorie.  

Fotball er i dag den sporten i Norge med flest aktive utøvere.1 Avisene er fulle av 

oppslag om den kommende storkampen, om den kontroversielle dommeravgjørelsen i 

gårsdagens Tippeligakamp eller om Martin Ødegaards hverdag i Real Madrid. Fotball er blant 

de idrettene som får aller mest oppmerksomhet her i Norge, men likevel er det ikke forska så 

veldig mye på den norske fotballens historie. Fotballhistorie i Norge har til nå i stor grad vært 

klubb- og aktørhistorie. På Norges Fotballforbunds bibliotek på Ullevål Stadion finnes 

jubileumsbøker til en rekke norske fotballklubber. Bøkene er skrevet om klubbene, av 

klubbene, og som oftest for klubbene. I tillegg til disse kommer flere biografier som tar for 

seg kjente profilers liv og karriere. Jeg mener det er plass til en studie som ser nærmere på 

hvem de første fotballspillerne i Kristiania var og hvor i byen klubbene holdt til. 

 

Bakgrunn og presiseringer 

Oppgava handler i hovedsak om perioden 1905-1924, men for å få danna seg et bilde av 

hvordan de første 20 åra med organisert fotball var her i hovedstaden, er det også viktig å se 

nærmere på hvordan sporten kom til landet. Både fotballens opprinnelse på de britiske øyer 

og spillets spredning fra Storbritannia til Norge blir derfor beskrevet i de første kapitlene av 

oppgava. Det samme gjelder tida fra fotballen først kom til landet i de siste tiårene av 1800-

tallet og til stiftelsen av Kristiania Fotballkrets i 1905. Det er viktig å presisere at det hele tida 

er den organiserte fotballen jeg tar for meg. Løkkefotballen fantes lenge før den organiserte 

fotballen tok til, men den er aldri hovedfokuset mitt. Fotballkretsen og fotballklubbene er 

også svært sentrale i oppgava, da spillere ikke kan spille organisert fotball uten å være 

                                                 
1 Norges Idrettsforbunds oversikt over medlemstall i særforbund fra 2011: 
https://www.ssb.no/a/barnogunge/2012/tabeller/fritid/fritid3600.html. Fotballforbundet har mer enn dobbelt 
så mange medlemmer som nummer to på lista, Skiforbundet. 
 

https://www.ssb.no/a/barnogunge/2012/tabeller/fritid/fritid3600.html
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medlem av en klubb, og en klubb ikke kan spille organisert fotball uten å være medlem av en 

fotballkrets. Likevel er det ikke disse som er interessante for meg. Fokuset mitt er hele tida på 

medlemmene og den sosiale bakgrunnen deres. Ofte kan forhold i klubben brukes til å belyse 

den sosiale bakgrunnen til medlemmene, og i blant kan medlemmenes sosiale bakgrunn si noe 

om klubben, men å beskrive de indre forholdene i klubb og krets er ikke mitt ønske i denne 

oppgava. Til slutt er det verdt å si litt om kapitlet om Mercantile Ski- og Fotballklubb. 

Kapitlet om Mercantile Ski- og Fotballklubb skiller seg ut fra resten av oppgava, da jeg der 

går dypere inn i klubblivet enn i de andre kapitlene. Mercantile er ikke i seg sjøl viktigere for 

oppgava enn de resterende klubbene, men kildesituasjonen er en helt annen her og det ønsker 

jeg å utnytte. 

Selve bakgrunnen for denne oppgava er et ønske om å skrive om en periode i norsk 

idrettshistorie som det ikke har blitt forska mye på tidligere. I det store og hele er 

idrettshistorie et område som lenge har blitt ignorert av historieforskninga.2 Det er kanskje 

fordi idrett har blitt sett på som underholdning og lite annet, men faktum er at fotball er den 

idretten som trekker klart flest tilskuere her i landet, samt at avisene jevnlig er fulle av 

oppslag om norsk fotball. Å kunne hjelpe til med å belyse den aller første tida i norsk fotball 

er litt av motivasjonen bak å skrive denne oppgava. 

 

Problemstillinger 

Fokuset til denne oppgava er fotballspillere i Kristiania i perioden 1905-1924. Jeg ønsker å 

finne ut hva slags sosial bakgrunn spillerne hadde i disse tjue åra, samt hvor i Kristiania 

klubbene holdt til. Hovedproblemstillinga mi er som følger: Hvilken sosial bakgrunn hadde 

de som spilte klubbfotball i Kristiania i perioden 1905-1924? Og hvor i Kristiania holdt 

klubbene til? For å besvare dette spørsmålet vil jeg analysere dataene jeg har samla inn om 

medlemmene i klubbene i Kristiania i denne perioden. De fire kapitlene hvor jeg gjør dette 

utgjør hoveddelen av oppgava mi, og dekker kapitlene 9-12. 

 Jeg har allerede noen teorier om hvem de første fotballspillerne var. Jeg har alltid fått 

høre at «den første fotballen blei spilt på vestkanten» (og da gjerne av venner som er Lyn-

                                                 
2 Goksøyr, Matti: Idretten og det norske: aktivitet som identitet i Øystein Sørensen(red): Jakten på det norske. 
Oslo, Gyldendahl, 1998 s. 159. Jeg har benytta meg av web-utgaven til Nasjonalbiblioteket. Link: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/ef5dd0cebf5dd3027d0e9ca5b2c8f4f8.nbdigital?lang=no#159 
Dette er forøvrig ikke utelukkende et norsk fenomen – også I Danmark har fotballen blitt overset I 
historieforskninga, noe David Olsen diskuterer I sin artikkel “Fodbold som idrætshistorikernes stedbarn – 
historiografiske pejlinger”. 

http://www.nb.no/nbsok/nb/ef5dd0cebf5dd3027d0e9ca5b2c8f4f8.nbdigital?lang=no#159
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tilhengere). Men hvor på vestkanten oppsto den? Og gjaldt det alle klubbene i fotballens 

første tid i Kristiania? 

Mercantile Ski- og Fotballklubb er som nevnt grunnen til at jeg i det hele tatt begynte 

å interessere meg for fotball i Kristiania i perioden jeg tar for meg. I siste kapittel ser jeg 

nærmere på klubben i den perioden oppgava dekker. Hvilken rolle spilte Mercantile i de 20 

åra jeg tar for meg? Hva slags klubb var Mercantile? Dette er ting jeg håper å kunne få svar på 

ved hjelp av klubbens protokoller fra 1905-1924 som ikke tidligere har blitt brukt til noen 

form for forskning. 

 

Avgrensninger 

Oppgava mi skal handle om fotballens første 20 år i Kristiania, årene 1905-1924. Fotball 

hadde på midten av 1920-tallet blitt en populær idrett over hele Norge med veldig mange lag 

og spillere, og hadde på dette tidspunktet etablert seg som den dominerende sommeridretten 

her i landet. Mengden fotballag stiger raskt fra og med slutten av 1910-tallet og allerede mot 

slutten av 1920-tallet ville mengden lag og spillere bli umulig å dekke i en oppgave som 

denne. Jeg er mest interessert i den perioden hvor fotballen fortsatt er relativt ny i Norge, og å 

sette en strek på midten av 1920-tallet er derfor passende. Utover 1920-tallet blei det politiske 

motsetningene i samfunnet tydeligere, og i 1924 fikk man et skille mellom arbeideridretten og 

resten av Idretts-Norge da Arbeidernes Idrettsforbund blei stifta. Dersom jeg skulle fortsatt 

forbi 1924, hadde jeg vært nødt til å si litt om denne delinga, samt skrive om AIF i tillegg. 

Geografisk har jeg valgt å holde meg til Kristiania og Omegns Fotballkrets (i oppgava 

kalt Kristiania Fotballkrets). Det var her de aller første klubbene dukka opp, samt at en 

overvekt av fotballspillinga i tida fram mot århundreskiftet foregikk her. Det betyr ikke at det 

ikke fantes aktivitet andre steder. Det kan kanskje virke rart å skrive om norsk fotball mellom 

1905 og 1924 uten å nevne byer som Skien og Sarpsborg, med tanke på at Odds Ballklubb og 

Sarpsborg Fotballklubb tidlig var med å dominere Norgesmesterskapet i fotball. Faktum er at 

NM blei vunnet av klubber fra andre byer enn Kristiania i 11 av de 20 åra oppgava dekker, 

altså i over halvparten av tilfellene, men fokuset for oppgava er den sosiale bakgrunnen og 

ikke resultater og turneringsseiere. Det er viktig å notere at Aker i 1921 skilles ut som en egen 

fotballkrets. Et par av klubbene jeg har inkludert i 1913-statistikken, for eksempel 

Bækkelagets Sportsklubb og Nordstrand Idrettsforening, forsvinner dermed ut av oppgava i 
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den siste perioden. Likevel er antallet klubber mot slutten av perioden såpass mye høyere, at 

dette forhåpentligvis ikke er et problem. 

Løkkefotballen var en viktig del av fotballspillinga i Kristiania i perioden denne 

oppgava tar for seg. Ikke bare var den veldig utbredt, men den var også en viktig 

rekruteringsarena for den organiserte fotballen, men dessverre er det nærmest umulig å vite 

noe håndfast om løkkelagene og hvilken sosial bakgrunn spillerne hadde. Sjøl om 

løkkeklubbene i og for seg blei drevet på en noenlunde seriøs måte, førte de ikke protokoller 

og skreiv referater slik de organiserte klubbene som oftest gjorde. Uten ordentlige kilder blir 

det dermed umulig for meg å inkludere løkkefotballen i oppgava, men jeg skriver et lite 

avsnitt om løkkefotballen i kapittel 9. 

Gjeldende teori 

Den sosiale bakgrunnen til fotballspillere her i landet har ikke blitt forska på av så veldig 

mange. Espen Andersen ser på de første fotballspillerne i Norge i hans doktorgradsavhandling 

Det store gjennombruddet: Norsk fotballs kulturhistorie 1885-1925. Mye av inspirasjonen til 

oppgava mi er henta fra kapitlet «Hvem spilte fotball?» i denne avhandlinga. Det var dette 

kapitlet i avhandlinga som gjorde at jeg ville forsøke å gjøre noe i samme nabolag i min 

mastergradsoppgave. Den sosiale bakgrunnen er ikke hovedfokuset hans, men han er innom 

det i begynnelsen av oppgava. Som Andersen selv skriver: «Det sentrale fokuset gjennom 

hele avhandlingen vil være på meningsdimensjoner knyttet til fotballen».3 Han ser på den 

sosiale bakgrunnen til spillerne for å ha et slags utgangspunkt for resten av oppgava, og derfor 

håper og tror jeg at min oppgave fortjener livets rett, da den går dypere enn det Andersen gjør 

i dette kapitlet. Jeg tar for meg flere klubber, jeg ser på de tjue åra oppgava dekker gjennom 

tre perioder (fire, dersom en inkluderer tida før kretsen stiftes), og jeg finner den sosiale 

bakgrunnen til flere spillere. I tillegg har jeg en geografisk dimensjon, som kanskje kan bidra 

til å plassere klubbene i de forskjellige områdene på en bedre måte enn tidligere.  

Norsk fotballhistorie generelt er ikke det området det har blitt forska mest på, men 

Matti Goksøyr og Finn Olstad har stått for mye av det grunnleggende. Finn Olstad dekker 

perioden 1861-1939 i bind 1 av verket Norsk Idrettshistorie. Jubileumsboka til NFF ved 100-

årsjubileumet i 2002 er også skrevet av Goksøyr og Olstad, og det var denne boka jeg først 

begynte å bla i da jeg skulle prøve å lese meg opp på norsk fotballhistorie for noen år tilbake. 

                                                 
3 Andersen, Espen: «Det store gjennombruddet: Norsk fotballs kulturhistorie 1885-1925». 
Doktorgradsavhandling ved NIH, 2007. s. 9 
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Begrepene «dannet periode» og «folkelig periode» blei jeg introdusert for den gang. Disse to 

epokene har blitt stående som den beste beskrivelsen av fotballen i Norge fra den kom til 

landet på 1880-tallet, til utpå 1970-tallet. Jeg er langt i fra den første som benytter meg av 

disse begrepene, men sånn jeg ser det er det vanskelig å forske på fotball i Norge uten å 

berøre «den dannede periode» og «den folkelige periode».4 Begrepene har hjulpet meg med å 

få en grunnleggende oversikt over hvordan fotballen i Norge var i begynnelsen, og for en som 

kanskje ikke er så stødig i historieforskning som det han skulle ønske han var, er et sånt 

rammeverk gull verdt. Ved å se enda nøyere enn tidligere på den sosiale bakgrunnen til 

spillerne i Kristiania, vil jeg kanskje være i stand til å nyansere de to periodene ytterligere, i 

alle fall til en viss grad.5 

 

Metodisk tilnærming 

 

Når en driver med historieforskning er det flere forhold som kan påvirke kvaliteten på det 

endelige resultatet. Et generelt krav om kildekritikk er åpenbart. I mitt tilfelle er alle aktørene 

jeg nevner i oppgava for lengst døde, så det som finnes av beretninger fra perioden jeg skriver 

om er endelig. Heldigvis er det meste av skriftlige kilder skrevet ned kort tid etter 

begivenhetene har funnet sted. Mercantiles protokoller er i referatsform og har blitt skrevet 

fortløpende. Peder Chr. Andersens jubileumsbøker for NFF og Kristiania Fotballkrets er også 

i stor grad bygget på slike møtereferater, men verre er det med biografiene som i all hovedsak 

er basert på minnene til personen biografien handler om, som for eksempel Fotballkampe paa 

Grus og Græs av Arvid Skappel.6  

Et annet problem jeg har blitt smertelig klar over i løpet av oppgaveskrivinga, er hvor 

vanskelig det er å kategorisere enkeltpersoner på bakgrunn av folketellinger. Her har jeg 

heldigvis fått mye hjelp av veilederen min, Jan Eivind Myhre, men det har fortsatt vært 

utfordrende å skulle kategorisk plassere personer i båser og så basere en oppgave på det 

etterpå. Å finne personene jeg ønsker å finne har i seg sjøl vært en svært krevende prosess. 

Loven om personnavn først kom i 1923, og de utallige forskjellige skrivemåtene jeg har 

                                                 
4 Espen Andersen nevner disse to begrepene som en sentral del av oppgava si.  
5 De to epokene er på ingen måte for «vanntette skott» å regne, og det er heller ikke slik Goksøyr og Olstad 
bruker dem.  
6 Skappel skriver sjøl at han ikke husker alle detaljer siden hendelsene fant sted for lenge siden. Han skriver 
blant annet at den første landskampen fant sted i 1906, en kamp som ikke fant sted før i 1908, og da blir det 
vrient å stole fullt ut på alle opplysningene han kommer med. 
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kommet over i løpet av oppgava har vært en stor utfordring.7 At en spiller som er oppført med 

navnet Teodor Dürendal i Mercantilesprotokoller, viser seg å hete Theodor Dyrendahl tok 

meg lang tid å lære. Et tilbakevendende problem har vært at jeg i veldig mange tilfeller kun 

har hatt en forbokstav å gå etter i fornavnet, noe som har gjort det vanskelig å finne unike 

treff. «H. Schaug» på Ski- og Fotballklubben Forwards kretsmesterlag i klasse D i 1923 blei 

for eksempel ikke funnet. Det har vært en tendens til at spillere i de lagene med høyere sosial 

bakgrunn har vært enklere å finne. Jo lenger ut i perioden jeg kommer, jo fler spillere treffer 

jeg med -sen-navn. Ditlev-Simonsen-brødrene i Ready er enkle å skille ut fra mengden, mens 

Andersen og Jensen ikke er det. Har jeg vært i tvil så har jeg utelatt personen fra statistikken. 

Selve tabellene var også et tema. Hvilke yrker skal i samme kategori? Her hadde jeg 

vært relativt hjelpeløs uten veiledning fra Jan Eivind Myhre, og jeg håper jeg har unngått å 

skjemme ham ut ved å gjøre noen åpenbare feil her. Jeg er den første til å innrømme at jeg 

Norgeshistorie var veldig nytt for meg. Jeg endte til slutt opp med andre inndelinger enn 

Espen Andersen, da mange av hans kategorier blei stående tomme. Ved å dele opp de 

kategoriene som faktisk blir tatt i bruk, kan jeg få mer nøyaktig informasjon. Det var i alle fall 

tanken. 

Det har tidvis vært vanskelig for meg å holde meg nøytral til temaet jeg har valgt. 

Gerd von der Lippe nevner dette problemet i Idrett som kulturelle drama: jo mer interessert 

en er i et tema på et personlig plan, jo vanskeligere kan det være å forholde seg saklig.8 Én 

faktor er at jeg er fotballinteressert. En annen faktor er at jeg født og oppvokst i Oslo, og at 

oppgava omhandler fotball i Oslo (eller Kristiania, som det heter i oppgava). En tredje faktor 

er at jeg har inkludert et eget kapittel om Mercantile Ski- og Fotballklubb, en klubb jeg sjøl 

driver den dag i dag og har blitt urovekkende glad i. Jeg har prøvd å være bevisst på at temaet 

er svært interessant for meg på et personlig plan, og jeg håper det har vært mer en motivasjon 

enn et hinder.  

 Til slutt har språket mitt vært et problem. Jeg skriver radikalt bokmål, og det florerer 

med a-endinger. Det kan fort bli litt for muntlig, og i en akademisk sammenheng er ikke det 

alltid bra. 

 

 

                                                 
7 Utne, Ivar: Hva er et navn? Pax Forlag, Oslo. 2011, s. 133. 
8 von der Lippe, Gerd. Idrett som kulturelle drama. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. 2001, s. 21. 
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Kilder 

Goldblatts bok om fotballens historie, The Ball is Round, har vært min hovedkilde i 

kapitlet om fotballens opprinnelse. Ellers har jeg benytta meg av Torbjørn Anderssons Kung 

Fotboll for videre kilder om fotballspillets bakgrunn. For å finne navn på spillere i de 

forskjellige klubbene i Kristiania, har NFFs offisielle oppslagsbøker for sesongene mellom 

1905 og 1924 vært viktige. Det samme kan sies om Peder Chr. Andersens 25-

årsjubileumsbøker for NFF og Kristiania Fotballkrets, publisert i henholdsvis 1927 og 1933. 

Det er i disse bøkene de fleste spillernavnene er henta fra. Ellers har Kristianiaklubbenes egne 

jubileumsbøker bidratt med oversikt over spillerstaller og startoppstillinger. De fleste av disse 

bøkene er utgitt av klubbene sjøl i nyere tid som en del av en markering at et større jubileum. 

Jubileumsbøkene og klubbøkene jeg har benytta meg av for å finne navn på spillere og 

medlemmer i Kristianias mange fotballklubber, har jeg i stor grad funnet på NFFs bibliotek på 

Ullevål stadion. 

Til slutt har jeg også et privat arkiv med Mercantile-materiale som jeg fikk overlevert 

da vi tok over drifta av klubben høsten 2007. Den eldste protokollen blei påbegynt i 1906 og 

dekker alt fra medlems- og styremøter, samt generalforsamlinger og sosiale tilstelninger. 

Disse protokollene har knapt blitt åpna i nyere tid og har i alle fall ikke blitt brukt til noen 

form for forskning, så jeg tror og håper at de vil bringe ny informasjon om Mercantile og om 

fotballen i Kristiania generelt i den perioden jeg skriver om. Kapitlet om Mercantile er bygget 

nesten utelukkende på disse protokollene. 

 

Oppgavas oppbygning 

I kapittel 5 tar jeg for meg forskjellige former for ballspill gjennom tidene, og ser også på 

hvorvidt noen av disse kan hevdes å ha noe med den moderne fotballen å gjøre. Videre 

trekker jeg en tråd fra den britiske folkefotballen til den britiske profesjonelle fotballen i 

kapittel 6, før kapittel 7 greier ut om hvordan fotballen kom til Norge. For å forstå mer om 

samfunnet og forholdene den norske fotballen oppsto under, tar jeg i kapittel 8 en titt på 

Kristiania rundt århundreskiftet. Hvordan så byen ut? Hva slags yrker hadde folk? Disse 

kapitlene er hovedsakelig bygget på allerede eksisterende verker, og fungerer som et bakteppe 

for resten av oppgava. Det egenproduserte materialet mitt  
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2 I begynnelsen… 

 

Fotball er i dag verdens mest utbredte sport. Det er den idretten som vies mest TV-tid og 

pressedekning, den idretten som har høyest omsetning og som har de største internasjonale 

stjernene. Men hvordan begynte det hele?  

I «The Ball is Round», kanskje den mest anerkjente og grundige boka om fotballens 

historie fram til i dag, skriver David Goldblatt blant annet om fotballens opprinnelse. For å 

forstå mer om hvordan den moderne fotballen har blitt til, kan det være interessant å se 

nærmere på ballspillene som har blitt spilt i andre kulturer. Disse er det nemlig flere av. Det 

kinesiske ballspillet Cuju har av noen, blant annet FIFA-president Sepp Blatter, blitt nevnt 

som én av forløperne til dagens fotball.9 Denne lagsporten blei spilt på en oppmerka bane 

mellom to lag som forsvarte hvert sitt ovale eller måneformede mål. Sporten hadde sin 

storhetsperiode under Han-dynastiet (206 f.v.t. – 221 v.t.) og fortsatte å eksistere under navnet 

Bai Da, men forsvant med Ming-dynastiets overtagelse i 1368.10 Som med så mye annet var 

kineserne tidlig ute, men varianter av ballspill dukket også opp andre steder i Asia. Sepak 

Raga blei spilt i Malaysia. Det likner dagens Sepak Takraw, som er ei blanding av fotball og 

volleyball. I Japan spilte eliten i landet Kemari, et ballspill som gikk ut på å holde ballen i 

lufta så lenge som mulig kun ved hjelp av beina. Her var det ikke snakk om lagspill, men 

«alle mot alle». Aboriginene i Australia spilte en form for fotball hvor de utelukkende sparket 

ballen med beina mot (to) mål, et spill som da er minst like gammelt som Cuju, om ikke eldre. 

Det fantes flere varianter av ballspill som blei spilt av de innfødte i Amerika, og disse levde 

lenger enn de kinesiske, men er alle disse forskjellige formene for tidlig (fot)ballspill i det 

hele tatt i slekt med dagens fotball?11  

Goldblatt mener at Sepp Blatter og alle andre som ser fotballens historie som en 

sammenhengende fortelling fra Cuju og fram til fotballen slik vi kjenner den i dag tar feil. 

Hans teori i «The Ball is Round» er at disse ballspillene ikke har noen direkte relasjoner til 

dagens fotball fordi landene hvor de blei spilt var isolert fra omverdenen i flere århundrer. De 

prioriterte intern ro og sosial orden framfor ekspansjon. På grunn av denne lukkede holdninga 

overfor resten av verden, var disse landene underlegne på de fleste måter sammenligna med 

                                                 
9 Goldblatt, David: «The Ball is Round: A global history of soccer» (American Edition), Riverhead Books. New 
York, 2008, s. 5. 
10 Goldblatt: 2006, s. 6. 
11 Goldblatt: 2006, s. 8. 
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den vestlige verden da kontakten blei gjenoppretta på attenhundretallet. Det avgjørende, 

mener Goldblatt, var hvem som spilte da moderniseringa av verden fant sted, ikke hvem som 

spilte den først eller lengst. Handlingen som går ut på å sparke en ball eller ball-lignende 

gjenstand er ikke det samme som å drive med sporten fotball, og det er røttene til denne 

sporten Goldblatt er interessert i. Han skriver også at i et tenkt scenario hvor for eksempel 

Kina eller Japan hadde gått gjennom en moderniseringsprosess før eller samtidig som Europa, 

ville deres former for ballspill hatt en mye større sjanse til å overleve, i alle fall i enkelte deler 

av Asia og Oseania.12 Dessuten mener Goldblatt at de nevnte ballsportene nesten uten unntak 

kun var én av flere tilgjengelige aktiviteter eller spill og sjelden eller aldri den viktigste og 

mest populære aktiviteten i de forskjellige kulturene. I flere tilfeller var spillet også forbeholdt 

eliten. Unntaket er i Mellom-Amerika, hvor ballspillet ikke bare hadde en sentral posisjon i 

samfunnet og hverdagen, men også utgjorde en viktig del av mayaenes tredelte, religiøse 

skapelsesberetning Popul Vuh.13 Uten at man skal trekke religiøse paralleller til dagens 

fotball, så kan man i det minste fastslå at Mayaenes ballspill var det mest utbredte spillet, på 

samme måte som den moderne fotball er det i dag. Alle spilte, både fattig og rik. I tillegg 

klarte de i dette området å lage baller av gummi. På den måten fikk de en sprettende ball, noe 

som uten tvil må ha gjort spillet enda mer livlig og spennende å se på. Sjøl om arkeologiske 

spor tilsier at det blei spilt ball i Mellom-Amerika så tidlig som i år 1500 f.v.t., var det ikke 

før tre århundrer seinere at man kan snakke om organisert lagspill.14 Spillet var sterkt knytta 

til de innfødtes kultur, og da spanjolene ankom på starten av 1500-tallet og den indianske 

sivilisasjonen blei lagt i ruiner, forsvant også spillet med dem.  

På de britiske øyer var det i første omgang de keltiskspråklige kulturene som dreiv 

med noe som minner om dagens fotball. Folkefotballen fantes overalt på de britiske øyene, 

gjerne under forskjellige navn. La soule, Ba og Knappen var alle mer eller mindre identiske 

versjoner av samme spill. 15 Som oftest spilte man på en åpen plass, myr eller slette med et 

ubestemt antall deltagere på hvert lag. Ofte var det kamp mellom to byer, innimellom kunne 

det være ungkarene som spilte mot gifte, men uansett hvem som spilte blei kampen avgjort 

når et av lagene klarte å frakte ballen til motstanderens «mål», et sted avtalt på forhånd av de 

to lagene.16 Goldblatt skriver at de engelske versjonene av spillet hadde sitt utspring i den 

keltiske folkefotballen, og at spillet allerede i tidlig middelalder hadde spredt seg nok til at en 

                                                 
12 Goldblatt: 2006, s. 9. 
13 Goldblatt: 2006, s. 10. 
14 Goldblatt: 2006, s. 11. 
15 Goldblatt: 2006, s. 16. 
16 Goldblatt: 2006, s. 16. 
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rekke konger la ned forbud mot fotballspillet i denne perioden.17 Grunnlaget for disse 

forbudene var at den nye sporten blei sett på som en kilde til sosial uro, og at den var direkte 

farlig for de som deltok. Deltagere blei alvorlig skada i disse tidlige oppgjørene, og det er 

også dokumentert dødsfall i forbindelse med disse kampene. I boka «Kung Fotboll», det 

ledende verket om svensk fotballhistorie fra slutten av 1800-tallet til 1950, skriver Torbjörn 

Andersson at de eneste eksisterende kildene om fotballspilling fra den aller første perioden 

kommer fra nettopp engelske myndigheters mange mislykkede forsøk på å forby spillet. I 

perioden 1314 til 1667 blei det lagt ned minst tretti forbud mot fotballspill.18 Det var ikke 

utelukkende voldsaspektet som fikk myndighetene til å reagere. Fotballen blei sett på som 

unødvendig og lite konstruktiv da den ikke bidro til å styrke innbyggernes evne til å bidra til å 

forsvare landet, slik som bueskyting og jakt.19 Det fantes ingen regler i folkefotballen, spillet 

foregikk ikke innafor et fastsatt område, og mangelen på begrensninger medførte at det tidvis 

gikk veldig hardt for seg mens kampen pågikk. Folkefotballen var én av ytterst få arenaer 

hvor de unge mennene, som utgjorde de fleste av deltagerne, kunne få utløp for aggresjon, 

noe som gjorde at intensiteten økte ytterligere. Denne voldsomheten blei ikke satt pris på av 

statlige myndigheter, som ønska at befolkninga drev med mer disiplinfremmende fritidssysler, 

samtidig som de også ønska å opprettholde kontrollen over innbyggerne. For forretningsmenn 

og lokale overhoder var det en lite innbydende tanke at drifta av fabrikker og butikker skulle 

lide fordi massene dreiv med det de mente var en destruktiv og voldelig sport.20 Sporten 

havna på samme tid under press fra aristokratiet. På starten av 1700-tallet var det britiske 

samfunnet rikt på sporter og aktiviteter – folkefotballen var kun én av flere sporter, men da 

også den eneste som blei utøvet av bøndene. Aristokratiet foretrakk mer etablerte sporter som 

hesteløp, boksing, roing og cricket. Fellesnevneren for disse sportene var ett ord: gambling. 

Der hvor de tidligere nevnte sportene var oversiktlige og hadde tydelige regelverk, forhindra 

folkefotballens folkelige preg og mangel på klare regler alle former for pengespill. I tillegg 

møtte folkefotballen motbør fra kirken som så på den voldelige folkefotballen som uforenelig 

med kristne verdier.21 Motstanden økte utover 1800-tallet. Et eksempel på at myndighetene 

gjorde det de kunne for å begrense ballspillinga var «Highways Act» fra 1835 som forbød all 

                                                 
17 Goldblatt: 2006, s. 17. 
18 Andersson, Torbjörn: «Kung Fotboll», Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag, 2002, s. 41. 
19 Goldblatt: 2006, s. 17: «No person shall practice [sic] any unlawful games such as dice, quoits, football and 
such games, butt that every strong and able-bodied person shall practise with the bow for the reason that the 
national defense depends upon such bowmen» 
20 Goldblatt: 2006, s. 23 
21 Goldblatt: 2006, s. 22 
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form for fotball på offentlige veier. Forbud som dette var en medvirkende faktor til at sporten 

var på tilbakegang, men allerede før denne loven begynte fotballspillet å minske i 

utbredelse.22 Hovedårsaken var at England gikk gjennom et økonomisk hamskifte i tiårene 

fram mot 1800-tallet. Overgangen fra jordbruksbasert økonomi til en industridrevet økonomi 

førte til at en strøm av mennesker flytta inn mot byene for å søke arbeid.  Dette førte igjen til 

at høytidene (og festene som blei arrangert ved disse høytidene) gradvis forsvant fordi et liv i 

industrisamfunnet ikke tillot arbeiderne å ta fri hele dager fra arbeidet for å feire og feste, slik 

de i blant kunne ta seg tid til når de dyrka jorda. Folkefotballen, som var sterkt knytta opp mot 

disse festene, forsvant med dem.23,24 

Hvis fotballen døde ut på den engelske landsbygda i løpet av første halvdel av 1800-

tallet, hvordan har det seg at den allerede mot slutten av samme århundre var landets mest 

populære sport? Svaret finner man på de engelske kostskolene. 

 

                                                 
22 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1835/50/pdfs/ukpga_18350050_en.pdf (finne sted i teksten hvor 
fotball nevnes spesifikt). 
23 Andersen: 2007, s. 43. Fetetirsdag (Shrove Tuesday i anledning karnivalet) blir her nevnt som én av disse 

festdagene hvor det ofte blei arrangert fotballkamp. 

24 Goldblatt: 2006, s. 19. «The game was formerly much in vogue among the common people, though of late 
years it seems to have fallen into disrespute and is but little practised.» - sitat Joseph Strutt, 1801. (Vurdere å 
flytte til nr.14?) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1835/50/pdfs/ukpga_18350050_en.pdf
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3 Fra skolegården til folkemassene 

 

Overklassen i England sendte sønnene sine på kostskoler, slik at de på sikt skulle lykkes og 

bli dannede og opplyste medlemmer av samfunnet. For velstående, britiske menn var det å 

være en tvers gjennom gentleman det ypperste en kunne oppnå. Barna på kostskolene fikk i 

første rekke undervisning i de klassiske fagene – latin, gresk og teologi. Det var tidvis tøffe 

forhold på kostskolene, spesielt for de yngste elevene, og de klassiske fagene de blei undervist 

i sto i sterk kontrast til hverdagen mange av elevene opplevde.25 Alt tyder på at livet som 

kostskoleelev var strevsomt, og at voldsbruk i noen tilfeller var utbredt.26 Lærerne sto for 

undervisninga, mens disiplinen i første rekke blei opprettholdt ved at de eldste elevene 

regjerte over og tyranniserte de yngre, uten innblanding fra skolenes ledere.  Etter hvert blei 

situasjonen såpass uoversiktlig og kaotisk at en omlegging måtte til for å sørge for at 

undervisninga på kostskolene holdt følge med utviklinga i samfunnet. Prefekt-systemet blei 

innført, så de eldste elevene nå fikk ansvar for å sørge for ro og orden. Thomas Arnold var 

frontfiguren framfor noen i denne omlegginga.27 Sport og spill fikk en sentral plass i 

reformeringa av kostskolene fra 1820-tallet og utover, men da i første rekke som et verktøy 

for å skape disiplin og for å kanalisere guttenes energi til noe konstruktivt.  

På 1850-tallet var fotballspillet blitt en sentral del av kostskoleguttenes hverdag, og 

man spilte en variant av spillet ved de fleste skoler. Reglene var forskjellig fra sted til sted – 

noen steder var det lov å bruke hendene, andre steder var det lov å sparke hverandre rett ned. 

Én av årsakene til at fotballen blei så populær på kostskolene utover 1800-tallet var at det 

britiske samfunnet etter den industrielle revolusjon satte pris på andre verdier enn det tidligere 

hadde gjort. Den britiske gentleman skulle nå være godt trent, ha glimrende mentale 

egenskaper som vinnervilje og fremragende lederevner, han skulle briljere individuelt innafor 

visse rammer samtidig som han skulle utvise lojalitet og oppofrelse overfor noe større – 

kameratene, laget, nasjonen, Gud.28 Flere og flere av lærerne på de forskjellige kostskolene 

mente at guttene kunne tilegne seg disse egenskapene ved å spille fotball.  

                                                 
25 Goldblatt: 2006, s. 24 
26 Goldblatt: 2006, s. 24. «…public-school boys showed a distinct preference for cruelty and violence.» 
27 Både Goldblatt, Andersson og Andersen nevner Arnold som den ledende skikkelsen i den nye måten å drive 
kostskoler på. Goldblatt: 2006, s. 25. Andersson: 2007, s. 44. Andersen: 2007, s. 54. 
28 Andersson: 2007, s. 45 og Andersen: 2007, s. 58 
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Etter endt skolegang ved kostskolene tok elevene med seg fotballen til Oxbridge-

universitetene og til det militære.29 Et stort problem meldte seg derimot raskt. Nå samlet det 

seg menn med bakgrunn fra forskjellige kostskoler, som alle spilte med sitt eget regelverk. På 

kostskolen i Rugby var det lov å ta ballen i hendene, mens det var strengt forbudt på Eton. Det 

var vanskelig å få til rettferdige kamper uten et felles sett regler. Samtidig som alle ønska et 

felles regelverk, var det få som ville gå bort fra de reglene de hadde spilt med tidligere. Det 

var ikke bare et spørsmål om å miste en eventuell fordel fordi man var vant til den ene måten 

å spille på, men også at man ikke ville bøye seg for en annen skoles regler.  

Fotball blei spilt flere steder i England, også blant menn som ikke nødvendigvis hadde 

bakgrunn fra kostskolene.30 Aktiviteten var stor særlig i området rundt Sheffield i Nord-

England, hvor det fantes det flere kameratlag og uoffisielle kamper blei spilt med jevne 

mellomrom. Her fantes det også flere versjoner av fotballspillet, akkurat som ellers i landet. 

På grunn av problemene dette medførte, blei det rundt midten av 1800-tallet for første gang 

forsøkt å utforme et felles sett med regler. Sportsutstyrskjeden Lillywhites ga i 1861 ut en 

samling av alle de forskjellige regelsettene som fantes på de forskjellige skolene, mens en 

mann ved navn J.C. Thring, én av grunnleggerne av Cambridge-varianten av fotball, i 1862 

lagde en liste med tolv regler i et forsøk på å samle alle parter om ett felles regelsett. 

Konflikten var likevel aller størst i London hvor old boys-lag bestående av tidligere 

kostskoleelever utgjorde nesten hele spillermassen.31 Derfor var det ikke tilfeldig at det var 

nettopp her en i 1863 satte seg ned med den hensikt å samles om et felles regelverk, et møte 

som resulterte i dannelsen av The Football Association, verdens første fotballforbund.32 I 

1871 brøt de som foretrakk å kunne spille med hendene ut og danna Rugby Football Union. 

Fra dette året var association football en egen sport med klare og tydelige regler, regler som 

på mange områder ligner på de reglene man benytter i dag. 

I starten blei det kun spilt vennskapskamper, men dette endra seg i 1872 da FA-cupen 

så dagens lys.33 Den var verdens første ordentlige fotballturnering og åpen for alle klubber 

som var medlem av fotballforbundet. Perioden fra det engelske fotballforbundets fødsel i 

1863 til rundt 1880 var dominert av lag som Old Etonians (Eton), The Wanderers (Harrows), 

Old Carthusians (Charterhouse), Oxford University, samt Royal Engineers (ingeniørtroppene 

                                                 
29 Goldblatt: 2006, s. 28 
30 Goldblatt: 2006, s. 30 
31 Goldblatt: 2006, s. 30 
32 Goldblatt: 2006, s. 31 
33 Goldblatt: 2006, s. 32 
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I den engelske hæren) og andre lag bestående av militært personell.34
 Felles for alle disse 

lagene var at spillerne i all hovedsak hørte til overklassen i England. Overklassen holdt 

amatøridealet over alt annet. Man skulle følge reglene og heller tape hederlig enn å vinne ved 

å bryte dem. Man spilte ikke om penger, og man skulle briljere ved at talentet skinte gjennom, 

ikke ved å trene seg god. Andersen beskriver hvordan medlemmer av overklassen sørga for at 

spillet bredte seg til arbeiderklassen på de få arenaene hvor klassene hadde omgang med 

hverandre. I kirka og i fabrikkene, hvor prestene og sjefene ofte var tidligere kostskoleelever 

og nå medlemmer av overklassen, misjonerte de mer eller mindre for den nye sporten. De la 

opp til at arbeiderne i menigheten og på arbeidsplassen kunne få spille fotball, samtidig som 

overklassens skrevne og uskrevne regler gjorde det vanskelig for arbeiderklassen å delta for 

fullt.35  

Med spillere fra arbeiderklassen kom også debatten om profesjonalisme i fotballen. 

Spillerne fra overklassen prøvde for enhver pris å leve opp til det strenge amatøridealet, som 

tidligere nevnt. I deres verden var det helt urimelig å spille fotball for pengenes skyld, men så 

hadde de også penger nok fra før og trengte ikke å bekymre seg for det økonomiske aspektet 

ved spillet.36 For arbeiderne var det veldig annerledes. Det starta med at arbeidere søkte 

kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, noe klubbene litt motvillig gikk med på å betale.37 

Likevel blir det feil å si at det utelukkende var spillerne som dreiv utviklinga mot profesjonell 

fotball videre. De intense lokaloppgjørene og rivaliseringa klubbene i mellom gjorde at 

klubbene strakk seg lenger og lenger for å signere de beste spillerne. Det begynte etter hvert å 

samle seg store folkemengder på kampdagene, noe som betydde økte billettinntekter. Suksess 

på banen var viktig for å sørge for at publikum stadig møtte fram på stadion for å se laget 

spille. Neste steg i utviklinga var å gi spillere jobb i nærområdet som påskudd for å kunne 

spille fotball for lokalklubben i helgene. Ofte var disse jobbene svært enkle, og kun 

skalkeskjul for å kunne hente de beste spillerne, samtidig som klubben da slapp å betale lønn 

direkte til spilleren.  

Initiativtagerne til de nye halvprofesjonelle klubbene som dukka opp nord i England, 

hovedsakelig i Lancashire og i Midlands, var industrieiere og velstående medlemmer av 

                                                 
34 Andersen: 2006, s. 56 og Goldblatt: 2006, s. 37. 
35 Andersen: 2006, s. 58 
36 Beste eksempel her er Corinthians fra London, en klubb som utelukkende besto av menn fra aristokratiet. De 
deltok aldri i noen FA-cup, de spilte kun vennskapskamper og benyttet aldri muligheten til å score på 
straffespark da dette var «unfair». Ved straffespark i mot lot de målet stå åpent, fordi de mente at forseelsen 
som førte til straffesparket var så alvorlig at motstanderen fortjente en scoring.  
37 Goldblatt: 2006, s. 46 
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middelklassen. Fordi de aldri fikk anerkjennelse fra overklassen, søkte de heller mot de lokale 

fotballklubbene for å oppnå suksess og anerkjennelse via disse.38 De følte tilhørighet til 

området de var oppvokst i, og til arbeiderne der som utgjorde spillermassen og brorparten av 

publikummet på stedet, samtidig som profesjonalismen ikke skremte dem. Motstanderne av 

profesjonalismen argumenterte for at profesjonelle spillere anså seieren som viktigere enn å 

opptre som gentlemen, og mislikte dette sterkt. Amatørklubbene var med god grunn redde for 

sin posisjon som de ledende klubbene i landet, og kritikken kan sees som et utløp for denne 

frykten og som et forsøk på å forhindre en slik utvikling.39 Konflikten mellom de to leirene 

toppa seg i 1884 da 36 av de nord-engelske klubbene trua med å melde seg ut av FA og danne 

et eget forbund fordi Preston North End blei diska for bruk av profesjonelle spillere i en 

cupkamp samme år. I 1885 ga forbundet til slutt etter for kravene til de klubbene som trua 

med å bryte ut, og i 1888 blei seriespill arrangert for første gang. Utviklinga i tida 1880-1900 

var enorm. I 1880 blei fotballen spilt av amatører i offentlige parker. Det var 4000 tilskuere på 

FA-cupfinalen i 1881 mellom Clapham Rovers og Oxford University, og i 1885 var det 16 

profesjonelle klubber i England. Tjue år seinere var det 110 820 tilskuere på FA-cupfinalen 

mellom Tottenham og Sheffield United, mens antall profesjonelle klubber hadde økt til 65.40 

Årsakene til denne massive veksten var flere. Kortere arbeidsdager for arbeiderne (og halv 

fridag på lørdager), kombinert med generelt økt velstand, gjorde at folket hadde mer tid og 

penger å bruke på både å spille og å se på. I tillegg var byene blitt mye større, og transport 

mellom dem var relativt billig og rask på grunn av togtransporten.41  

På nøyaktig samme tid som det engelske fotballforbundet ga etter for kravet om å 

tillate profesjonelle spillere, og tusenvis av tilskuere flokka seg om arenaene rundt omkring i 

England, så den første fotballklubben dagens lys i Norge.42 I neste kapittel vil jeg gi en kort 

oppsummering av fotballen i Norge fra den først ankom landet til rundt århundreskiftet, samt 

se på likheter og forskjeller mellom fotballens første tid i Norge og i England. 

                                                 
38 Andersson: 2007, s. 54. 
39 Andersson: 2007, s. 53. 
40 Hutchinson, John: The Football Industry – The Early Years of the Professional Game. Richard Drew Publishing, 
Glasgow. 1982, s. 8 
41 Hutchinson: 1982, s. 8 Huntchinson går dyper inn på de forskjellige årsakene over de neste sidene. 
42 Andersen: 2007, s. 87 
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4 Fotball på norsk 

 

I forrige kapittel så jeg nærmere på hvordan fotballen i England gikk fra å være lek på 

kostskolene for privilegerte overklassegutter, til å bli landets ledende fritidsaktivitet og 

publikumssport ved århundrets slutt. På begynnelsen av 1880-tallet spredte fotballen seg fra 

de britiske øyer til Norge.43 Sporten er i det hele tatt en engelsk tradisjon som kom til Norge i 

to omganger. Først i 1830-åra, da aktiviteter som hadde blitt bedrevet i evigheter blei 

«sportifisert».44 Den andre bølgen i 1880-åra var startskuddet for konkurranseidrett her i 

landet.45 Fotballen dukket opp i de største byene på akkurat dette tidpunktet, men der flere 

tusen briter bevitna fotballkamper fra tribunene og britiske aviser fulgte begivenhetene nøye, 

var fotballen her hjemme altså helt i startgropa. Allerede fra begynnelsen av møtte den 

konkurranse fra eksisterende idretter og aktiviteter. Idrettslandskapet i Norge var på midten av 

1800-tallet prega av tre retninger, eller tradisjoner som Andersen kaller dem i sin 

doktorgradsavhandling.  

Centralforeningen 

Den første organisasjonen var Centralforeningen for Udbredelse av Legemsøvelser og 

Vaabenbrug, stifta i 1861. Centralforeningen hadde i første rekke som formål å skape et sterkt 

sivilforsvar. Dette ville de oppnå gjennom å øke skytterferdighetene, samt gjøre nordmenn 

sterkere fysisk gjennom kroppsøvelser som turn, gymnastikk og skigåing. Foreninga arbeida 

for en nasjonal-ideologisk idrett, og kampen mot utenlandsk innflytelse var særdeles viktig.46 

Foreningas medlemmer var i all hovedsak fra de øvre sjiktene av samfunnet, til tross for at 

den hadde som mål å favne bredere enn som så.47 Centralforeningen praktiserte også turn og 

gymnastikk, men turn- og gymnastikkbevegelsen nevnes som en sjølstendig tradisjon i 

Andersens avhandling.48 Turnforeningene dreiv ofte med en mengde forskjellige aktiviteter 

og idretter, og de var ikke seine om å prøve ut nye, importerte idretter som lengdesprang og 

                                                 
43 Andersen, Per Chr.: Norges Fotballforbund gjennem 25 år. Oslo, 1927. s. 9. «Der hvor ballen begynte å rulle, 
var det enten nordmenn, som hadde været i England som satte ballen i gang, eller det var innflyttede 
englendere som begynte og fikk norsk ungdom med sig.» 
44 Jakt og fiske er to eksempler på slike aktiviteter som gikk fra å være noe man gjorde for å få mat på bordet, til 
å være en aktivitet man dreiv med for å more seg. 
45 Slagstad, Rune: Sporten – En idéhistorisk studie. Pax Forlag, Oslo. 2008, s. 133. 
46 Goksøyr, Matti: Den lille klunk i sækken. Kapittel i Norge anno 1900. Pax Forlag, Oslo. 1999, s. 70. 
47 Andersen: 2007, s. 67 
48 Andersen: 2007, s. 68 
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spydkast.49 I 1890 blei Norges første særidrettsforbund, Norges Turn- og Gymnastikkforbund, 

stifta. Til tross for at denne bevegelsen opprinnelig jobba ut i fra et ideal hvor kameratskap og 

likhet stod sterkt, blei også denne bevegelsen dominert av menn fra de øvre sosiale lag.50 Den 

tredje, men langt i fra minste bevegelsen var vinteridrettene ski og skøyter. Dette var 

aktiviteter nordmenn hadde drevet med lenge, men det var ikke før mot slutten av 1800-tallet 

at de blei gjort om til konkurranseidretter. Vinteridrettene var ikke konkurrerende alternativer 

til Centralforeningen, tvert i mot mener Finn Olstad at Centralforeningen var initiativtager til 

at skiidretten organiserte seg.51 Disse tre retningene var på mange måter fotballens rake 

motsetning. Centralforeningens aktiviteter hadde som mål å styrke landets forsvar og 

nordmenns fysiske evner, mens i turn og gymnastikk var estetikken i sentrum. Både ski og 

skøyter var gamle, norske aktiviteter som hadde røtter tilbake i tid. Fotballen, derimot, hadde 

ingenting av disse særtrekkene, og det tok derfor tid før fotballen begynte å bli populær her i 

landet. 

 

De første fotballkampene 

 

Fotballspillet her til lands begynte i det små. Norges aller første fotballklubb, Christiania 

Footballclub, blei stifta 28.mai i 1885 av Emil Salvesen og John George Dahl, som begge 

hadde lært spillet under opphold som studenter i England og Skottland.52 Klubben besto i all 

hovedsak av studenter og gymnasiaster og holdt til på vestkanten i datidas Kristiania, først 

ved Uranienborg og der Majorstua ligger i dag.53 To oppvisningskamper mellom unge menn 

fra denne klubben og britiske sjømenn i Kristiania høsten 1886 var de første registrerte 

forsøkene på fotballkamp i Norge.54 Siden det kun fantes én klubb var det naturligvis også 

vanskelig å arrangere fotballkamper, og ikke før den 16. mai i 1887 blei det arrangert 

fotballkamp mellom to norske lag. Da spilte Christiania Footballclub mot et nystifta 

Kristianialag ved navn Spring på Gadeløkken på Majorstua, en kamp som endte 1-0 til 

«veteranene» i Christiania Footballclub. Til tross for den lovende starten, skulle det hele i 

første omgang bli en kortvarig affære. Studentene i klubbene gjorde seg etter hvert ferdige 

med skolen og forlot byen eller gikk ut i arbeid. Allerede i 1890 la Christiania Footballclub 

                                                 
49 Andersen: 2007, s. 69 
50 Andersen: 2007, s. 70 
51 Olstad, Finn: Norsk idretts historie 1861-1939. Oslo, 1987, s. 49 
52 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 10  
53 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 9. 
54 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 11 
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ned all aktivitet, og landets første fotballklubb var dermed historie. Også i Spring var 

aktiviteten på tilbakegang på dette tidspunktet, noe som sikkert hadde sammenheng med at 

deres eneste motstander la ned virksomheten. Sjøl om de første forsøkene på drive 

fotballklubb møtte motbør, overlevde spillet som en del av gymnastikkundervisningen på 

noen høyere skoler, både i Kristiania, i Skien og i Bergen. Spillet blei innført av interesserte 

lærere, og elevene på disse skolene var gutter fra det øvre sosiale sjiktet. Lærerne mente her, 

som i England, at spillet hadde karakterdannende egenskaper som guttene kunne nyte godt 

av.55 

Da Sportsklubben Grane blei stifta i 1893 på Nordstrand fikk klubbfotballen i 

Kristiania et lite oppsving – nå fikk Spring endelig en ny motstander å bryne seg på.56 Grane 

hadde to skotter på laget, Patrick Moyer og Charles Sember, som i følge datidas rapporter var 

to enestående spillere.57 Spillet spredte seg også til andre steder i landet. I Telemark blei 

Urædd, Mjølner, Porsgrunds Foot-ballclub og Odds Ballklub stifta i løpet av 1894. I 

Porsgrunn hadde klubbens to grunnleggere, Christen Knudsen og Hagbarth Steffens, lært seg 

spillet under opphold i henholdsvis England og i Kristiania. En tilnærma identisk utvikling 

skjedde i Kragerø, ved at Georg Dahll tok med seg en fotball dit og stifta den første klubben i 

1900.58 I Skien er det ikke like lett å knytte fotballspillets opprinnelse til én person. Odds 

Ballklub i Skien blei stifta av blant annet foregangsmannen Ludvig Forvald, etter at spillet 

blei introdusert via britiske gjester som tok med seg en fotball til fabrikkene på Skotfoss 

Bruk.59 Også i Trondheim, Bergen og Kristiansand blei det spilt fotball, men da som 

uorganisert guttelek.60  

Sjøl om aktiviteten rundt om i landet økte, foregikk det i fram mot århundreskiftet i 

realiteten organisert fotballspilling bare i hovedstaden og i Telemark. Mangel på nye klubber 

førte til stagnasjon, men toppnivået i Kristiania var i det minste høyt. En kombinert tropp med 

spillere fra Grane og Spring reiste i 1897 for å spille mot Örgryte i Gøteborg – det første 

møtet mellom et norsk og et svensk lag – i en kamp nordmennene var forventa å tape med 

store sifre. Da rapportene fra Sverige meldte om norsk seier 4-0 måtte de som venta spent på 

                                                 
55 Goksøyr, Matti/Olstad, Finn: Fotball! Norges Fotballforbund 100 år. Oslo, 2002. s. 35 
56 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 19 
57 Skappel, Arvid: Fotballkamp paa grus & græs I 25 aar. Johs. Dahl & Co.s forlag, Kristiania 1919, s. 11 og 12. 
«[…] han var det mindste, vævreste og smidigste lille fotballmenneske jeg har set, og jeg sier nu saa stort et 
ord, at finere fotballspiller end Pat har aldri danset over norsk bane.» 
58 Dette tror jeg er samme John George Dahl som stifta Christiania Fotballclub. John George Dahl blir beskrevet 
som direktør i Bamble Apatitgrube av Erling Fossen, mens navnet Georg Dahll dukker opp i folketellinga for 
1910 med den stillinga.  
59 Skobba, Ingvar: Telemark-Fotball! Telemark fotballkrets 100 år: 1905-2005. Varsko Forlag, Bø. 2005, s. 12-17. 
60 Goksøyr, Matti/Olstad, Finn: 2002, s. 28 
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oppdateringer hjemme i Norge be om å få telegrammet bekrefta!61 Fotballinteresserte 

nordmenn i utlandet rapporterte hjem til «Norsk Idrætsblad» fra fotballarrangementer i resten 

av Europa i begeistring i et forsøk på å øke interessen her hjemme.62 Behovet for organisering 

var merkbart og i Kristiania blei det i 1898 gjort forsøk på å nedsette et utvalg som fikk 

ansvaret med å arrangere kamper og samkjøre reglene. Fra og med århundreskiftet blei det 

også økt interaksjon mellom byene. Den første kampen mellom lag fra Kristiania og Telemark 

fant sted i september 1900, da Grane tok turen til Skien og spilte mot Odd og Porsgrund. 

Spring mista treningsbanen sin og gikk inn i 1901, men blei starta på nytt ikke lenge etter av 

en ny guttegjeng. Det dukka også opp nye klubber i Kristiania – Ski- og Fotballklubben Lyn 

så dagens lys i 1896. Denne klubben spilte en sentral rolle da Norges Fotballforbund blei 

stifta 30. april 1902 på Hotell Bristol i Kristiania, sammen med «nye» Spring og de etter hvert 

så erfarne gutta i Grane. Med et eget forbund på plass mente pådriverne at sporten nå ville 

oppleve den utviklinga som hadde uteblitt så langt på grunn av manglende samarbeid mellom 

de eksisterende klubbene.63 

Hvilke forskjeller og likheter finner man om man sammenligner utviklinga fra oppstart 

til dannelsen av eget fotballforbund i Norge og England? Det finnes flere likhetstrekk. For det 

første så blei fotball i startfasen i begge land utøvd av unge, privilegerte menn, og da i første 

rekke av studenter som tok høyere utdanning. Forskjellen her var at spillerne i England var fra 

eliten, mens de her i landet tilhørte borgerskapet. For det andre hadde fotballen i begge land 

en periode hvor den sto sterkt på skolene. I England vokste fotballspillets omfang kraftig på 

kostskolene i tida fra folkefotballen døde ut til den moderne fotballen tok steget ut og 

blomstra for fullt på 1850-tallet. Tidligere kostskoleelever utgjorde spillermassen da old boys-

lagene dominerte fullstendig i den første tida med organisert fotball på de britiske øyer. Her i 

landet overlevde spillet som en del av kroppsøvinga på høyere skoler i Kristiania, Bergen og 

Skien da spillet sleit med å få fotfeste andre steder i samfunnet. I begge land var 

fotballspillinga på skolene i stor grad et resultat av lærere og bestyreres interesse for sporten, 

som de mente kunne ha en utdannende effekt på guttene.64  

Til tross for de likhetene jeg har påpekt i avsnittet over, er forskjellene mellom 

utviklinga i Norge og England mange. Fotball var en del av den engelske idrettstradisjonen, 

                                                 
61 Skappel, Arvid: 1919, s. 15. 
62 Wergeland, Hagbart (red.): Norsk Idrætsblad. Hanches Bog- og Nodetrykkeri, Kristiania 1898, s. 279 og 280. 
63 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 32 
64 I England var Thomas Arnold den fremste pådriveren for fotballen på kostskolene, mens Olstad og Goksøyr 
nevner blant annet løytnant Oscar Lunde i Bergen og bestyreren ved Otto Andersens skole i Kristiania som 
eksempler på lærere som tok i bruk fotballen som læringsverktøy (2002, s. 35). 
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om enn i en annen form enn den moderne utgaven. Folkefotballen hadde eksistert på 

landsbygda der i flere hundre år, mens i Norge var sporten fullt og helt et nytt bekjentskap for 

både spillere og tilskuere. Fotballen i England oppsto i England, mens fotballen i Norge kom 

fra England som en importvare. Det er derfor ikke veldig overraskende at sporten hadde 

større problemer med å få fotfeste her. I England hadde spillet opplevd kontinuitet på 

kostskolene over en lengre periode. Fordi kostskolene var lukkede miljøer, unngikk den 

kritikk fra iakttagere som synes spillet var for voldelig. Når sporten så tok steget ut fra 

kostskolene, var de tidligere kostskoleelevene både ivrige utøvere og store tilhengere av 

spillet. I Norge var spillet fremmed for så å si alle og mange syntes spillet var voldsomt og 

brutalt. Det blei utsatt for kritikk fra utenforstående allerede i oppstartsfasen, fordi sporten 

blei utøvet i det åpne fra starten av.65 Det britiske Football Association blei stifta i 1863 av 

representanter fra elleve klubber og hadde som mål å enes om regler og å samkjøre den 

omfattende aktiviteten som allerede fantes i Londontraktene og i Midt-England. Norges 

Fotballforbund blei stifta i 1902 av representanter fra tre Kristianiabaserte klubber, og 

forbundets arbeid blei på mange måter å sørge for at fotballen skulle overleve den trange 

fødselen.  

Det tok altså fotballen i Norge sytten år å gå fra å være en ny og marginal 

løkkeaktivitet, til å samles i et eget forbund. Hvordan var denne utviklinga sammenligna med 

Sverige og Danmark? 

 

                                                 
65 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 12 og 13. 
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5 Den delte byen 

 

Den sosiale eliten var annerledes sammensatt i Norge enn i våre naboland. I England, Sverige 

og Danmark besto den i hovedsak av adelsfamilier. Disse familiene eide store landområder, 

noe som gjorde dem svært velstående. I tillegg hadde adelen stor politisk makt. De nøt 

privilegier som var nedfelt i lovverket, samtidig som adelstittelen flere steder betydde 

representasjon i de lovgivende forsamlinger. I Norge var det annerledes. Agrarkrisen som 

varte det meste av seinmiddelalderen (1300-1500) ramma adelen hardt. På grunn av lavere 

inntekter fra landområdene de rådde over, var det mange adelsfamilier som ikke lenger makta 

å opprettholde adelsstatusen. Flere gikk over til å dyrke jorda sjøl, og forlot på den måten 

adelsstanden for å kunne møte de utfordringene agrarkrisen bød på.66 I perioden med dansk 

styre blei adel fra Danmark «importert» til å besette viktige stillinger, men denne adelen fikk 

aldri samme makt som adelen i våre naboland. Grunnloven av 1814 forbød tildeling av 

arvelige privilegier, og Adelsloven fra 1821 markerte starten på en gradvis avskaffelse av 

adelskapet. I Norge oppnådde adelen derfor aldri en like sterk posisjon som i nabolandene. 

Det var embetsmennene, ikke adelen, som utgjorde eliten i Norge fra og med 1814.67 Fra 

1870 og fram mot slutten av 1800-tallet blei derimot embetsmennenes posisjon svekka på 

grunn av høykonjunktur og prisstigning, samtidig som parlamentarismens inntreden i 1884 

førte til at embetsmennenes tid som politisk elite gikk mot slutten.68 Hvis også 

embetsmennenes posisjon rundt århundreskiftet var blitt svakere, hvem var det da som 

utgjorde eliten rundt år 1900? 

 

Borgerskapet – en sammensatt gruppe 

Når en skal forsøke å beskrive det norske samfunnet rundt århundreskiftet fungerer den 

klassiske tredelinga med overklasse, middelklasse og arbeiderklasse heller dårlig. Grunnen til 

                                                 
66 Bagge, Sverre og Mykland, Knut: Norge i dansketiden.Cappelens Forlag. Oslo, 1987, s. 34-36 og s. 44. Bagge 
og Mykland illustrerer her hvordan agrarkrisa og de økonomiske problemene den brakte med seg førte til en 
reduksjon i antall adelsfamilier. 
67 Myhre, Jan Eivind: Mellomklassens fremstød - Middelklassen i norsk samfunnsformasjon og kultur ca. 1870-
1940. Artikkel i tidsskriftet Dugnad, utgivelse nr. 1 i 1994, s. 47: «Norge hadde ingen adel, men overklassens 
rolle ble til en viss grad spilt av embetsstanden på 1800-tallet». 
68 Myhre, Jan Eivind: Århundreskiftet som sosialt vannskille: Borgerskap og middelstand, s. 111 i boka Norge 
anno 1900.  Pax forlag. Oslo, 1999. 
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dette er at man her i landet ikke hadde et aristokrati, slik som i de fleste andre land.69 Sjiktet 

over arbeiderklassen kan deles i en høyere og en lavere del. Den øverste delen av dette sjiktet 

var borgerskapet og under det fantes middelklassen. Borgerskapet deler Jan Eivind Myhre inn 

i to deler – dannelsesborgerskapet og næringsborgerskapet. I «Den delte byen» går Knut 

Kjeldstadli dannelsesborgerskapet og næringsborgerskapet etter sømmene, og beskriver 

hvilke yrker som tilhørte disse to gruppene, samt hvor store disse gruppene var.  

Dannelsesborgerskapet besto av en stadig mindre gruppe embetsmenn, i tillegg til 

menn og kvinner i frie yrker. Av alle disse yrkesgruppene var det kun advokater og leger som 

økte i antall fram mot 1910.70  Nokså nær de frie yrkene kom bestyrere av privatskoler, og 

privatsjefer i litterær og kunstnerisk virksomhet. Alle disse yrkesgruppene utgjorde til 

sammen dannelsesborgerskapet, og det telte i følge tallene til Kjeldstadli totalt 1111 personer, 

hvorav 25 av dem var kvinner.71 Felles for denne delen av eliten var at de gjennom 1800-tallet 

hadde opparbeida seg stor kulturell kapital og et tilnærma lik monopol på kunnskap, fordi de 

var blant de få som hadde høyere utdannelse.72  

Næringsborgerskapet besto av personer som livnærte seg av handel – industrieiere, 

skipsredere og bankiere og grosserere. Denne gruppa blei også kalt storborgerskapet.73 Det 

næringsborgerskapet ikke ennå hadde tilegna seg av kulturell kapital og utdanning, tok den 

igjen i økonomisk kapital. Dannelsesborgerskapet lot seg definere ut i fra utdanning og 

stilling, og er derfor lette å telle. Hvem som var grosserer og hvem som kun var vanlig 

kjøpmann av de som var oppført som deltagere i varehandelen er i mange tilfeller ikke 

oppgitt, og derfor er det nøyaktige omfanget av denne gruppa vanskelig å fastslå, i følge 

Kjeldstadli. De rikeste skipsrederne var blant den absolutte eliten. Meklerne og bankierne 

tilhørte også storborgerskapet, det samme gjorde fabrikkeierne i Kristiania.74 

Næringsborgerne var ved århundreskiftet i hovedsak rikere enn dannelsesborgerne, men det er 

på dette tidspunktet ikke ennå snakk om noen kapitalistisk overklasse.75 Kristiania besto altså 

rundt 1900 av et dannelsesborgerskap i tilbakegang, og et næringsborgerskap i vekst. 

Ved århundreskiftet hadde ikke dannelsesborgerskapet lenger det samme monopolet 

på kunnskap og kultur som før. Det var lettere å tilegne seg kunnskap og flere tok nå høyere 

                                                 
69 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 108. 
70 Frie yrker: sakførere og advokater, arkitekter, leger, tannleger, apotekere og dyrleger. 
71 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 75. Antallet i de forskjellige yrkesgruppene summert. 
72 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 75 
73 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 110-111 
74 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 75 
75 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 113 
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utdanning. Samtidig forandra definisjonen på hva som var dannelse seg. Latin blei stadig 

mindre brukt – et språk som embetsmennene i lang tid hadde vært aleine om å beherske, noe 

som skilte dem fra resten. I tillegg dannelses- og næringsborgerskapet, fantes det ei gruppe 

som vokste i omfang etter århundreskiftet. Den besto av bestyrere og kontorsjefer i 

næringslivet, i tillegg til en voksende gruppe ingeniører og teknikere. Ingeniørene og 

teknikernes realfaglige utdanning danna en motsats til den embetsstanden tradisjonelt hadde.76 

Disse profesjonsyrkene havna i en mellomposisjon mellom dannelsesborgerskapet og 

næringsborgerskapet ved at yrkene krevde høyere utdanning, samtidig som mange av de med 

slike yrker endte opp som ledere i det private næringslivet.77 Til tross for at eliten besto av tre 

ganske forskjellige grupper, opptrådte de likevel som en enhetlig gruppe.78  

 

Middelstanden og arbeiderklassen 

Under borgerskapet fantes en middelklasse som også var delt i en næringsdel, også kalt 

småborgerskapet, og en dannelsesdel. Småborgerskapet besto av selvstendig næringsdrivende, 

da først og fremst håndverkere og små butikkeiere.79 Dannelsesdelen av middelklassen er 

vanskeligere å navngi. Den besto av betjenter, offentlig ansatte bestillingsmenn og 

kontorister, en gruppe ofte kalt funksjonærer. De fantes også i den private sektoren – de jobba 

som bankansatte, kontorister i industrien og som ekspeditører i varehandelen. I 1900 var det 

dobbelt så mange funksjonærer som det var små næringsdrivende i Norge.80 Bortsett fra 

yrkesbakgrunnen, var det særlig to ting som skilte småborgerskapet fra funksjonærene. Det 

ene var at småborgerskapet hadde eksistert i lang tid, mens funksjonæryrkene var av nyere 

dato. For det andre var småborgerskapet en gruppe som sank i antall, mens funksjonærene 

rundt århundreskiftet var ei gruppe i vekst. Den gruppa som her blir omtalt som 

middelklassen var svært sammensatt. Uniformsyrker (politi, brannvesen, vaktmenn, 

konduktører, postmenn) kunne også ha middelklassestatus.81 

I sjiktet under middelklassen finner en arbeiderklassen. Til tross for at middelklassen 

som nevnt besto av en rekke forskjellige yrkesgrupper, hadde de alle felles at de ønska å 

                                                 
76 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 76.  
77 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 113 
78 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 77. Fra å være adskilt rundt år 1880, var dette et enhetlig miljø rundt 1900, i alle 
fall i Kristiania. 
79 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 113 og s. 116. 
80 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 114 
81 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 118 
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distansere seg fra arbeiderklassen. Dette gjorde de på flere måter. Det gikk et skille mellom 

rent og skittent arbeid, mellom hvit og blå snipp, mellom fast arbeid og mer midlertidig arbeid 

– altså månedslønner kontra dagslønner. Skillet hadde ikke utelukkende sitt utspring i lønn – 

en butikkansatt kunne være enten middelklasse eller arbeiderklasse, avhengig av hva slags 

butikk det var snakk om.82 Enkelte arbeidere kunne også tjene mer enn lavtlønnede 

funksjonærer eller ekspeditører, men sistnevnte gruppe ville identifisere seg med 

middelklassen uavhengig av inntekt. 

Så, til tross for at Norge ved århundreskiftet ikke hadde noen klart definert overklasse, 

var samfunnet likevel delt i tre med borgerskapet som en elite på toppen, mens arbeiderne var 

nederst på den sosiale rangstigen. Mellom her fantes en stor og sammensatt middelstand som 

er vanskelig å samle i én kategori, men som hadde til felles med borgerskapet at den ønska å 

distansere seg fra arbeiderklassen. Før jeg går inn på hvor i byen de forskjellige sosiale 

gruppene holdt til, kan det være konstruktivt å beskrive hvordan Kristiania så ut anno 1900, 

kontra i dag. 

 

Kristiania ved århundreskiftet 

I år 1900 hadde Kristiania 227 600 innbyggere.83 På dette tidspunktet bodde cirka én av ti 

nordmenn i Kristiania og byen var Norges klart største. Men store deler av dagens bebyggelse 

fantes ikke for hundre år siden, og byen så veldig annerledes ut på den tida. Knut Kjeldstadli 

skriver om dette i «Den delte byen»: 

«Store partier ut mot grensa til Aker var ubebygd før første verdenskrig. Det gjaldt 

Tøyenområdet øst for Rodeløkka og nord for Kampen, i nordøst Torshovdalen og det 

nåværende Rosenhoff, i nord området fra Sagene nesten ned til Vår Frelsers gravlund, 

i nordvest nordre Fagerborg og Lindern og Adamstua på begge sider av toppen av 

Ullevålsveien. Bislettområdet var åpent. I vest fantes ledige løkker mellom 

Hegdehaugen og Briskeby. Villastrøkene sør for Bygdøy allé ned mot Drammensveien 

                                                 
82 Myhre, Jan Eivind: 1999, s. 115. En som solgte melk eller kjøtt var arbeiderklasse, men en ansatt i en finere 
klesbutikk var middelklasse. 
83 www.ssb.no/a/fob2001/utstilling/1900/resultater.html Besøkt 7.10.2015 
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og Frognerkilen og vestover mot Frognerbekken var også sparsomt utbygd, men 

mange hadde store tomter her.»84 

  

Kristiania var mye mindre i omfang enn dagens Oslo. Steder som i dag er små bysentra i 

Oslo, for eksempel Bislett og Tøyen, var helt eller delvis ubebygd rundt år 1900. De tett 

bebodde områdene strakte seg fra Vålerenga i øst til Bygdøy Allé på Frogner i vest. 

Rodeløkka og området rundt Paulus kirke på Birkelunden var de tettbygde strøkenes nordlige 

grense, men det fantes bebyggelse både på Torshov og Sagene i forbindelse med industrien 

som lå langs Akerselva her. Sagene var i særlig grad isolert i denne perioden og blir omtalt 

som et eget samfunn utafor bykjernen.85 

Kart over Kristiania, 1911. 

 

                                                 
84 Kjeldstadli, Knut: Den delte byen: fra 1900 til 1948. Cappelen Forlag. Oslo, 1990. s. 10. Bind 4 av verket Oslo 
bys historie. Boka er tilgjengelig på nett på Nasjonalbibliotekets sider: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/4d55f9c81910073abd83c67cd84f9d1b.nbdigital?lang#0 
85 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 18. 
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Noe godt kart over Kristiania fra år 1900 har jeg ikke funnet, kun kart fra 1887 og 1911. Da 

den mørkerøde bebyggelsen på 1911-kartet er ny fra 1887-kartet, trengs bare det sistnevnte.  

Hvem bodde hvor? 

I første del av kapitlet gikk jeg gjennom de forskjellige samfunnslagene og forsøkte å 

greie ut om hvem som hørte til storborgerskapet, middelstanden og arbeiderklassen på starten 

av 1900-tallet. Kjeldstadli skriver i «Den delte byen» om de økonomiske forskjellene dem i 

mellom. Forskjellene er store. En tabell i Kjeldstadlis bok viser at en gjennomsnittlig 

årsinntekt for alle menn og kvinner i Kristiania i 1909 var på 1854 kroner.86 Hvis en ser på de 

forskjellige yrkesgruppene nevnt i forrige kapittel så hadde en embetsmann i 1909 en 

gjennomsnittlig årsinntekt på 5126 kroner, mens en selvstendig industridrivende tjente hele 15 

280 kroner, nesten tre ganger så mye. Selvstendige handelsborgere tjente 3994 kroner og 

andre selvstendige 2977 kroner. De nevnt her tilhørte borgerskapet og tjente klart mest. I 

sjiktet under finner en middelstanden. Håndverkere tjente 2022 kroner i året, mens 

funksjonærer innen industrien tjente 1958 kroner. Offentlige bestillingsmenn tjente 1852 

kroner og andre funksjonærer 1423 kroner. Tabellen viser at forskjellene innad i 

middelstanden var mindre når det gjaldt lønn enn i borgerskapet. Under middelstanden finner 

en arbeiderlønningene. Håndverksarbeidere tjente 959 kroner, fabrikkarbeidere 939 kroner og 

handelsarbeidere 895 kroner.  

Tallene viser at den tredelinga jeg beskreiv tidligere i kapittelet kan finnes igjen 

geografisk, noe Kjeldstadli også nevner.87 Den gjennomsnittlige skattbare inntekten per 

innbygger i Kristiania i 1901 var på 202 kroner. Området sørvest i byen (Frogner, 

Uranienborg, området rundt Vestbanehallen og der Rådhuset ligger i dag) var klart mest 

velstående. Her lå inntektene mellom 414 og 284 kroner per innbygger, altså godt over 

gjennomsnittet. Innbyggerne i nordvest på Fagerborg og St. Hanshaugen tjente mellom 151 

og 130 kroner, mens områdene øst i byen tjente mellom 78 og 46 kroner. Helt nederst av disse 

områdene lå Rodeløkka og Vålerenga på 37 og 36 kroner. Denne statistikken danner et bilde 

av et Kristiania med en svært velstående vestkant og en fattig østkant, og med et område i 

nordvest som plasserer seg mellom disse to. Ut i fra tabellen som viste inntekten til de 

forskjellige yrkesgruppene, er det dermed logisk å anta at borgerskapet bodde sørvest i 

Kristiania, middelstanden bodde i områdene rundt St. Hanshaugen, mens arbeiderne holdt til 

                                                 
86 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 19. Tabell over gjennomsnittlig årsinntekt. 
87 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 19. 
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lengst øst i byen. Tallene på hvor stor andel av husstandene i byen som hadde tjenestepiker 

viser også at hovedstaden var delt i sosiale lag. Å komme fra et hjem med hushjelp var et tegn 

på at man kom fra en ressurssterk husstand. Kjeldstadli viser her i prosent hvor stor andel av 

husstandene i de forskjellige bydelene som hadde tjenestepike i 1918: 

 Frogner 49 %  

 Uranienborg 39 %  

 Fagerborg 27 %  

 Vor Frelser menighet 23 % 

 Gamle Aker, Markus, Trefoldighets og Johannes 15-16 % 

 Gamlebyen 7 % 

 Arbeidersognene 2-4 % 

 

Det er verdt å notere seg at Markus menighet blei skilt ut som egen menighet fra Gamle Aker 

i 1917, og i oppgava bruker jeg kun Gamle Aker som navn på området. Gamlebyen er det 

området som kalles Oslo på 1911-kartet, mens «arbeidersognene» da er de resterende 

menighetene: Sagene, Grønland, Jakob, Vålerengen, Paulus og Grønland. 

Jeg har også notert ned om medlemmer kom fra hjem med tjenestepike, slik som 

Andersen gjør i sin avhandling. Seinere vil jeg sammenligne tallene i tabellen over med 

andelen klubbmedlemmer som kom fra hjem med tjenestepike. Slik vil jeg kunne finne ut om 

den andelen var forholdsvis stor eller liten ut i fra hvor i byen de bodde, og på den måten vise 

hva slags sosial bakgrunn medlemmene hadde.  
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6 De første fotballspillerne 

 

I kapittel 4 så jeg nærmere på hvordan fotballen kom til Norge i løpet av 1880-årene og 

hvordan den litt etter litt fikk fotfeste blant de yngre i Kristiania mot slutten av århundret. Jeg 

omtalte et par av de tidlige fotballklubbene i Kristiania og også hvor i byen de holdt til, men i 

dette kapittelet skal jeg se nærmere på hvem som spilte fotball i hovedstaden før stiftelsen av 

Kristiania Fotballkrets i 1905. 

Som nevnt i introduksjonskapitlet, er ikke dette helt upløyd mark. Espen Andersen tar 

i sin allerede nevnte doktorgradsavhandling for seg hvem noen av disse ungdommene var og 

hvilken bakgrunn de hadde. Dette har han gjort ved å finne til sammen 61 fotballspillere fra 

Kristiania i perioden 1896-1912, for så å finne dem igjen i folketellingene.88 Deretter har han 

brukt fars yrke som en indikator på hva slags sosial bakgrunn hver enkelt spiller har. Denne 

metoden har jeg sjøl benytta meg av i oppgava mi, og den har danna grunnlaget for de 

konklusjonene jeg har kommet fram til, særlig i de to første tidspunktene jeg tar for meg 

(1906 og 1913). Det er ikke sikkert at vi har funnet de samme navnene. Men når det gjelder 

denne første perioden, går jeg ut i fra at vi har mye av det samme materialet å bygge på. 

Hva har så Andersen funnet? La oss starte med pionerene i Grane. Han har funnet 

bakgrunnen til 15 av de personene som var involvert i spill og drift av Grane fra klubbens 

oppstart tidlig på 1890-tallet til klubben gikk inn i 1904. Deretter har han fordelt dem etter 

fars yrke. Andersens oversikt over Grane ser slik ut: 

 

Fars 

yrke 

Forretning 

Handel 

Fritt yrke 

Funksjonær 

Embedsm. 

Ingeniør 

Lærer 

Sjø «høy» 

Håndverker Arbeider 

Sjø «lav» 

Primær-

næring 

Enke Andre Sum 

Antall 9 6 0 0 0 0 0 15 

 

Andersen konkluderer med at Grane uten tvil er en borgerlig klubb, noe tallene hans også 

viser. I tillegg kommer 14 av 15 fra hjem med tjenestepike, enda en indikator på velstand.89 

Som jeg har beskrevet i avsnittet om metodisk tilnærming, har jeg brukt andre kategorier enn 

Andersen. Jeg har funnet 17 navn forbundet med Grane. 

                                                 
88 Andersen: 2006, s. 19 
89 Andersen: 2006, s. 102 under tabellen. 
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Fars 

yrke 

Selvst. 

nærings-

drivende 

Forretn.

Handel 

Emb.

mann 

Frie ak. 

yrker 

Privat 

funksj. 

Båtfører 

Skips-

kaptein 

Håndv.

-mester 

Off.tjen

.Lærer     

Prest 

Arbeider

Primær 

Sjømann 

Uniform 

Enke 

Ant. 8   2 3 2  2   

 

Tallene mine viser at åtte av medlemmene i Grane kom fra næringsborgerskapet, med fedre 

som var bedriftseiere og grosserere. I denne kategorien finnes også et innslag av overklasse. 

Faren til Oscar og Eivind Thune-Larsen, Anton, var direktør i eget firma og bodde på tomta 

«Frydenlund» i Aker. Husstanden hadde tre tjenestefolk og en gartner. Faren til Bjarne Vig 

var direktør i forsikringsselskapet Norrøna og bodde på tomta med navnet «Mathildero», en 

elegant sveitservilla på Nordstrand. Samtidig er det også eksempler på middelklassebakgrunn. 

Anton Endreruds far jobba som kasserer på arbeidsanstalten, men hadde likevel tjenestepike. 

Når det gjelder tjenestepiker er tallene mine nokså like Andersens – jeg finner 14 husstander 

med tjenestepike, noe som viser at medlemmene i Grane kom fra relativt velstående hjem. 

Med noen unntak var klubbens medlemmer bosatt i eneboliger på Nordstrand. 

Nå handler ikke Andersens avhandling spesifikt om Kristiania, og hovedmålet hans er 

heller ikke å slå fast hvem som spilte fotball. Det sentrale fokuset i avhandlinga hans er som 

tidligere nevnt meningsdimensjoner knytta til fotballen, mens mitt mål er å se på utviklinga i 

medlemmenes sosiale bakgrunn.90 Derfor har jeg gått nøyere til verks, og funnet flere navn i 

andre klubber som spilte fotball både før og på samme tid som Grane, for å danne meg et 

klarere bilde. 

 

Christiania Footballclub 

 

Christiania Footballclub var som nevnt i kapittel 4 landets første fotballklubb. Det finnes ikke 

så mye skrevet om denne klubben, annet enn Laurentius Urdahls egne notater fra stiftelsen, og 

jeg har kun funnet fire medlemmer knytta til denne klubben.  

 

 

 

 

                                                 
90 Andersen, 2006: s. 9 
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Fars 

yrke 

Selvst. 

nærings-

drivende 
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Handel 

Emb.

mann 
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yrker 
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Båtfører 
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.Lærer     
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Arbeider

Primær 

Sjømann 

Uniform 

Enke 

Ant. 1 1 2        

 

Georg Dahll var student i folketellinga fra 1885 og mora hans enke i 1900, men faren hans, 

Johan Dahll (f. 1830), var «Bergværkseier og Skibsreder».91 Emil Salvesen var den andre 

klubbstifteren. Han sjøl var kontorsjef i følge NFFs jubileumsbok fra 1927, og jeg finner ham 

igjen i Kristiania folketellinga fra 1885, men ikke med ytterligere familie. Å slå fast hva slags 

yrke faren hans hadde er derfor vanskelig.92 Olaf Ingstad hadde en far som var professor og 

var vokst opp med tjenestepike. Laurentius Urdahl hadde en far som var handelsagent og 

vokste også opp i et hjem med tjenestepike.93 Richard Blichfeldt var én av klubbens beste 

spillere. Han var opprinnelig fra Porsgrunn og er avbilda på s. 10 i NFFs jubileumsbok fra 

1927. Faren hans var bataljonssjef og husstanden hadde tre tjenestepiker. Landets første 

fotballklubb hadde som vi ser medlemmer både fra handelsborgerskapet, 

dannelsesborgerskapet og småborgerskapet.  

 

Spring 

Spring var én av Granes få motstandere i tida før århundreskiftet, og også et lag Grane aldri 

klarte å slå.94 Klubben blei stifta i 1887, altså før Grane så dagens lys på Nordstrand, og spilte 

fotball med varierende grad av aktivitet til den gikk inn i 1901. Klubben blei så starta opp 

igjen av en ny guttegjeng seinere i 1901, og holdt det gående til 1902. Jeg har derfor delt 

klubben opp i Spring og Nye Spring. Bakgrunnen til de seks spillerne jeg finner fra originale 

Spring ser slik ut: 

 

                                                 
91 Georg Dahll blei i følge folketellingene født i London i 1965, og faren hans dukker opp i The London Gazzette i 
1868 i forbindelse med oppløsning av et selskap. Lenke: http://www.london-
gazette.co.uk/issues/23379/pages/2820/page.pdf 
92 I Kristiania i 1885 bor Emil Salvesen i samme bygg som Georg Dahll, Tolbodgaten 26, men uten annen familie. 
I tidligere folketellinger finner jeg en sannsynlig kandidat i folketellinga for 1875 med navn Johan Emil Salvesen, 
født i 1861 og med en far som er skipsreder. Dessverre er det forhold som gjør at jeg ikke kan konkludere 
sikkert. For det første er Salvesen oppført med 1862 som fødeår i 1885, ikke 1861, og for det andre er det en 
annen person ved navn Silius Emil Salvesen som er født i 1863 som er like sannsynlig. Hans far var sagmester.  
93 Laurentius Urdahl var en idrettsentusiast som også var med å stifte Fredrikstad Skiklubb i 1896. 
94 Skappel, Arvid: 1919, s. 12. Einar Bye forteller at «…ikke en eneste gang kunde vi notere seier for «Grane», og 
det til trods for at vi næsten alltid hadde spillet.» 
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Tallene viser at klubbens medlemmer kom fra hjem med borgerlig bakgrunn. Klubben besto 

av gutter fra Aars og Voss realskole og gymnas, og de spilte på Doblougløkka øverst på St. 

Hanshaugen. Adressene til de fem jeg finner bosted på, plasserer medlemmene i området sør 

for St. Hanshaugen og nord for Slottet, noe som tilsvarer Gamle Aker menighet og 

Trefoldighet menighet. Seks av seks er oppvokst med tjenestepike i husstanden. Tallene for 

de sju spillerne jeg finner i Nye Spring er nokså like: 

Fars 

yrke 

Selvst. 

nærings-

drivende 

Forretn.

Handel 

Emb.

mann 

Frie ak. 

yrker 

Privat 

funksj. 

Båtfører 

Skips-

kaptein 

Håndv.
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Off.tjen

.Lærer     
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Sjømann 

Uniform 

Enke 

Ant. 2 1 2  1     1 

 

Også Nye Spring var en borgerlig klubb. Forskjellen mellom de to utgavene av Spring er at 

Nye Springs medlemmer bodde i området rundt dagens Majorstua.95 Fem av de sju kom fra 

familie med tjenestepike, mens ett av medlemmene var del av en husstand der faren ikke 

levde lenger, og er ført opp i kategorien «enke». Jens Johan Salvesens far var skipsreder, og 

det betyr nok ikke at familien led noen nød sjøl om familieforsørgeren ikke lenger var i live. 

Thorleif Vibe Olsens far var kasserer, og familien bodde i Oslogate 33 i Gamlebyen. Han er 

eneste medlem som var vokst opp øst i byen, samtidig som familien ikke hadde tjenestepike, 

og var sannsynligvis den spilleren i Spring som hadde lavest sosial bakgrunn. Ser vi på begge 

utgavene av Spring, tilhørte medlemmene både handelsborgerskapet og 

dannelsesborgerskapet. Innslaget av selvstendig næringsdrivende var lavere her enn i Grane, 

men det ser ikke ut til at Spring skilte seg nevneverdig fra Grane i sosial bakgrunn. 

 

Ski- og Fotballklubben Lyn 

Ski- og Fotballklubben Lyn regnes i dag som en av norsk fotballs virkelige storheter. I tida 

fram mot 1905, og stiftelsen av Kristiania Fotballkrets, var klubben derimot helt i startgropa. 

                                                 
95 Majorstuen vokste fram i 1890-åra, altså på den tida den første utgaven av Spring eksisterte, så å snakke om 
Majorstuen som område i Kristiania før dette blir litt problematisk. 
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Klubben blei stifta i 1894, og som i mange andre klubber varierte fotballaktiviteten i klubben 

veldig den første tida.96 Lyn er en klubb som engasjerer mange den dag i dag og et resultat av 

dette er at klubbens tidlige historie er nøye dokumentert. Niels Morten Foss har spora opp de 

sju Lyn-stifternes sosiale bakgrunn på samme måte som Espen Andersen. I tillegg finner jeg i 

historieavsnittene på nettsidene deres navnet på til sammen 21 andre Lyn-medlemmer i 

perioden fram mot 1905, hvorav jeg har klart å identifisere 19. Lyn hadde rundt år 1900 et 

sted mellom 25 og 40 medlemmer, så 26 navn fra denne perioden bør gi meg grunnlag til å 

kunne si noe om hva slags klubb Lyn var på denne tida.97 Tallene for Lyn Ski- og 

Fotballklubb er som følger: 

Fars 
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Selvst. 
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Ant.  4 2 3 6  1 3 3 4 

 

Den første utgaven av Spring var Lyn-guttas forbilder ved stiftelsen av klubben og de to 

klubbene rekrutterte medlemmene sine fra omtrent samme område i byen. Lyn-medlemmenes 

bostedsadresser plasserer seg på alle sider av St. Hanshaugen, et par av spillerne bodde på 

Briskeby, og brødrene Olsen bodde i Dronningens gate i Kvadraturen. Andelen medlemmer 

med fedre i funksjonæryrker var større i Lyn enn i Grane og Spring, noe som var typisk for 

områdene rundt St. Hanshaugen. I følge Gro Hagemann var disse områdene «typiske 

funksjonærstrøk» og det gjenspeiler også dataene jeg finner.98 19 av medlemmene vokste opp 

i hus med minst én tjenestepike. Tallene viser at Lyn på denne tida var en sammensatt klubb 

med medlemmer både fra borgerskapet og middelklassen, men klubben skiller seg også ut ved 

at tre av medlemmene havner i kategorien «Arbeider» og «Primær». Faren til brødrene Oscar 

og Hjalmar Olsen jobba som lagermann hos Astrup & Smith og disse to er de eneste i denne 

perioden som virker å komme fra en familie med arbeiderklassebakgrunn. Men i følge Lyn 

sine beretninger gikk begge to på Borgerskolen, en privatskole i Kristiania som tok 

skolepenger. Oscar og Hjalmar var blant de sju som var med å stifte klubben i 1894. Det var 

også faren deres, Ole, som opprinnelig foreslo navnet «Lyn». Lyns beretninger sier videre at 

                                                 
96 Lyn-pionerene del 3 – Lyn-stifternes verden. Lyn Ski- og Fotballklubbs historie på nett: 
http://www.lyn1896.no/2011/lyn-historie/lyn-pionerene-del-3-lyn-stifternes-verden. Her står det at «…det 
røynet på med sportslig aktivitet på fotballbanen i 1902 og 1903…» 
97 «Lyn gjennom 40 år» s.139 
98 Hagemann, Gro: Aschehougs Norgeshistorie – Det moderne gjennombrudd 1870-1905. Oslo, 1997 s. 42. 
«Området mellom Ullevålsveien, St. Olavs gate og Holbergs gate var et typisk funksjonærstrøk.» 
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familiens samlede inntekter da Hjalmar og Oscar var barn totalt lå litt under en vanlig 

lærerlønn. Siden familien fikk dekka utgifter som husleie, lys og brensel av foreldrenes 

arbeidsplass, klarte de seg sannsynligvis gret.99 Det at to av gutta havner i arbeiderkategorien 

betyr med andre ord ikke at det nødvendigvis fantes noe sterkt proletært innslag i Lyn.100 

Videre ser man i oversikten at én av spillerne kom fra en landbruksfamilie. Jens Taasen 

vokste opp på Tåsen gård, som i dag ligger midt i tettbygd strøk i Nils Lauritssøns vei på 

Tåsen. Det var på landområdene til denne gården at bygginga av Ullevål Stadion begynte i 

1924. Sjøl om Oscar/Hjalmar Olsen og Jens Taasen hadde helt forskjellig sosial bakgrunn, 

havner de altså i samme kategori her. Dette er et eksempel på problemene med å kategorisere 

medlemmene på denne måten. Det gjør at jeg må vise varsomhet når jeg trekker konklusjoner. 

 

Akademisk Fodboldklub 

Akademisk Fodboldklub blei stifta akkurat rundt århundreskiftet av studenter ved 

universitetet. På grunn av sporadisk aktivitet blei ikke det første styret valgt før i 1903, men i 

sine erindringer om barndommen beskreiv den seinere stortingspresidenten Carl Joachim 

Hambro lagkameratene sine i Akademisk Fodboldklub.101 Hambro var medlem i det første 

klubbstyret og seinere også visepresident i NFF. Etter å ha søkt i folketellingene etter de 

navnene Hambro nevner, får jeg denne statistikken:  
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Sju navn er ikke noe solid grunnlag for å trekke konklusjoner, men det gir likevel en 

indikasjon på hva slags bakgrunn medlemmene hadde. Ett av medlemmene hadde en far som 

var skolebestyrer, og sjøl om det ikke står hvilken skole han var bestyrer på, har jeg plassert 

denne spilleren under fritt, akademisk yrke.102 Ingen av de sju medlemmene kom fra 

storborgerskapet, eller fra familier som i det hele tatt dreiv med handel, noe som skiller denne 

                                                 
99 Lyn-pionerene del 1: http://www.lyn1896.no/2011/lyn-historie/lynpionerene-del-1-%C2%ABkald-den-
lyn%C2%BB 
100 Andersen, 2006: s. 104. 
101 Hambro, CJ: De første studentår. Ungdomserindringer. Oslo, 1950. s. 186-192. 
102 Kjeldstadli, Knut: 1990, s. 75. «Nokså nær de frie yrkene kom de ti mannlige og fire kvinnelige bestyrerne av 
privatskoler…» 
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klubben fra de andre, mens fem av de sju medlemmene er oppført med minst én tjenestepike. 

Tallene viser at Akademisk Fodboldklub besto av medlemmer fra dannelsesborgerskapet og 

dannelsesdelen av middelklassen. Som studentklubb ville den ikke nødvendigvis ha 

medlemmer som sogna til et spesifikt område av byen, noe også funnene i folketellingene 

viser. Spillernes samlingspunkt var universitetet og ikke et spesifikt boligstrøk. Likevel bodde 

de stort sett i de samme områdene som i de andre klubbene – St. Hanshaugen, Frogner og 

Majorstua.103 

To klubber som nevnes samtidig som Spring og Grane NFFs jubileumsbok, er Gaa Paa 

og Oslo Footballclub. Disse klubbenes største bidrag til Kristianiafotballen er at 

representanter fra begge klubbene deltok på et møte på Café Idun i 1898, hvor de fire 

klubbene forsøkte å bli enige om felles regler, samt å få arrangert flere fotballkamper.104 Gaa 

Paa spilte to kamper i år 1900 mot Spring og Grane, mens Oslo Footballclub ikke er nevnt i 

forbindelse med noen kamper. Jeg finner ingen navn på medlemmer i disse klubbene, og kan 

derfor ikke si hva slags sosial bakgrunn spillerne i de to klubbene hadde. En klubb med navn 

Start nevnes også én gang i jubileumsboka fra 1927, men denne klubben har jeg ikke sett 

igjen siden. Tjalve hadde fotball på programmet allerede fra 1894, men er ikke nevnt i noen 

oppgjør mot de andre klubbene i byen, så jeg går ut i fra at fotballaktiviteten i denne klubben 

var lav. 

 

Løkkeklubbene 

I sjiktet under disse mer etablerte klubbene fantes det en rekke løkkeklubber som aldri blei 

mer enn nettopp det. Disse klubbene var startstedet for de spillerne som dominerte 

Kristianiafotballen i tida etter stiftelsen av Kristiania Fotballkrets i 1905. Løkkeklubbene 

fantes over hele byen, men de var løst organisert og medlemmene var svært unge, ofte bare 

guttunger. De likte å etterligne de etablerte og kjente klubbene ved at de hadde egne trøyer og 

et skjerf til kapteinen, og de utfordra gjerne gjerne rivaliserende naboklubber på svært formelt 

vis med skriftlige henvendelser med signatur og et formelt språk.105 Problemet mitt er at de 

kun etterligna de store klubbene i korrespondansen seg i mellom, ikke i arkivhold eller 

protokollføring. Med andre ord finner jeg ingen medlemslister eller protokoller fra disse 

klubbene, og har kun fått tak i navnet på de klubbene som er nevnt i beretninger fra de som 

                                                 
103 Se spillerliste for klubber før 1902. 
104 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 24 
105 Skappel, 1919: s. 7 
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var med i dem som små. Når disse klubbene i tillegg blei stifta, gikk i oppløsning og slo seg 

sammen med hverandre i ett sett, sier det seg sjøl at det er en umulig oppgave å skaffe seg 

oversikt over dem. Vest for Akerselva var Løp og Tormod to av de mest «profilerte» 

løkkeklubbene i tida rundt århundreskiftet. Løp var en løkkeklubb som blei starta opp en gang 

på 1890-tallet og holdt det gående til rett etter 1902. Klubben er avbildet i Skappels bok og 

«intet medlem var under en alen», som det står under bildet.106 Her spilte Macken Aas 

(seinere Mercantile), Nils Østgaard, Erling Lorck og Olaf Thygesen (alle tre seinere Lyn) da 

de var små. Tormod var en annen løkkeklubb som så dagens lys i 1903 og som i 1905 gikk 

inn og blei Lyn sin fotballgruppe på et tidspunkt hvor fotballspillinga i Lyn lå nesten brakk. 

Dette skriver jeg mer om i neste kapittel. Øst for Akerselva var det også stor aktivitet. På 

Steinløkka, et område nedafor Etterstad, spilte løkkeklubben Radick med den framtidige 

landslagskeeperen Henry «Tippen» Johansen mellom stengene. Denne klubben gikk sammen 

med «Storm» fra Enebakkveien og stifta fotballklubben Olymp. Etterstad fungerte som et 

hierarki, hvor de største klubbene holdt til på toppen, mens de små klubbene måtte spille på 

Steinløkka, eventuelt i skråningene på Etterstadsletta.107 I tillegg til de få jeg nevner her fantes 

det et stort, men ukjent antall andre løkkeklubber. Løkkeklubbene eksisterer i hele den 

perioden oppgava tar for seg, og Ready nevner i sin jubileumsbok løkkeklubbene Fart, Djerv, 

Rask og Olymp som fire av løkkeklubbene hvor Readys unggutter spilte når de ikke deltok i 

organisert guttefotball.108 og skriver at de på Bondejordet lærte både å spille fotball, og å 

drive klubbadministrasjon. Så at det var en viss grad av organisering er tydelig, i alle fall om 

en skal tro Readys jubileumsbokforfattere.  

 Et problem var at de mange løkkene som lå åpne i Kristiania ved begynnelsen av 

århundret, etter hvert blei borte. Bondejordet var stedet der brorparten av vestkantens 

guttespillere utfolda seg i fri fotballek, men denne løkka forsvant på 1920-tallet.109 

 

Oppsummering 

Jeg har funnet til sammen 67 spillere som spilte fotball i klubber i Kristiania i tida fra 1885 til 

1905. De fordeler seg slik: 

                                                 
106 Hva han egentlig mener med dette uttrykket veit jeg egentlig ikke. En alen er opprinnelig rundt 60 cm, så at 
ingen av gutta var lavere enn det vil jeg jo ta for opplagt. 
107 Johansen, Henry: På vakt i Norges mål. Aschehoug Forlag, Oslo. 1941, s.10-11 
108 Stang, Lauritz, og Greve, Harald: Ready 1907-1957. Nationaltrykkeriet & Forlagsbokbinderiet, Oslo. 1957, s. 
153. Dette er for øvrig ikke samme Olymp som blei nevnt over. 
109 Stang, Lauritz, og Greve, Harald: 1957, s. 159 
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Det som preger perioden fram til 1905 er at det var svært få klubber som spilte fotball, og 

aktivitetsnivået var lavt. Ut i fra tallene kan vi se at mange av spillerne kom fra familier i 

handelsborgerskapet. Tolv stykker hadde fedre som var selvstendige næringsdrivende, og det 

er i denne kategorien jeg i noen tilfeller finner elementer av rein overklasse. 

Dannelsesborgerskapet er også godt representert, med ni spillere fra embedsmannsfamilier, 

samt fem spillere med fedre i frie, akademiske yrker, en kategori Kjeldstadli som tidligere 

nevnt argumenterer for at tilhørte dannelsesborgerskapet. Best representert er likevel 

middelklassen. Seks av spillerne hadde fedre med yrker innen handel, og som dermed var en 

del av småborgerskapet i Kristiania. Private og offentlige funksjonærer var den klart største 

gruppa, med til sammen 21 stykker. 52 av de 67 spillerne vokste opp i hjem med tjenestepike, 

noe som utgjør hele 77,5 % av spillermassen, og geografisk er spredninga heller liten. Grane 

er her det åpenbare unntaket, da klubbens spillere i all hovedsak bodde på Nordstrand. 

 Disse tallene er så nøyaktige som de kan bli med den informasjonen (og kunnskapen) 

jeg har om yrkene til spillernes familier. Det er viktig nok en gang å nevne at det å plassere 

familier i kategorier basert på fars yrke, slik jeg gjør her, er en framgangsmåte med mangler. 

Flere av spillerne er sikkert plassert i feil kategori, for det å skulle skille mellom for eksempel 

næringsborgerskap og småborgerskap er i mange tilfeller en umulig oppgave, da 

informasjonen om fedrenes yrker i blant er mangelfull. Håpet er at jeg ikke har gjort 

systematiske feil, som skaper et feil bilde av den sosiale profilen til spillermassen.  

Jeg har ikke hatt et bredt utvalg av kilder å støtte meg til når jeg har tatt for meg tida 

fram til NFF sin stiftelse i 1902. At klubbene kommer og går i så stor grad som de gjorde før 

stiftelsen, er et problem. Uten et forbund eller en krets som samla på medlemslister eller 

dokumenterte fotballspillinga er det vanskelig å danne seg et fullstendig bilde. Heldigvis 

bedrer dette seg veldig i tida framover, og det gjør det mye lettere når jeg i neste kapittel tar 

for meg den første kretsserien i Kristiania i 1906. 
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7 Kristiania Fotballkrets 1906-1907 

 

Perioden før stiftelsen av Kristiania Fotballkrets var som forrige kapittel viste prega av en 

spillermasse som besto av relativt privilegert ungdom fra borgerskapet og middelklassen. 

Dette passer godt overens med begrepet om «den dannede periode». Aktiviteten i klubbene 

var varierende, men aldri særlig høy, og nivået av organisering var fortsatt på et minimum 

både i og mellom klubbene. Dette endra seg ikke nevneverdig sjøl etter stiftelsen av Norges 

Fotballforbund i 1902. Norgesmesterskapet i fotball var enn så lenge det eneste organiserte 

kamptilbudet for de klubbene som var medlem i Norges Fotballforbund. Norgesmesterskapet 

fant sted i september måned hvert år fra og med 1902. Men da antall klubber i landet fortsatt 

var svært lavt og turneringa blei spilt i utslagsformat fra første kamp, bød ikke «Cupen» på et 

stort antall kamper sjøl om man skulle finne på å komme helt til finalen. I løpet av 1904 og 

1905 dukka de første fotballkretsene opp.110 Dette var regionale sammenslutninger av 

fotballklubber som så igjen var slutta til Fotballforbundet. Ved utgangen av 1905 fantes det 

fire kretser, og fram til 1917 var det kun det beste laget i hver fotballkrets som fikk delta i 

NM, så det sier seg sjøl at turneringa ikke var særlig omfattende.111 Månedene mellom april 

og september måtte klubbene på egenhånd fylle med kamper. Det gjorde de i form av 

vennskapskamper som fant sted når en kampinvitasjon blei akseptert og man blei enige om en 

dato som passa for begge lag. Så måtte arrangørklubben finne en ledig fotballbane å spille på. 

Det var lettere sagt enn gjort, med tanke på at det fram til åpninga av Bislett i 1907 kun var 

Frogner Stadion som var autorisert fotballbane i Kristiania. Arrangørklubben måtte betale leie 

for anlegget og dekkeutgiftene til arrangementet, samtidig som de to klubbene måtte bli enige 

om en sum som skulle dekke eventuelle reisekostnader for bortelaget. Etter kampen var det 

som oftest en sosial tilstelning med de to lagene til stede, med musikk, dans, mat og drikke. 

Treningskamper som dette kunne gi betydelige billettinntekter, men de kunne også fort bli en 

økonomisk fallgruve for klubbene og i verste fall føre til konkurs dersom de budsjetterte 

inntektene uteblei.112  

 

                                                 
110 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 42 og 43. 
111 Smaalenernes (Østfold) fotballkrets, Vestfold fotballkrets, Oplandenes fotballkrets og Kristiania fotballkrets 
var sluttet til fotballforbundet i 1905, mens Nordenfjeldske (Trondheim) fotballkrets inntil videre valgte å stå 
utafor forbundet. 
112 Protokol for Mercantile Fodbold-club 1907-1915: «Årsberetning for Mercantile 1912». Få med at Viking gikk 
konkurs etter arrangement mot dansker. 
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Den første kretsserien 

Ved opprettelsen av fotballkretsene blei kamptilbudet til klubbene i Kristiania bedra. I 1906 

satte Kristiania Fotballkrets opp den første fotballserien her i landet, eller 

«pointskonkurrence» som de kalte det.113 Behovet for organisert seriespill var stort, men det 

krevdes også nok lag til å kunne danne en flerlagsserie. Kretsserien i Kristiania i 1906 bestod 

av seks lag – Kristiania Idrettsforening, Ski- og Fotballklubben Lyn, Mercantile Ski- og 

Fotballklubb, Akademisk Fodboldsklub, Idrætsforeningen Viking og Idrætsforeningen Odin. 

De møtte hverandre én gang, og Mercantile blei Kristiania Fotballkrets’ første kretsmester, 

etter at de vant fire av kampene og tapte kun én. Navna på spillerne i de seks klubbene er 

oppgitt i kampprogrammet til den første serierunden i 25-årsjubileumsbok for Oslo 

Fotballkrets. Det var nå gått cirka ti år siden Grane og Spring dro til Sverige i 1897 for å møte 

Örgryte og endelig hadde Kristiania fått sin første fotballserie. Hvem var spillerne som deltok 

i den første kretsserien? Ved å dele opp medlemslistene i de samme kategoriene som i 

foregående kapittel kan jeg enkelt finne ut om det har vært noen merkbare forandringer i 

spillermassen. Jeg velger å begynne med en klubb som blei nevnt i forrige kapittel, nemlig 

Akademisk Fodboldklub. 

 

Akademisk Fodboldklub 

I forrige kapittel så vi at Akademisk var en klubb som besto av medlemmer fra 

dannelsesborgerskapet og dannelsesdelen av middelklassen. Jeg klarte å identifisere ti spillere 

i Akademisk Fodboldklub i 1906: 
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Akademisk Fodboldklub var en studentklubb, og det var universitetet som forente 

medlemmene i denne klubben. Fedrene hadde yrker som tilhørte småborgerskapet, noe som er 

en forandring sammenligna med forrige kapittel. Åtte av de ti medlemmene kom fra hjem 

med minst én tjenestepike. Akademsik Fodboldklub var i 1906/1907 en øvre 

                                                 
113 Andersen, Per Chr.: 1933, s. 28-29. 
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middelklasseklubb. Spillerne bodde hovedsakelig på Majorstuen, St. Hanshaugen og Frogner 

– med andre ord i de samme områdene som spillerne i de andre klubbene bodde i. Klubben la 

ned sin virksomhet i 1908/1909, fordi de mente kretsserien blei arrangert for tidlig på høsten 

og at den dermed kolliderte med semesterstart. Klubbens største bidrag til fotballen i 

Kristiania var at den var ansvarlig for skolekampene, en turnering som var av stor betydning 

for rekrutteringa av framtidige spillere i byen.114 

 

Ski- og Fotballklubben Lyn 

I forrige kapittel nevnte jeg løkkeklubben Tormod, og at den gikk inn i Ski- og 

Fotballklubben Lyn i 1905 og danna fotballgruppa i denne klubben. Det er denne gjengen, 

også kalt «guttevalpene», som danner spillermassen til Lyn i den første kretsserien i 1906. 
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Fedrenes yrker er noenlunde variert. Fire av de ni spillerne kommer fra funksjonærhjem, 

mens brødrene Leif og Hjalmar Syversen er fra en småborgerskapsfamilie. De resterende tre 

tilhører nærings- og dannelsesborgerskapet. Det finnes et innslag av velstand i Lyn på denne 

tida. Faren til Rolf og Erling Maartmann var disponent i Ringnes Bryggerier, og familien 

hadde tre tjenestepiker.115 Lyn i 1906 bar preg av å være en sammensveisa kameratgjeng. Det 

var liten spredning både i alder og i bosted, mindre enn i forrige periode, noe som nok er et 

resultat av at det nå var kameratgjengen fra løkkeklubben Tormod som utgjorde kjernen i 

klubben. Hele laget var født mellom 1887 og 1889, noe som gir spillerne en alder på 17-19 år 

i 1906. Unntaket var Leif Syversen som var lillebror av Hjalmar og en del yngre. Alle var 

bosatt nær St. Hanshaugen, med unntak av én som bodde på Majorstuen. Fem av de ni kom 

fra hjem med minst én tjenestepike. 

  

                                                 
114 Andersen, Peder Chr.: 1933. s. 179 
115 En disponent var øverste daglige leder i en bedrift og hadde også fullmakt til å inngå avtaler på vegne av 
selskapet. 
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Idrætsforeningen Odin 

Odin blei stifta tidlig på 1900-tallet og er mest kjent for å ha representert Kristiania 

Fotballkrets i en oppvisningskamp i Trondheim i forbindelse med kroninga av Kong Haakon i 

juni 1906.116 De samla sammen nok penger til turen opp, men ikke til å komme seg tilbake til 

Oslo, så flere av klubbens spillere blei værende igjen i Trondheim et par dager før de klarte å 

få inn nok penger til returen hjem.117 «Kroningskampen» blei ikke noen økonomisk suksess, 

men sportslig sett gikk det veien for Kristianialaget. Odin slo Kvik fra Trondheim 1-0 og blei 

seinere referert til som «kroningslaget». Klubben stilte lag i kretsserien i 1906 og 1907, men 

la ned aktiviteten allerede i 1908. Mange av klubbens spillere meldte da overgang til 

Mercantile. Tallene for Idrætsforeningen Odin ser slik ut: 
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Odin ser ut til å ligne på de klubbene jeg tok for meg i forrige kapittel. Dette er hovedsakelig 

en småborgerlig middelklasseklubb – fire av spillernes fedre hadde arbeid innafor handel og 

salg, samt at to var håndverksmestere. Geografisk hørte klubben hjemme på Uranienborg, og 

seks av spillerne hadde adresse i dette området. Berge Reissiger og Minotti Bøhn skiller seg 

ut her, da de bodde i henholdsvis Bernt Ankers gate og Youngs gate, i det som var Jakob 

menighet. Fem av de ni medlemmene er vokst opp med hushjelp.  

 

Idrætsforeningen Viking 

Idrætsforeningen Viking er en annen klubb, som i likhet med Odin, kun var aktiv i noen få år, 

etter å ha blitt stifta i 1902 av elever på Vestheim skole og gutter fra Frognerområdet. Jeg har 

klart å identifisere tolv Vikingspillere fra åra 1906 og 1907 i folketellingene: 
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116 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 48 
117 Skappel, 1919: s. 37 
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Ti av de tolv jeg har funnet bodde i områdene mellom Frogner/Uranienborg, Slottsparken og 

de delene av Majorstua som grenser mot Frogner/Uranienborg, mens de to siste bodde 

mellom St. Hanshaugen og Stensparken. Nedslagsfeltet til Viking var med andre ord ganske 

likt som Odin. De fleste av fedrene hadde innen handel, mens ni av de tolv spillerne jeg har 

klart å identifisere var fra husstander med minst én tjenestepike. Viking var en småborgerlig 

middelklasseklubb, og hadde en sosial bakgrunn som ligna veldig på Odins. Antallet 

tjenestepiker var litt høyere blant Vikingspillerne, men tolv spillere er et såpass begrensa 

utvalg at det er vanskelig å trekke noen konklusjoner. Klubben stilte lag i kretsserien til og 

med 1910-sesongen, da den gikk inn på grunn av manglende rekruttering og svak økonomi.118 

 

Mercantile Ski- og Fotballklubb 

Mercantile blei stifta i 1903, men deltok ikke i kamper under navnet «Mercantile» før høsten 

1905. Som tidligere nevnt er denne klubben i en særposisjon når det gjelder kildemateriale, og 

jeg tar også en nærmere titt på Mercantile i et eget kapittel. Mer utfyllende informasjon om 

«Mercan» kommer der, men den sosiale bakgrunnen inkluderer jeg her for å danne et mest 

mulig helhetlig bilde av medlemmene i kretsen i 1906/1907. Klubben vant det første 

kretsmesterskapet som blei arrangert i 1906, samt Norgesmesterskapet i 1907. Jeg har funnet 

navnet på tretten av medlemmene i Mercantile i 1906-1907. 
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Mercantile besto i 1906-1907 hovedsakelig av menn fra middelklassen, med en liten overvekt 

av spillere med småborgerlig bakgrunn. Fire av fedrene jobba med handel, mens klubbstifter 

Einar Maartmann var storebror til Rolf og Erling som spilte i Lyn. Faren deres var disponent i 

Ringnes Bryggeri og som nevnt relativt velstående. De aller fleste medlemmene bodde på 

Frogner/Uranienborg og Majorstuen, samtidig som et par av medlemmene holdt til i 

villastrøket på Nordstrand hvor Granes spillere også bodde. Tolv av de tretten medlemmene 

kom fra hus med minst én tjenestepike. I følge tallene til Kjeldstadli hadde ca. halvparten av 

                                                 
118 Andersen, Per Chr.: 1933, s. 52. Fotnote sier at underskuddet fra arrangementet mot Örgryte bidro til 
klubbens undergang. 
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husstandene på Frogner tjenestepike i 1918, mens andelen var lavere på Majorstuen, så 

dersom en legger denne statistikken til grunn var andelen medlemmer med tjenestepike 

forholdsvis høy i Mercantile på dette tidspunktet. Bortsett fra tilfellet med Einar Maartmann 

som nok var ganske velstående, fantes det ikke noe innslag av overklasse i Mercantile. 

 

Kristiania Idrætsforening 

Den sjette og siste av klubbene som deltok i den første kretsserien var Kristiania 

Idrætsforening, det som i dag heter Oslo Idrettslag. Klubben blei stifta allerede i 1893 som en 

samling av restene etter klubbene Dovre, Kristiania Sportsforening og Sportsforeningen 

Ørnen.119 Martinus Lørdahl var en av klubbens nøkkelpersoner. Han anla i 1907 Bislett som 

idrettsplass og det var her Kristiania Idrætsforening holdt til. Klubben holdt dermed til lengst 

øst av de seks klubbene i kretsserien. Klubben deltok i uttakskampene til Norgesmesterskapet 

i 1902, men deres største bidrag er som arrangør av det som i dag kalles det første 

Norgesmesterskapet i fotball. Finalen mellom Grane og Odd var en del av Kristiania 

Idrætsforenings internasjonale idrettsstevne på Frogner stadion den 16. juni.120 Jeg har kun 

begrensa med informasjon om medlemmene i denne klubben. Av de elleve spillerne som er 

oppført i spilleroversikten fra kampen mot Odin i kretsserien i 1906 er det kun to som lar seg 

identifisere i folketellinga. Grunnen til det lave tallet er at flere av spillerne har etternavn som 

er så vanlige at jeg får opp flere mulige treff når jeg søker etter dem i folketellinga. Jeg ser 

ikke noe poeng i å føre opp kun to navn i en egen tabell, slik som med de andre klubbene. Om 

man kan ta bakgrunnen til de to spillerne jeg har funnet som typisk for resten av klubben, 

skiller ikke Kristiania Idrætsforening seg nevneverdig fra de resterende klubbene. Johannes 

Gerhard Jensen bodde på Solli og faren hans var faktor i «Morgenbladet».121 Adolf Eckhardt 

bodde også på Solli og faren hans var grosserer, og dermed selvstendig næringsdrivende. 

Adolf vokste opp med tjenestepike. Samtidig finnes det et argument for at Kristiania 

Idrætsforening kanskje ikke var like klart borgerlig som de andre klubbene. Tre spillere het 

«Hansen», mens det fantes én «Jensen», én «Johansen» og én «Jacobsen». Slike -sen-navn 

fant man oftere hos medlemmer fra de lavere sjiktene av befolkninga enn hos borgerskapet, 

                                                 
119 Erik Bagle har på klubbens hjemmesider skrevet om stiftelsen av Kristiania Idrætsforening. Lenke: http://oi-
lag.no/?p=2745 (besøkt sist 21.5.2016). 
120 Andersen, Per Chr.: 1927 s. 35 
121 En faktor er teknisk leder på et trykkeri. Det finnes flere typer faktorer, så det er uvisst akkurat hva slags 
ansvar faren til Johannes Jensen hadde, men at faktoren hadde et faglig lederansvar er sikkert. Jeg har valgt å 
plassere dette yrket i samme kategori som privat funksjonær. 
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og det er flere -sen-navn her enn i de fem andre klubbene. Det kan derfor hende at 

medlemmene i Kristiania Idrætsforening hadde en noe lavere sosial bakgrunn enn i de andre 

klubbene. Som et motargument skal det nevnes at det finnes spillere med sen-navn i de fem 

første klubbene, samt at to av de medlemmene jeg ikke har klart å identifisere i Kristiania 

Idrætsforening heter «Quistgaard» og «Harshem», så det finnes fotballspillere fra 

borgerskapet med -sen-navn og det er flere tilfeller av mer uvanlige navn som ikke lar seg 

identifisere. At klubben holdt til lenger øst enn de andre fem kan også brukes som et 

argument for at klubben hadde en annen sosial profil. Samtidig var det på dette tidspunktet 

kun Frogner Stadion som var anlagt som fotballbane, så at en klubb ville slå seg ned der en ny 

bane blei anlagt er ikke så rart. De to medlemmene jeg har funnet bodde på Frogner, så 

Kristiania Idrætsforening valgte nok Bislett på grunn av anlegget, ikke fordi alle medlemmene 

sogna til dette området. 

 

Oppsummering 

Totalt har jeg funnet navnet på 55 spillere som spilte organisert fotball i 1906-1907. De 

samlede tallene for disse spillerne er som følger: 
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Statistikken viser at det har skjedd visse endringer fra fotballens begynnelse i Kristiania til 

etableringa av seriespillet i 1906. Spillere med fedre som var «selvstendignæringsdrivende» 

forekommer sjeldnere her, samtidig som både «embedsmann» og «frie, akademiske yrker» 

også går litt tilbake. Som en oppsummering betyr dette at både nærings- og 

dannelsesborgerskapet er litt på tilbakegang, mens over 1/3 av spillernes fedre hadde yrker 

som tilhørte småborgerskapet. Dette er en klar økning sammenligna med den forrige perioden. 

Spillerne kommer i de fleste tilfellene fra hjem hvor fedrene enten jobber med handel eller har 

en funksjonærstilling, mens geografisk er spredninga fortsatt liten. En klar overvekt av 

spillerne bor i områdene rundt Frogner og Majorstua, med spredning til gatene omkring St. 
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Hanshaugen og Bislett.122 40 av de 55 spillerne er oppvokst med tjenestepike, noe som utgjør 

en andel på omtrent 73 %.   

 

Underskogen 

I tillegg til klubbene som deltok i kretsserien finnes det klubber som i 1906-1907 var blitt mer 

etablerte enn løkkeklubber, men som ikke ennå deltok i seriespill. Oslo Fodboldklub, Frigg, 

Ready og Trygg er fire slike klubber. Jeg inkluderer dem her for å se nærmere på hvordan den 

sosiale bakgrunnen var i fire av klubbene som blei en sentral del av Kristiania Fotballkrets i 

årene framover. 

 

Oslo Fodboldklub 

Oslo Fodboldklub blei stifta i 1906, og i 1907 blei klubben tatt opp som medlem i Kristiania 

Fotballkrets sammen med to andre, nye klubber. Mens Sandvikens Fotballklub og Smart kun 

var medlem fram til 1910 og aldri deltok i kretsseriespill, spilte Oslo Fodboldklub i 

kretsserien allerede i 1907 og blei med dette den første fotballklubben som holdt til på den 

andre sida av Akerselva.123 124 Espen Andersen nevner denne klubben i sin avhandling. Han 

fant igjen fem spillere i folketellinga og konkluderer med at til tross for tilholdsstedet til 

klubben så var den ikke noen utprega østkantklubb på noen annen måte enn i postadresse, og 

den førte ikke til noen «umiddelbar radikal utvidelse av fotballens sosiale rekruttering».125 Jeg 

fant åtte av de elleve spillerne som er avbildet på lagbildet i jubileumsboka til Oslo 

Fotballkrets.126 
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Tallene mine viser det som Andersen skriver – klubben besto for det meste av gutter med 

middelklassebakgrunn. Sju av de åtte har yrker som hører hjemme i denne kategorien, men 

                                                 
122 Se Bilde I: Klubber i Kristiania Fotballkrets 1906, etter menighet. 
123 Smart skifta seinere navn til Heidi. 
124 Andersen, Per Chr.: 1933, s. 42. 
125 Andersen, Espen: 2007, s. 106. 
126 Andersen, Per Chr.: 1933, s. 40 
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bare ett av medlemmene er oppvokst med tjenestepike i huset.127 Faren til Asbjørn Sanner 

jobba med tømmer på Nyland verksted og er den eneste jeg har funnet av medlemmene i 

klubber i Kristiania i 1906-1907 som har en far med reint arbeiderklasseyrke. Asbjørn sjøl er 

forøvrig handelslærling og dermed mest sannsynlig på vei inn i et middelklasseyrke. For å gå 

denne klubben ytterligere etter sømmene og finne ut om den besto av medlemmer med en 

annen sosial bakgrunn, har jeg sett på hva familiene til medlemmene i denne klubben betalte i 

husleie. Leia disse familiene betaler er stort sett noe lavere enn den man finner i 

spillerfamilier i de andre fem klubbene. I følge folketellinga betaler de fleste familiene til 

spillerne i Oslo Fodboldklub 300 til 500 kroner i året i leie, mens to familier betaler 600-700 

kroner årlig.128 Siden klubbene i kretsserien er ganske homogene på de fleste områdene har 

jeg ikke notert ned husleie for alle medlemmene i disse klubbene, men et kjapt søk viser at de 

her sjelden betaler under 700 kroner årlig, og ofte over 1000 kroner årlig. Når bare én av sju i 

Oslo Fodboldclub kommer fra hjem med hushjelp så vitner det nok om en klubb med litt 

mindre velstående spillere, men noen veldig drastisk forskjell er det ikke.  

 

Frigg 

Frigg blei stifta i 1904 av en gjeng 11-12-åringer som bodde i området rundt Herman 

Fossgate på St.Hanshaugen. Området var rundt århundreskiftet et klassisk 

middelklasseområde med nybygging.129 Jeg har funnet igjen åtte av klubbens stiftere i 

folketellinga. 
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Yrkene til Frigg-stifternes fedre passer overens med beskrivelsen fra klubbens jubileumsbok. 

Dette var en typisk middelklasseklubb hvor hovedvekta av spillerne kom fra hjem hvor far var 

funksjonær, enten i det private eller i det offentlige. Brødrene Rolf og Bjørn Nestors far var 

                                                 
127 Faren til Gerhard Karlsen var organist, et yrke jeg sleit med å plassere i kategoriene ovenfor. Han er den 
eneste musikeren jeg har kommet over så langt, men jeg valgt til slutt å plassere ham i samme kategori som 
håndverksmester. 
128 Erling Krogh, den eneste i klubben som er oppvokst med tjenestepike, kommer fra den familien som betaler 
høyest leie i Oslo Fodboldklub. 
129 Frigg Fotball: «Frigg 100 år 1904-2004 – Fra storklubb til stor klubb». Oslo 2004, s. 13 
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bokbindersvenn, et yrke som nok var noe dårligere betalt enn yrkene til de andre fedrene. 

Husleia bekrefter også dette, da Nestor-familien betaler noe lavere husleie enn de andre 

familiene.130 Geografisk bor de i gatene rundt St. Hanshaugen, bortsett fra Christian Fossum 

som bor på Sofienberg og Bjarne Feyling som bor i Hausmannsgate. Disse to er for øvrig 

også de eneste som er oppvokst med tjenestepike, og det finnes ingen innslag av overklasse i 

Frigg på denne tida. 

 

Ready 

Ready blei stifta 14. juni 1907 på initiativ av Aage Blom Lorentzen. Jeg har via Ready sin 

jubileumsbok identifisert tolv av spillerne som var medlemmer i Ready i klubbens stiftelsesår.  
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Åtte av klubbens tolv spillere kommer fra handelsfamilier, og halvparten av dem er 

selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å understreke at det finnes mange forskjellige typer 

handel og at denne kategorien omfavner mange variasjoner. Skjold Georg Brodin er 

gymnasiast og bor med sin mor. Hun jobber i kåpeforretning, noe som i og for seg er et 

handelsyrke. Hun er registrert som gift, men faren er ikke registrert i folketellinga og jeg 

finner ham ikke igjen i andre søk. Bortsett fra nevnte Brodin, har alle medlemmene minst én 

tjenestepike. Klubbens medlemmer bor på Uranienborg og Frogner, med noen få unntak. 

Readys medlemmer er i 1907 en øvre middelklasseklubb med innslag av overklasse, men 

klubben er likevel ingen rein overklasseklubb. 

 

 

 

                                                 
130 Nestorfamilien betalte 360 kroner i året for sitt bosted i Herman Foss’ gate 20, mens de andre familiene 
med oppført husleie betaler over 500 kroner i året. Eneste unntak er Stein Tønsberg som i 1910 ikke lenger har 
en far og mora er derfor enke. De har flytta fra Bogstadveien til Thereses gate og betaler nå ca. 300 kroner i 
husleie per år. 
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Ski- og Fotballklubben Trygg 

Ski- og Fotballklubben Trygg blei stifta 9. september 1907 av ni gutter som alle var yngre enn 

femten år. Klubbens tiende medlem, Erling Aarberg, gav klubben navnet «Trygg».131 Av 

disse ti medlemmene har jeg identifisert ni, så jeg har danna meg et ganske fullstendig bilde 

av hva slags sosial bakgrunn disse spillerne hadde. 

Fars 

yrke 

Selvst. 

nærings-

drivende 

Forretn.

Handel 

Emb.

mann 

Frie ak. 

yrker 

Privat 

funksj. 

Båtfører 

Skips-

kaptein 

Håndv.

-mester 

Off.tjen

.Lærer     

Prest 

Arbeider

Primær 

Sjømann 

Uniform 

Enke 

Ant. 2 4  2 1      

 

Ski- og Fotballklubben Trygg skiller seg ikke nevneverdig fra de klubbene som deltok 

i kretsserien da klubben blei stifta. Spillerne kommer fra familier fra både storborgerskapet og 

småborgerskapet. I tillegg finnes det to fedre i de frie, akademiske yrkene, samt én privat 

funksjonær. Geografisk holdt Trygg til i samme området som flere av de andre klubbene på 

samme tid, nemlig rundt Frogner og Uranienborg. Trygg var en vestkantklubb hvor alle ni 

medlemmer er vokst opp med minst én barnepike. Guttene spilte løkkefotball på Bondejordet 

som var det store friarealet på vestkanten før. Bondejordet lå der Gyldenløves gate går i dag.  

 

----------------------- 

 

Funnene mine viser at både de klubbene som deltok i den første kretsserien og de 

klubbene som blei stifta i denne perioden er klubber fra middelklassen og i sjiktet over. Kun 

Asbjørn Sanner i Oslo Fodboldklub har en far som er arbeider, så det har ikke funnet sted 

noen stor utvikling verken i den sosiale bakgrunnen eller den geografiske tilhørigheten til 

spillerne på dette tidspunktet. Det hadde jeg heller ikke forventa, da det har gått ganske kort 

tid siden tida hvor klubber som Grane og Spring dominerte. 

 

 

 

                                                 
131 Ranheim, Erling (red.): Norske skiløpere: skihistorisk oppslagsverk i 5 bind. Østlandet Sør. Oslo, Skiforlaget. 
1956, s. 451. Jeg har benytta meg av nettutgava til Nasjonalbiblioteket. Lenke: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/c6755c87ecb1c671c0aab3d83b701031.nbdigital?lang=no#449 



49 

 

Bilde I: Klubber i Kristiana fotballkrets 1906, etter menighet. 

 

De to klubbene i Gamle Aker er: Kristiania Idrettsforening (usikker) og Ski- og fotballklubben Lyn. De fire i 

Uranienborg og Frogner er: Akademisk Fotboldklub, Idrætsforeningen Viking, Idrætsforeningen Odin og 

Mercantile Ski- og Fotballklubb. Lysere farge i sirkelen betyr at plasseringa er mindre sikker. Kartet er en 

bearbeiding av bykart med menighetsgrenser fra 1911, men de to menighetene Uranienborg og Frogner 

behandles som ett område.  
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8 Kristiania Fotballkrets 1913 

 

I forrige kapittel viste jeg at det muligens hadde funnet sted en liten forandring i spillermassen 

i Kristiania, men at klubbene for det meste holdt til i de samme delene av byen. I 1913 kunne 

Peder Chr. Andersen skrive i sin beretning til Fotballforbundets høstting at «fotballen nu er 

vår populæreste sommersport. Vi har vunnet nytt land for vår kjære sport og restaurert det 

gamle».132 Sju år var nå gått siden den første kretsserien blei avvikla i 1906. I mellomtida 

hadde fotballens popularitet steget betraktelig. Kretsen hadde i 1906 seks medlemmer, som vi 

så i forrige kapittel. Av disse seks var det kun Mercantile og Lyn som fortsatt spilte fotball i 

1913. Viking, Odin og Akademisk Fodboldklub hadde alle gått inn, og klubbene Rask, 

Norrøna og Mjølner hadde rukket både å bli stifta og å legge ned aktiviteten.133 Antall 

medlemsklubber var mer en dobla på sju år. Kretsen telte nå 16 lag, samtidig som seriespillet 

var utvida fra én klasse til et tredelt divisjonsoppsett med A-, B- og C-klasse.  Økt tilsig av lag 

og spillere førte til et veldig press på banekapasiteten. Allerede i 1910 så kretsen seg nødt til å 

avslå søknader om medlemskap på grunn av manglende banekapasitet.134 Det var kun Frogner 

Stadion og Bislett som var autoriserte baner på dette tidspunktet, og i løpet av 1913 blei også 

Frogner utilgjengelig på grunn av Jubileumsutstillingen i anledning Norges 100-årsjubileum i 

1914 som la beslag på hele Frognerparken og området rundt. Den økte interessen for spillet 

førte til et økt behov for oversikt og kontaktinformasjon. Peder Chr. Andersen ga i 1913 ut en 

komplett håndbok for klubbene i Kristiania Fotballkrets, en håndbok med kontaktinformasjon, 

kampoppsett og dommeroversikt. Den inneholdt komplette «stamlag» til de klubbene som 

deltok i seriespillet, altså de 11 spillerne som etter planen skulle spille kamper for klubben 

den sesongen.135 Håndboka finnes som del av Norges Fotballforbunds Fotballsæsongen 1913-

1924, og det er i all hovedsak denne jeg har brukt for å finne navnene på spillere i de 

klubbene som deltok i seriespillet dette året. 

 

 

                                                 
132 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 56 
133 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 42 og 50. Rask og Mjølner trente i Kubaparken. Viking la ned all aktivitet i 
1910, og klubbens spillere fordelte seg på Mercantile og Lyn. Norrønaspillerne gikk til Frigg og Ready. 
134 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 47. De fire klubbene som fikk avslag var Snar, Tormod, Steady og Dovre. 
135 Det høres muligens lite ut kun å melde på 11 spillere for en hel sesong, men det var ikke ennå lov å benytte 
seg av innbyttere underveis i kamper. 
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Ski- og Fotballklubben Lyn 

Lyn var Norges beste klubb i tida mellom 1906 og 1913. Klubben vant Norgesmesterskapet 

fire år på rad mellom 1908 og 1911, men hadde ofte ikke sine beste spillere tilgjengelig hele 

sesongen, og nedprioriterte ofte kretsserien. I 1906 så vi at kameratgjengen Tormod utgjorde 

stammen i laget, og at klubben hovedsakelig besto av ungdom fra middelklassen.  
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Lyn-spillerne fordeler seg fortsatt ganske jevnt utover de forskjellige kategoriene. Faren til 

Maartmann-brødrene er fortsatt disponent i Ringnes Bryggeri og har blitt kategorisert som 

selvstendig næringsdrivende. I andre enden av den sosiale skalaen har vi Johan Gaarder, hvis 

far var stillverksbetjent i jernbanen. Han var også bosatt lengst øst av de ti Lyn-spillerne, med 

adresse i Kjølberggata på Tøyen. Klubbens spillere var ikke like konsentrert rundt St. 

Hanshaugen nå som tidligere, og kun tre av spillerne hadde adresse her. Fem av de ti Lyn-

spillerne jeg finner i folketellinga er fra familie med tjenestepike. Lyn var fortsatt en 

middelklasseklubb, men andelen fedre med funksjonæryrker var nå mindre enn tidligere, og 

særlig sammenligna med den tidlige perioden før 1905. 

 

Mercantile Ski- og Fotballklubb 

I 1913 var Mercantile på slutten av sin storhetstid som fotballklubb. Klubben vant 

kretsmesterskapet hvert år fra 1906 til 1913, mens den vant Norgesmesterskapet i 1907 og i 

1912, samt tapte finalen i samme turnering 1913. Spillerne som vant den første kretsserien i 

1906 var for det meste middelklassegutter fra småborgerskapet og funksjonærfamilier, som 

bodde på Frogner/Uranienborg. Jeg har funnet 17 spillere som spilte i Mercantile i 1913. 
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Mercantiles spillergruppe var i 1913 på en måte delt i to. Halvparten av spillerne hadde fedre 

som jobba innen handel og tilhørte småborgerskapet, mens den andre halvparten hadde fedre 

som var private funksjonærer Den eneste selvstendig næringsdrivende var grosserer 

Haanshus, faren til Erling Haanshus. 10 av de 17 kom fra hjem med tjenestepike, noe som er 

en nedgang fra forrige periode, da12 av 13 hadde tjenestepike. Geografisk hadde fortsatt et 

flertall tilhold på Frogner/Uranienborg og Majorstua.  11 av medlemmene hadde adresse her. 

Tabellen viser at klubbens medlemmer fortsatt tilhørte middelklassen, men at det nå fantes 

like mange med funksjonærbakgrunn som med småborgerlig bakgrunn.136 

 

Frigg 

Frigg dukka opp på slutten av forrige kapittel, da som en nystifta klubb som ikke ennå var 

medlem av Kristiania Fotballkrets. Klubben blei som nevnt stifta på St. Hanshaugen i 1904, 

og blei opptatt som medlem av kretsen i 1908. I 1913 var klubben i ferd med å bli en 

storklubb. Frigg tok over hegemoniet i Kristiania etter Mercantile fra og med 1914, med seks 

kretsserietitler på åtte år. Jeg har funnet 18 spillere i folketellinga som spilte for Frigg i 1913: 
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Klubben var en middelklasseklubb ved sin stiftelse i 1904, da klubbens stiftere kom fra 

familier hvor fedrene hadde funksjonæryrker. I 1913 var yrkene svært varierte, som tabellen 

viser. Fire fedre var håndverkere, hvorav to var instrumentmakere. Det er vanskelig å avgjøre 

nøyaktig hvilken sosial bakgrunn håndverkere har. Yrket i seg sjøl vil tilsi en småborgerlig 

middelklassebakgrunn, men ingen av disse fire var oppført med egen forretning, så de tilhørte 

nok i så fall det lavere sjiktet av middelklassen. To av medlemmene var oppført uten far, og 

begge disse to hadde en sosial bakgrunn som grensa mot arbeiderklasse. I motsatt ende finnes 

Trygve Fjørtofts far, som var institusjonsbestyrer på offentlig døveskole, og var kategorisert 

som embetsmann. To stykker jobba innen handel, men det fantes ingen grosserere eller 

                                                 
136 Da Viking la ned aktiviteten, gikk de fleste spillerne som nevnt inn i Mercantile. På side 61 i Mercantiles 

protokoll, står det at Vikings formann på et bestyrelsesmøte møte i august 1910 foreslo at de to klubbene burde 

gå sammen og kalle seg Grane. Ett av argumentene hans var at navnet «Mercantile» ikke lenger var passende for 

Mercantiles medlemmer, grunnet deres sosiale stilling. 
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selvstendig næringsdrivende i Frigg i 1913. Medlemmene hadde en sosial bakgrunn som 

tilsier at klubben fortsatt var en middelklasseklubb, om enn muligens i det lavere sjiktet. 

Antall husstander med tjenestepike var også lavt – kun fire av klubbens 18 medlemmer var 

oppvokst med hjelp i huset – men dette tallet var lavt i forrige periode også, da kun to av åtte 

hadde det. 

 

Ready 

Ready blei stifta året etter den første kretsserien blei avvikla, og blei opptatt som medlem i 

kretsen i 1909. De blei mestere i B-klassen i 1910 og spilte i A-klassen i 1913. Som vist i 

forrige kapittel var klubben ved sin stiftelse i 1907 en relativt velstående klubb. Jeg har funnet 

22 medlemmer som spilte for Ready i 1913. 
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Ready er i 1913 en klubb trygt forankra i borgerskapet, med klare innslag av overklasse. Tre 

blad Ditlev-Simonsen med en far som er skipsreder bidrar til dette, men klubben har også en 

høy andel medlemmer med fedre som er embetsmenn, samt to fedre med frie, akademiske 

yrker, så dannelsesborgerskapet er også representert her. Ikke alle medlemmene er har en like 

høy sosial bakgrunn, da seks av medlemmene kommer fra funksjonærhjem. 20 av 22 

medlemmer er vokst opp i hjem med minst én tjenestepike. Geografisk er klubbens 

medlemmer for det meste bosatt på Frogner/Uranienborg, men ikke uten unntak. Et par bor på 

Fagerborg/St. Hanshaugen, mens Ragnar Halvorsen har adresse i Danmarks gate på 

Vålerenga.137 Ready er uten tvil en velstående klubb i 1913, mer så enn de andre klubbene i 

kretsen, med flere spillere som tilhører overklassen. Likevel er ikke klubben heller ikke i 1913 

en rein overklasseklubb, da det er «kun» 10 av klubbens 22 spillere som tilhører nærings- og 

dannelsesborgerskapet. 

 

                                                 
137 Faren til Ragnar var prest og Danmarks gate 21 ser ut til å ligge på tomta til Vålerenga kirke. Kan hende dette 
var en prestebolig? 
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Oslo Fotballklub 

Oslo Fotballklub (stavet «Fodboldklub» i forrige periode) var som tidligere nevnt den første 

klubben i Kristiania Fotballkrets fra den østlige sida av Akerselva. Klubben holdt til i 

Gamlebyen og besto av middeklasseungdom, med ett innslag av arbeiderklassebakgrunn. Jeg 

har funnet sju medlemmer i Oslo Fotballklubb i 1913. 
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Oslo Fotballklubb var heller ikke i 1913 noen utprega arbeiderklasseklubb. Klubben hadde 

innslag av middelklasseungdom, med en far som jobba med salg av fetevarer, en pensjonert 

folkeskolelærer og en kontorist ved politikammeret. Én av sju spillere kom fra familie med 

tjenestepike, og geografisk var klubben fortsatt tilhørende Gamlebyen.  

 

Ski- og Fotballklubben Trygg 

Trygg blei stifta av en gjeng unggutter i 1907, og deltok i kretsserien i juniorklassen i 1909. 

Jeg har funnet til sammen 10 spillere som spilte fotball for Trygg på klubbens to påmeldte lag 

i B- og C-klassen i 1913. 
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Kun et par av Tryggs stiftere spilte i klubben i 1913, så det hadde vært en utskiftning i 

medlemsmassen. Men klubbens spillere hadde fortsatt mer eller mindre samme sosiale 

bakgrunn som noen år før. Tre av medlemmene var relativt velstående, med en sosial 

bakgrunn som plasserte dem i storborgerskapet og dannelsesborgerskapet. Fire av klubbens 

spillere hadde fedre som jobba innen handel og dermed tilhørte småborgerskapet, mens tre av 

de andre spillerne kom fra den «dannede delen» av middelklassen. Fire av ti spillere kom fra 

hjem med tjenestepike. Et flertall av klubbens spillere bodde fortsatt i Frogner/Uranienborg. 
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Pil 

Pil blei opptatt som medlemmer av kretsen samme år som Ready, i 1909. Klubben spilte sine 

første fotballkamper mot andre «unge» klubber som Ready og Frigg i en cup i 1909 som 

Ready arrangerte. Klubben rekrutterte da sine medlemmer fra de eldre boligstrøkene rundt 

Bogstadveien.138  
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Jeg klarer bare å finne igjen seks av Pils medlemmer i folketellinga. Spillerne er kun nevnt 

med forbokstav i fornavn i håndboka for 1913, og når 11 av de 22 medlemmene jeg har 

etternavnet til i tillegg har et «-sen-navn», blir det veldig vanskelig å identifisere dem i 

folketellinga. Pil var en klubb med relativt lav sosial bakgrunn. Tre av spillerne kom fra 

arbeiderfamilier, hvor fedrene jobba som bruskjører, reparasjonsskomaker og elektriker. Jens 

Riis vokste opp på barnehjem i Geitmyrsveien og er oppført i kategorien «enke», sjøl om han 

da altså var foreldreløs. . Ingen av spillerne var vokst opp med tjenestepike. Geografisk 

plasserte fire av medlemmene seg i Frognerområdet. Dette viser at sjøl i de velstående 

strøkene i byen finnes det folk fra alle sosiale lag. 

 

Ski- og Fotballklubben Njord 

Njord blei stifta i 1912, og ildsjela Peder Chr. Andersen var med på å stifte denne klubben. 

Andersen var født på Sagene og spilte også indre venstre på laget.139 Njord var en 

sammenslåing av Torshovklubben Torshaug Idrætsforening og Bjølsen Fodboldklub. 

Sistnevnte hadde fått medlemskap i kretsen, men sleit med å stille lag, mens Torshaug hadde 

det omvendte problemet – nok spillere, men ikke medlemskap. De gikk sammen og stifta Ski- 

og Fotballklubben Njord. 

 

                                                 
138 Peder Chr. Andersen: 1933, s. 46.  
139 Peder Christian Andersen i Norsk Biografi Leksikon på nett. Artikkel skrevet av Per Jorsett. Lenke: 
https://nbl.snl.no/P_Chr_Andersen. (Sist besøkt 20.5 kl 12:10) 
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Av Njords spillere i 1913, er det fem som lar seg identifisere i folketellinga. Klubben hadde to 

spillere med middelklassebakgrunn: Eyvind Hansens far var folkeskolelærer og var vokst opp 

med tjenestepike, mens Olav Olsens mor var enke og «eier av bygården». Ellers er har jeg 

funnet tre spillere fra arbeiderfamilier. De tre var bosatt i Sagene menighet, mens Eyvind og 

Olav bodde i henholdsvis Kampen og Paulus menighet. I 1915 gikk Njord sammen med Oslo 

Fotballklubb og stifta Kristiania Ballklubb. 

 

Fotballklubben Steady 

Steady blei medlem av Kristiania fotballkrets i 1913, og var meldt på i C-klassen samme år. 

Klubben søkte om medlemskap i kretsen allerede i 1909, men fikk nei med den begrunnelsen 

at banesituasjonen ikke tillot flere medlemsklubber.140 Klubben hadde relativt kort levetid, og 

var borte allerede i 1916, etter å ha spilt i C-klassen de tre åra den eksisterte. Jeg har funnet til 

sammen seks spillere som spilte i Steady i 1913. 
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Steadys medlemmer holdt til øst i Kristiania, med flere bostedsadresser i Grønland menighet. 

Klubben var likevel ingen rein arbeiderklubb. Én av fedrene var overlærer på folkeskolen, 

mens én var lærer på Sofienberg skole. To var ansatt på kontor, mens to av de seks jeg klarer 

å identifisere er vokst opp i husstand med tjenestepike. De to fedrene som havner i 

arbeiderkategorien var melkekjører og formann på jernbanen. Sistnevnte har muligens en noe 

høyere status, siden formannstittelen innebærer en form for ansvar. 

 

                                                 
140 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 47  
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Turn- og Idrætslaget Snar 

Snar søkte også om medlemskap i kretsen i 1909, men fikk avslag på samme grunnlag som 

Steady.141 Klubben blei derimot tatt opp som medlem påfølgende vår, med forbehold om at 

klubben ikke vil få tildelt treningstid på kretsens to baner (Bislett og Frogner), og de deltok i 

C-klassen samme sesong.142 
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Kun fem av spillerne lar seg identifisere, da halvparten av spillertroppen er ført opp uten 

fornavn i håndboka. To av klubbens spillere hadde en far som er overvokter på Gaustad asyl, 

noe jeg har valgt å kategorisere under «arbeider» som et uniformsyrke. Sistemann i 

arbeiderkategorien var murer. Én av spillerne var adoptert av en kaptein, og var vokst opp 

med tjenestepike. Klubbens medlemmer bodde spredt, med tre adresser i Gamle Aker og to i 

Petrus menighet. 

 

Sportsklubben av 1910 

 

Som navnet røper blei klubben stifta i 1910. Klubben blei medlem av kretsen i 1911, og spilte 

i 1913 i C-klassen.  
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Sportsklubben av 1910 bestod hovedsakelig av spillere med arbeiderklassebakgrunn. 

Riktignok er det stor variasjon innad blant de fem fedrene som havner i kategorien 

«arbeider». To av dem var underoffiserer og kan plasseres i middelklassen, mens de 

                                                 
141 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 47   
142 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 47 «Snar optas (med samme forbehold som over for Kvik, Bjølsen), i det 
klubben ikke vil få spille på Bislet eller Frogner før kretsstyret gir tillatelse.» 
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resterende tre innehadde klassiske arbeideryrker som graver, bryggeformann og 

barberersvenn. Ingen av klubbens medlemmer var vokst opp i hjem med tjenestepike, og 

medlemmene bodde spredt rundt i Kristiania. Johannes, Trefoldighed, Gamle Aker, Petrus og 

Jakob menighet er alle representert med ett medlem hver av de sju jeg har identifisert. 

 

Bækkelagets Sportsklub 

Bækkelagets Sportsklub blei stifta i 1909. Klubben blei medlem av kretsen i 1913, og spilte i 

C-klassen dette året. Klubben lå i Aker, som enn så lenge også sogna til Kristiania 

Fotballkrets. 
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Bækkelagets Sportsklub var i 1913 en klubb hvor spillerne stort sett hadde 

middelklassebakgrunn. To fedre var handelsmenn (én riktignok forhenværende), og to var 

telegrafassistenter, mens faren til Alf Christiansen var hjulmaker og den eneste jeg har 

kategorisert som arbeider. En kaptein og en overrettssaksfører utgjør klubbens øverste sosiale 

lag, men bare overrettsaksførerens familie hadde tjenestepike. Alle medlemmene bodde på 

Bækkelaget eller Nordstrand.  

 

Nordstrand Idrætsforening 

Nordstrand Idrettsforening blei stifta i 1908 og blei medlem av kretsen på samme tid som 

Bækkelaget. Klubben hadde egen bane på Nordstrand, noe som var uvanlig på denne tida. 
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Nordstrand Idrætsforening holder til på omtrent samme sted som Grane blei stifta i 1893. 

Klubben besto i 1913 for det meste av fedre som jobba som håndverkere. Én av fedrene var 

«statskonsulent» og er kategorisert som embetsmann, men tilhørte nok ikke overklassen. To 

av klubbens spillere vokste opp med hushjelp, og alle medlemmene bodde på Nordstrand. 

Nordstrand var en middelklasseklubb, og spillerne her hadde med andre ord en del lavere 

sosial bakgrunn enn det Grane hadde. 

 

Grane (Bærum) 

Grane fra Bærum er den klubben som i dag kalles Bærums Sportsklubb. Klubben blei stifta i 

1910 og blei medlem i kretsen samme år.143 I Granes egen jubileumsbok fra 1935 står det at 

de spilte i C-klassen i 1913, og de er også ført opp som lag i C-klassen. I motsetning til de 

andre klubbene har ikke Grane meldt opp noe «stamlag», og jeg finner ingen resultater fra 

spilte kamper. Jeg har identifisert 12 spillere som var medlem i Grane rundt denne tida. 
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Granes medlemmer var velstående. De tre brødrene Biørnstad kom fra skipsrederfamilie, 

mens brødrene Hesselberg-Meyers far var godseier. 10 av de 12 medlemmene var vokst opp 

med tjenestepike. Alle bodde i Bærum, bortsett fra svenske Olaf Ringstrøm som bodde i 

Akersgata 73 i 1910.144 

 

 

 

 

                                                 
143 Se klubboversikt fra Oslo Fotballkrets’ 25-årsjubileumsbok fra 1933. Oversikta finnes også som tillegg i 
oppgava. 
144 Siden det har gått tre år fra folketellinga i 1910 til sesongen 1913, må jeg ta høyde for at han kan ha flytta i 
mellomtida. Det gjelder for så vidt for alle spillere i alle klubbene, noe jeg også drøfter i metodedelen av 
oppgava. 
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Oppsummering 

Av de 16 klubbene som var medlem av Kristiania Fotballkrets i 1913, var det 15 som var 

meldt på i de tre klassene.145 Av disse 15 var det 13 som deltok, da verken Grane eller 

Kristiania Idrætsforening meldte inn «stamlag» eller spilte i kamper. Grane er likevel 

inkludert i statistikken. Tallene mine for hele Kristiania Fotballkrets i 1913 er som følger: 
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Tallene viser at fotballspillerne i Kristiania i 1913 er en sammensatt gruppe – mye mer 

sammensatt enn i tida før kretsens stiftelse i 1905 og i 1906 da den første kretsserien blei 

avvikla. I de to første periodene var det knapt en eneste spiller som hadde en far med 

arbeideryrke, mens nå i 1913 er denne gruppa større enn dannelsesborgerskapet til sammen. I 

motsetning til de to tidligere periodene er det ikke én eller to kategorier som favner klart flest. 

Spillerne fordeler seg ganske jevnt utover de forskjellige kategoriene, noe som viser at 

fotballen i Kristiania i 1913 er en sport hvor alle lag av samfunnet deltar. 61 av 142 spillere 

(43 %) kom fra hjem med tjenestepike, noe som er merkbart lavere enn i de to tidligere 

periodene. Endringa i den sosiale bakgrunnen har først og fremst skjedd ved at nye lag har 

kommet til, og ikke fordi klubbene som også var representert i kretsserien i 1906 hadde 

forandra seg. Lyn, Mercantile, Ready og Frigg hadde stort sett den samme bakgrunnen som 

før. 

Tilsiget av nye klubber, førte til en utvikling i fotballklubbenes geografiske spredning. 

Som figur II viser, var klubbene i Kristiania Fotballkrets nå spredt utover sju av byens 

menigheter, sammenligna med kun Frogner/Uranienborg og Gamle Aker i forrige periode. Da 

er ikke Nordstrand, Bækkelaget og Grane (Bærum) inkludert, da disse lå over grensa til Aker, 

men fortsatt sogna til Kristiania Fotballkrets. Fotballen hadde i 1913 blitt en sport som ikke 

bare inkluderte flere lag av samfunnet, men også flere deler av Kristiania. Det er likevel ikke 

slik at spillermassen reflekterte den sosiale sammensetninga i byens befolkning. Borgerskapet 

og middelklassen var fortsatt overrepresentert, og halvparten av menighetene var fortsatt uten 

                                                 
145 Gammelkarenes Fotballklub var ikke plassert etter klasse og deltok ikke i seriespill. 
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fotballklubb som var medlem av kretsen. Det virker som at fotballen i Kristiania på dette 

tidspunktet er i skjæringspunktet mellom «den dannede periode» og «den folkelige periode».  

 

Bilde II: Klubber i Kristiania fotballkrets 1913, etter menighet. 

 

 

De fem klubbene i Uranienborg og Frogner er: Mercantile, Ready, Pil, Trygg og Frigg. De to i Gamle Aker er: 

Lyn og Snar. De to i Sagene er: Njord og Frem 1914. Den ene i Jakobs er Sportsklubben av 1910 (usikker). Den 

ene i Grønland er Steady. De to i Vaalerengen er Oslo Fotballklubb (usikker) og Spring/Vaalerengens 

Idrætsforening. De to sirklene nede til høyre representerer Bækkelaget og Nordstrand, som var medlemmer i 

Kristiania, men holdt til i Østre Aker (utenfor kartet, mot sør/sørøst). Sirkelen ute til venstre er Grane, som holdt 

til i Bærum/Sandvika. 

Brun farge betyr at klubben dukker opp første gang i 1906, blå farge at den er ny i 1913. Lysere sirkler 

viser at klubbens nøyaktige tilhold er mer usikker.  

Kartet er en bearbeiding av bykart med menighetsgrenser fra 1911, men de to menighetene Uranienborg og 

Frogner behandles som ett område.  
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9 Kristiania Fotballkrets 1920-1924 

 

I forrige kapittel viste jeg hvordan kretsens medlemsklubber i 1913 hadde spredd seg fra 

Uranienborg/Frogner og Gamle Aker menighet, til flere deler av Kristiania. Spillerne kom fra 

familier i alle lag av samfunnet, men utviklinga skjedde i første rekke i form av at nye klubber 

hadde kommet til, ikke ved at de eksisterende klubbene endra sosial bakgrunn. Den siste 

perioden jeg tar for meg i denne oppgava er tidsrommet 1920-24.  

 

«Det daglige livs idrett» 

Fotballen hadde i åra mellom 1913 og 1920 en enorm utvikling, både i Kristiania og i landet 

som helhet. I 1913 hadde Kristiania Fotballkrets 16 medlemsklubber, men før 1924-sesongen 

var medlemstallet steget til hele 52 klubber.146 Fotball var nå blitt landets store sommeridrett, 

og som Andersen skriver i kretsens jubileumsbok: «[Fotballen] er ikke lenger fritidens lek, 

men det daglige livs idrett».147 Andersen mente med denne uttalelsen også at spillet var mer 

seriøst nå. Det var ikke lenger bare lek og moro, fotball var idrett på linje med hvilken som 

helst annen tradisjonell idrett. Tidligere hadde kretsen vært en lilleputt som hadde jobba i 

oppoverbakke for å fremme den nye sommersporten. Kristiania Fotballkrets hadde i 1920 hele 

21 468 kroner på bok, og kretsserien besto nå av A-, B- og C-klasse for senior, i tillegg til 

både junior- og gutteserie for de yngre. Veien til en så stor og omfattende organisasjon var 

kronglete. 

 

Banekapasiteten i hovedstaden 

Den store oppgangen i antall klubber gjorde at behovet for fotballbaner etter hvert blei 

prekært, og kretsen ga som tidligere nevnt allerede i 1910 avslag på medlemssøknader med 

begrunnelsen at banekapasiteten var sprengt. Banen på Dælenenga blei begynt planlagt så 

                                                 
146 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 78 og 108. Fotballens popularitet vokste også ellers i landet. I oktober 1913 
hadde NFF 79 medlemsklubber fordelt på 10 fotballkretser, mens den i oktober 1920 hadde 224 
medlemsklubber og 24 fotballkretser. Forbundet hadde i 1910 ca. 3000 medlemmer, i 1915 var tallet ca. 6000, 
og i 1922 var tallet steget til hele 30 700. Medlemstallet steg med 37 % fra 1921 til 1922 aleine. 
147 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 63  
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smått i 1913, men var ikke klar for bruk før i 1918.148 Bygdø Ballklubs bane blei benytta i 

1917-sesongen, og på grunn av den kunne C-klassens kamper gjennomføres. Byens første 

gressbane, treffende nok kalt «Græsbanen», var et prosjekt som i sin tid blei starta av 

Mercantile Ski- og Fotballklubb.149 Banen på Vestre Aker blei ferdigstilt i 1918, men 

prosjektet var da på grunn av økonomiske anliggende i Mercantile et samarbeid med Ready, 

og sistnevnte klubb gjorde dette til sin nye hjemmebane. Kretsen leide treningstid på banen av 

Ready, og den blei brukt til kretskamper fra og med 1919.150 Før de nye banene sto klare, var 

kretsens holdning at det ikke var plass til flere klubber i Kristiania, med mindre klubbene sjøl 

sørga for treningsbane. Kretsens argumentasjon er i og for seg forståelig nok – 

banesituasjonen var kritisk sjøl for de klubbene som allerede var medlem i kretsen.151 Men for 

de som sto på utsida og titta inn, var frustrasjonen økende. Som statistikken i forrige kapittel 

viste, holdt de nye klubbene i kretsen i forrige periode til i andre områder enn de første 

Kristianiaklubbene. Klubbene som nå blei nekta medlemskap holdt til i de mindre velstående 

strøka i byen, og mente at kretsen brukte banekapasiteten til å nekte klubber fra nettopp disse 

områdene av byen innpass i det gode selskap.152 I Vålerengens Idrettsforening følte man seg 

også oversett. «Vi tilhørte distriktet på ‘den andre sia av Akerselva’, og det var ikke populært 

i Kria»153 Fotballkrets i de dager. For å få muligheten til å spille organisert fotball, så de seg 

nødt til å organisere en egen serie, og Kristiania og Omegns Sammensluttede Fotballklubber, 

fra nå av kalt «Sammenslutningen», blei stifta i 1914 av 18 klubber i Kristiania som ikke 

hadde fått medlemskap i kretsen. Dokumentasjonen av aktiviteten i denne organisasjonen er 

manglende.154 Seriespillet fungerte første året som en cup med utslagsformat. En så stor og 

organisert forening gjorde et visst inntrykk på styret i Kristiania Fotballkrets, som inviterte 

Sammenslutningen til forhandlinger om opptagelse i kretsen i 1916. Etter å ha blitt enige om 

et kompromiss om opptagelse av Sammenslutningens klubber, blei det hele effektivt stoppa 

av noen medlemmer i kretsen som mente at Sammenslutningen blei gitt for gode betingelser i 

                                                 
148 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 57. På side 8 i 1918-sesongen i Fotballsæsonen 1913-1923 står Dælenenga 
oppført som autorisert bane for første gang. Bislett er derimot ikke i bruk. 
149 Se eget avsnitt om Græsbanen A/S i kapitlet om Mercantile.  
150 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 76. 
151 Særlig var det problematisk at Frogner var stengt i 13 måneder, i forbindelse med Jubileumsutstillingen i 
1914. Mercantiles årsberetning for 1914 viser at klubben ikke stilte lag i C-klassen på grunn av baneforholdene. 
152 Grüner skriver dette på sine hjemmesider: «Og det var ikke bare å bli opptatt som medlem i fotballkretsen, 
det fikk alle våre klubber merke. Politikken til fotballkretsen var å holde nystiftede klubber fra østkanten 
utenfor.» Lenke: http://www.grunerhockey.no/?page_id=75 under avsnittet «Fra alternativ fotball til kretsen». 
153 Øiseth, Einar: Vålerengens Idrettsforening gjennom 50 år. Oslo, 1963. Jeg har ikke fått tak i et fysisk 
eksemplar av boka, men har hatt tilgang på en avskrift på denne nettsida: 
http://arkiv.klanen.no/mimre/vif50/kap_3.shtml#kap_3_06 
154 Jeg drøfter kildene om «Sammenslutningen» i avsnittet om kilder i introduksjonskapitlet. 
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forhandlingene.155 7. oktober 1917 blei forhandlingene gjenopptatt, og til slutt blei partene 

enige. Avtalen gikk ut på at «Sammenslutningen» måtte betale en kontantsum til kretsen, og 

at «Sammenslutningens» klubber ikke fikk treningstid på Stadion. Utover dette var de 

likeverdige på alle måter. Vålerengens Idrettsforening har på sine historiesider en litt annen 

versjon av hvordan og hvorfor «Sammenslutningens» klubber til slutt blei opptatt som 

medlemmer i Kristiania Fotballkrets. Johan Didriksen, oppmann i en av kretsene i 

«Sammenslutningen», sendte telegram til Major Johan Sverre som da var formann i 

Riksforbundet for Idrett og avslutta telegrammet med setninga «Her står vi, her president, vi 

kommer ikke videre.» Dette var tilsynelatende nok til å få fortgang i sakene, for åtte dager 

etterpå blei «Sammenslutninga» kalt inn til møte med Norges Fotballforbund. De refererte til 

et telegram fra den nevnte Major Sverre, som sa at forbundet måtte gjøre alt for å ta 

«Sammenslutninga» inn i varmen. 156 Hvordan det faktisk gikk til, er vanskelig å vite sikkert. 

Utfallet blei i alle fall at kretsen over natta hadde fått 16 nye medlemmer, hvorav 3 fikk plass 

i B-klassen, og resten i C-klassen. Pågangen av nye klubber blei ikke noe mindre etter dette, 

men kretsen hadde nå muligens lært av sin tidligere konservative innstilling overfor nye 

søkere. Til tross for at kretsen mener banesituasjonen i Kristiania er verre enn noen gang, tok 

de likevel opp nye klubber, da «det er bedre å ha klubbene innenfor enn utenfor 

administrasjonen.»157 Klok av skade lot kretsen nå nye klubber slippe inn, og fra 1921 var det 

fire nivåer i kretsen – A-, B-, C,- og Prøveklassen (seinere kalt D-klassen). 

 En annen forandring fant også sted på begynnelsen av denne siste perioden jeg tar for 

meg. Kristiania Fotballkrets fulle navn var jo, som nevnt i begynnelsen av oppgava, Kristiania 

og Omegns Fotballkrets. «Omegn» begynte nå å bli så godt representert at Aker Fotballkrets 

blei stifta i 1920. Tre av klubbene som var inkludert i 1913-kapitlet (Nordstrand, Bækkelaget, 

Grane) er derfor ikke med i dette kapitlet. 

. 

Hvem spilte fotball i 1920-1924? 

Jeg har nå kommet til den siste perioden i oppgava. 1920 markerer begynnelsen på «den 

folkelige periode», men som forrige kapittel viste (og som Espen Andersen også er inne på), 

er dette skillet ikke akkurat et vanntett skott. I 1913 var spillermassen i Kristiania en 

sammensatt gjeng, men direkte «folkelig» var den da heller ikke. 

                                                 
155 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 66. 
156 Øiseth, Einar: 1963. Samme avsnitt. Lenke: http://arkiv.klanen.no/mimre/vif50/kap_3.shtml#kap_3_06 
157 Andersen, Peder Chr.: s. 92. 
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Både i 1906 og i 1913 var jeg så heldig å kunne benytte meg av komplette lagoppstillinger for 

de laga som var meldt på i kretsspillet. I denne perioden har arbeidet med å finne navn på 

spillere vært et strevsomt stykke arbeid, og sluttresultatet har vært varierende. I 1920-24 var 

klubbene var alt for mange til å kunne publisere dem i NFFs håndbok, og det har da Peder 

Chr. Andersen heller ikke gjort. Heldigvis for ham, kan vi vel si. Han har nøyd seg med 

formann og oppmann i kretsseriens klubber. For å finne navn på medlemmer, har jeg har vært 

prisgitt kretsens oversikt over vinnere av de forskjellige klassene hvert år, samt klubbenes 

egne jubileumsbøker. La oss se nærmere på hvem som spilte fotball i Kristiania i 1920-24. 
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Frigg besto i forrige periode av en gruppe spillere med veldig variert sosial bakgrunn. Dette er 

fortsatt tilfellet. Kategorien «Arbeider» er overrepresentert her, men her var det flere fedre 

med yrker som nok grensa mot middelklassen. Blant annet fantes det en politikonstabel og en 

brannmann, to uniformsyrker som kunne bety middelklassestatus, samt noen lavere militære 

stillinger som kunne ha samme effekten. Åtte av gutta vokste opp i hjem med tjenestepike, 

mens klubben geografisk tilhørte St. Hanshaugen og områdene rundt i Gamle Aker. Frigg har 

ikke forandra seg nevneverdig i løpet av den tida oppgava mi dekker. Klubben hadde hele 

veien middelklassebakgrunn, med fedre som hadde arbeid innen alle lag av samfunnet. 

 

Ski- og Fotballklubben Lyn 

 

Fars 

yrke 

Selvst. 

nærings-

drivende 

Forretn.

Handel 

Emb.

mann 

Frie ak. 

yrker 

Privat 

funksj. 

Båtfører 

Skips-

kaptein 

Håndv.

-mester 

Off.tjen

.Lærer     

Prest 

Arbeider

Primær 

Sjømann 

Uniform 

Enke 

Ant. 1  11 3 2  8  1 3  5 3 

 



66 

 

Jeg har funnet navnet på hele 37 Lyn-spillere i perioden 1920-1924. Lyn var i begynnelsen en 

middelklasseklubb fra St. Hanshaugen. Klubbens spillere hadde fedre som hovedsakelig var 

handelsmenn eller private funksjonærer. Andelen småborgere er høyere nå enn noen gang, og 

18 av klubbens medlemmer er vokst opp i hjem med tjenestepike. Jeg drister meg til å påstå at 

den sosiale bakgrunnen i Lyn ikke er noe lavere enn tidligere. Spillermassen ligner egentlig 

ganske mye på de som spilte i Lyn tidlig på 1900-tallet, rett etter klubbens stiftelse. 

Geografisk holder de fleste av klubbens spillere til i Uranienborg/Frogner, men adressene på 

de 37 spillerne sprer seg over store deler av sentrum. 

 

Mercantile Ski- og Fotballklubb 
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Jeg har funnet navnet på 22 spillere som er tilknytta Mercantile i denne perioden. Mercantile 

har i løpet av de 20 åra oppgava dekker, gått fra å være en øvre middelklasseklubb til å være 

en klubb hvor de fleste av spillerne kommer fra hjem med funksjonær- eller 

arbeiderbakgrunn. 11 av spillerne vokste opp i hjem med tjenestepike, noe som er på omtrent 

samme nivå som i forrige periode. Geografisk tilhører klubben fortsatt Uranienborg og 

Frogner, og klubben er fortsatt en middelklasseklubb som består av fedre med yrker i 

småborgerskapet og med arbeideryrker. 
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Jeg har bare funnet åtte navn på spillere i Ready i denne perioden. Det vil si, jeg har funnet 

11, men tre lar seg ikke identifisere. Ready er fortsatt en velstående klubb, og er den klubben i 

Kristiania Fotballkrets med høyest sosial bakgrunn gjennom hele perioden.158 Sju av de åtte 

medlemmene er vokst opp med tjenestepike, og spillerne bor fortsatt på Uranienborg/Frogner. 

Av de fire klubbene som var med å prege det organiserte fotballmiljøet i Kristiania, ser 

vi at særlig Mercantile har opplevd en forandring i den sosiale bakgrunnen. Klubben hadde i 

perioden 1920-1924 en rekke spillere med arbeiderklassebakgrunn, noe som ville vært 

utenkelig ti år tidligere. I de andre klubbene er situasjonen ganske lik som i de tidligere 

periodene, med mindre forandringer. Ready var fortsatt en øvre middelklasseklubb med 

tydelige innslag av storborgerskap, Frigg var en klassisk middelklasseklubb med et innslag av 

arbeiderklasse, mens Lyn besto av funksjonærer og handelsmenn, samt noen embedsmenn, to 

i frie akademiske yrker, og én selvstendig næringsdrivende. Hva så med resten av 

Kristianiaklubbene? 

 

Folkelige klubber? 

Som nevnt var det vanskelig å i det hele tatt finne oversikter over spillere i de klubbene som 

var medlemmer i Kristiania Fotballkrets i 1920-1924. I de tilfellene der jeg faktisk fant navn 

på klubbmedlemmene, hendte det stadig vekk at jeg ikke klarte å identifisere dem. I perioden 

1920-1924 har jeg ikke klart å identifisere mer enn 72 spillere utover de som spilte for de fire 

klubbene jeg tok for meg i avsnittet over. Det er åpenbart at 72 er et alt for lavt antall til å 

kunne konkludere for en hel fireårsperiode i Kristiania fotballens historie, spesielt ikke når 

kretsen på denne tida hadde 3000-5000 medlemmer, men det hører til her at jeg også har 

navnet på ca. 130 spillere jeg ikke klarer å identifisere.159 Og da har jeg ikke nevnt de ca. 130 

formenn og oppmenn som er nevnt i NFFs håndbøker for åra 1920-1924. Så jeg har navn! 

Men de er veldig vriene å finne i folketellingene. De 72 spillerne jeg finner i Kristiania 

fotballkrets plasserer seg slik i kategoriene: 
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158 Grane fra Bærum var for så vidt av «samme kaliber». Roald Bjørnstad fra Grane i forrige periode spilte nå for 
Ready. Tilfeldig klubbvalg?  
159 Andersen, Peder Chr.: s. 119 
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Trenden her er synlig, til tross for at antall spillere er veldig lavt. Over 50 av spillerne har 

arbeiderkategorien. Her er det viktig å huske at ikke alle i arbeiderkategorien nødvendig vis 

var arbeiderfamilier. Det er mange nyanser her. Uniformsyrkene er som nevnt tidligere et 

yrke som er vanskelig å plassere. Veldig ofte har jeg kun et par navn i en klubb, men 

innimellom har jeg såpass mange fra samme klubb at det er mulig å si noe om bakgrunnen. 

Varden på Grønland/Tøyen, Sandaker Ski- og Fotballklubb fra Sandaker, Kampørn fra 

Kampen, og Fagerborg Ballklubb fra Fagerborg var alle arbeiderklubber, og det samme kan 

sies både om Vålerengens Idrettsforening og Frem 1914. I de andre klubbene har jeg 

identifisert så få at det blir umulig å konkludere, men tallenes tale for hele perioden er klar: 
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Arbeiderkategorien er den klart største kategorien. Dette til tross for at navna i disse klubbene 

som nevnt i metodeavsnittet er de vanskeligste å identifisere, da det er en stor andel -sen-navn 

her. Middelklassen er fortsatt godt representert, men en stor andel av de 62 spillerne som 

havner i middelklassekategoriene er medlemmer i de fire første klubbene. 

 

Klubbenes geografiske tilhørighet 

 

Fokuset for denne oppgava er altså på spillerne i Kristiania Fotballkrets. Hva jeg skulle gjøre 

med de over 130 navna på formenn og oppmenn som er nevnt i NFFs håndbøker i perioden 

1920-24 var jeg i utgangspunktet ikke sikker på. Skulle jeg inkludere dem i statistikken? Er 

lederne i klubben representative for klubbens bakgrunn, eller var det sånn at det kanskje var 

de mest ressurssterke som blei valgt som ledere? Jeg valgte til slutt å ikke inkludere dem. Det 

jeg derimot bestemte meg for, var å plassere dem etter adresse og lage et kart over hvor 

klubbene i Kristiania Fotballkrets mest sannsynlig hørte hjemme, dersom en la klubbledernes 

adresser til grunn. Dette ga denne oversikten: 

 

(teksten fortsetter på side 70) 
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Bilde III: klubber i Kristiania fotballkrets 1920-24, etter menighet. 

 

De seks klubbene i Uranienborg og Frogner er: Lyn, Ready, Pil, Trygg og Ravn (alle usikre) Sportsklubben Odin 

og Mercantile. De tre i Fagerborg er Homansbyens Ballklub, Majorstuens Ballklub og Fagerborg (alle usikre). 

De fire i Gamle Aker er: Frigg, Gjøa, Tormod (usikre) og Ila. De åtte i Sagene er: Njord, Frem 1914, Sandaker, 

Bjølsen, Torshaug, Oslo Ballklub, Kristiania Ballklub, Snøgg (de tre siste usikre). De seks klubbene i Petrus er: 

Dæhlenengen Ski- og ballklub, Rosenhof Sportsklub, Sportklubben Grüner, Sportsklubben Ørnakameratene, 

Sportsklubben Strong og Sportsklubben Sprint (de fire siste usikre). Den ene klubben i Paulus er Ball- og 

Skiklubben av 1914 (usikre). De to i Jakobs er Sportsklubben av 1910 og Ski- og Fotballklubben Arnodd 

(usikker). De seks klubbene i Kampen er: Sportsklubben Kampørn, Sportsklubben Sterling, Ski- og ballklubben 

Trio, Sportsklubben Sleipner, Turn- og Idrætslaget Snar og Ski- og fotballklubben Forward (de tre siste usikre). 

Den ene i Vaalerengen er Vaalerengens Idrettsforening. De fire klubbene i Grønland er Varden/Tøien Ballklub, 

Ski- og Ballklubben Frogg, Sportsklubben Mjølner og Fagforeningernes Idrætsforening (de tre siste usikre). De 

tre i Vor Frelser er: Sportsklubben Star, Sportsklubben Spring og Sportsklubben Waterloo (de to siste usikre). 

Klubben i Johannes er Fartkameratene (usikker). De fire klubbene i Trefoldigheds er: Sportsklubben Speed, Ski- 

og Ballklubben Velo, Kristiania-kameraterne (de tre siste usikre). Sirkelen nede til høyre representerer Ski- og 

Ballklubben Sportskameraterne, som har gateadresse på Nordstrand/ Aker (utenfor kartet, mot sør/sørøst).  
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Brun farge betyr at klubben dukker opp første gang i 1906, blå farge at dukker opp i 1913, og grønn farge at den 

er ny i 1920-24. Lysere sirkler viser at klubbens nøyaktige tilhold er mer usikker.  

Lyn, som tidligere har tilhørt Gamle Aker, er nå plassert i Uranienborg og Frogner (usikker), fordi 

spilleradressene indikerer det. 

Kartet er en bearbeiding av bykart med menighetsgrenser fra 1911, men de to menighetene Uranienborg og 

Frogner behandles som ett område.  

 

Spillernes sosiale bakgrunn: konklusjon 

Som kartet indikerer, er fotball i Kristiania i 1920-1924 noe som foregår overalt. Dette 

bekrefter den gjeldende teorien om at man fra og med ca. 1920 opplevde en folkelig periode i 

norsk fotball. Fra å være en idrett som nesten utelukkende blei spilt i Uranienborg/Frogner 

menighet, er fotball nå å finne over hele byen. Unntaket er Gamlebyen. Ingen klubber virker å 

sogne til denne menigheten i 1920-24, men det har vært klubber i denne delen av byen 

tidligere. Nå må det sies at enkelte av klubbene er plassert kun ut i fra et par adresser, så dette 

er absolutt ikke skråsikkert. Men klubbene finnes nesten overalt, samtidig som det heller ikke 

er én menighet som en overvekt av klubbene sogner til. Arbeiderklassen var godt representert 

i kretsen, men i all hovedsak i egne klubber. De klubbene som hadde vært medlemmer lenge, 

for eksempel Ready, Lyn, Frigg, hadde fortsatt en tilhørighet i 

middelklassen/øvremiddelklasse. Dette gjaldt for så vidt også Mercantile, men tallene viser 

tydelig at det har foregått en forandring her. Hva slags klubb var Mercantile Ski- og 

Fotballklubb? Hvilken rolle spilte denne klubben i Kristianiafotballens første 20 år? 
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10 Mercantile Ski- og Fotballklubb 

 

Så vender jeg tilbake til klubben som vakte min interesse for den tidlige fotballen i Norge og 

Kristiania – nemlig Mercantile. Klubbens utvikling henger jo nøye sammen med utviklinga av 

fotballen fra århundreskiftet til midt på 1920-tallet. Det var en pionerklubb, som satte et sterkt 

preg på fotballen, men som ved slutten av perioden var tatt igjen og passert av mange. Det 

skyldes nok ikke at ferdighetene i klubben gikk tilbake, men heller at det generelle nivået var 

blitt mye høyere på tjue år. I forrige kapittel så vi også at Mercantile Ski- og Fotballklubbs 

medlemmer gikk gjennom en endring i sosial bakgrunn i løpet av de 20 åra oppgava strekker 

seg over. Fra å være en klubb med medlemmer forankra i småborgerskapet i 1906, var 

klubben på 1920-tallet blitt en middelklasseklubb med medlemmer fra funksjonærfamilier, i 

tillegg til en liten andel medlemmer med arbeiderklassebakgrunn. Overgangen fra «den 

dannede perioden» til «den folkelige perioden» synes altså når jeg ser på Mercantilespillernes 

sosiale bakgrunn.  

I dette kapitlet vil jeg se nærmere på Mercantile som klubb. Til nå er Mercantile og 

alle andre klubber beskrevet etter spillernes bosted og sosiale tilhørighet. Men hvordan var det 

indre livet i en egentlig ganske typisk pionerklubb? Hvordan var klubbens økonomi? Hva var 

klubbens inntekter? Og hva var klubbens utgifter? Og, til slutt: hvilken rolle virker Mercantile 

å ha spilt i Kristianiafotballen? Jeg vil i dette kapitlet også ta for meg klubbens baneprosjekt, 

samt se på medlemmenes sosiale liv i klubben. Kapitlet er basert på Mercantiles to 

klubbprotokoller fra 1907-1924. Alle fakta er henta fra disse protokollene, med mindre annen 

referanse er oppgitt.  

 

Fra Grane til Mercantile 

Mercantile Ski- og Fotballklubb blei stifta 3. juni 1903 av Sverre Strand, Einar Maartmann og 

Hans Chr. Endrerud. Sverre Strand spilte på dette tidspunktet for Grane, mens Hans Chr. 

Endreruds storebror Anton spilte på samme lag.160 Mercantile blei i utgangspunktet stifta som 

en rein fotballklubb, og klubbens formål var i følge vedtektene å gi klubbmedlemmene mest 

                                                 
160 Se spillerliste over klubber før 1902. 
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mulig anledning til å spille fotball.161 Klubben rekrutterte mange av medlemmene sine fra 

Handelsgymnasiet, noe som kan forklare valget av klubbnavn. Handelsgymnasiets seirende 

lag i skoleturneringene i 1903 og 1905 besto av mange gutter som seinere blei 

Mercantilespillere. Hans Chr. Endrerud blei gymnasiemester i 1903, mens Maartmann og fem 

andre Mercantilespillere spilte på skolelaget som blei gymnasiemestere i 1905.162 Klubben 

blei som nevnt stifta i 1903, men det foregikk ingen offisiell fotballspilling i Mercantiles navn 

så lenge Grane fortsatt holdt det gående. I løpet av 1905 la Grane ned all aktivitet, mens 

Mercantile i april 1905 blei opptatt som medlem av NFF og spilte kvalifiseringskamper til 

Norgesmesterskapet samme høst.163  

 

Fra storklubb til middelhavsfarer 

Sportslige resultater er ikke noe sentralt tema i denne oppgava. Hvem som møtte hvem, og 

utfallet av kampene, er den delen av fotballhistorien som er best dokumentert. Dette er ikke så 

rart, for resultatet er åpenbart viktig i fotball. Poenget med spillet er å score flest mål, og man 

ikke kan spille en fotballkamp uten en motstander. Resultatene for alle offisielle krets-, cup- 

og landskamper er nøye dokumentert i forbundet og kretsen sine bøker, så den jobben er 

allerede gjort. I Mercantiles tilfelle mener jeg likevel at det kan være konstruktivt å inkludere 

et lite avsnitt om klubbens resultater, da det kan hjelpe til med å danne et mer fullstendig bilde 

av klubben.  

Klubbens protokoller inneholder detaljert kampstatistikk fra og med 1907, men 

Kristiania Fotballkrets’ jubileumsbok fra 1933 viser at Mercantile oppnådde suksess på 

fotballbanen allerede sommeren 1906. Med fire seiere og ett tap vant de Kristiania 

Fotballkrets’ «pointskonkurrence» i 1906 og blei Kristianias første kretsmester.164 Året etter 

vant klubben Norgesmesterskapet for aller første gang, etter å ha slått Sarpsborg 3-0 i 

Porsgrunn, samtidig som klubben forsvarte kretsserietittelen. «Mercan» fortsatte å dominere i 

Kristiania, og vant kretsmesterskapet hvert år mellom 1908 og 1911. Klubbens beste sesong 

kom i 1912, da klubben vant både kretsmesterskapet og Norgesmesterskapet. De vant 20 av 

24 kamper denne sesongen, og hadde en målforskjell som viste 83 scorede mål, mot 30 

                                                 
161 Klubbloven sier at “Den er stiftet med det formal at give sine medlemmer mest mulig anledning til at spille 
fodbold”. 
162 Andersen, Per Chr.: 1933, s. 184. Einar Maartmann, Bernhard og Reidar Brekke, Sverre Erichsen, Oscar 
Gundersen og Sverre Lie. 
163 Andersen, Per Chr.: 1927, s. 44. 
164 Andersen, Per Chr.: 1933, s. 48 
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innslupne. 1913 blei nok et godt år for klubben, da kretsserien blei vunnet for åttende året på 

rad, samtidig som klubben tapte finalen i Norgesmesterskapet mot Odd. 1914 blei det første 

året uten en tittel for klubben, som måtte se seg slått av Frigg i kretsserien og dermed ikke 

fikk representere Kristiania i Norgesmesterskapet.165 I perioden 1908-1914 er det oppført 

statistikk over 115 kamper for klubbens seniorlag. Av disse vant klubben 83, noe som gir en 

seiersprosent på cirka 72. Dette vitner om at Mercantile var en storklubb i denne perioden. De 

skuffende resultatene fortsatte i 1915, mens klubben ikke klarte å hevde seg verken regionalt 

eller nasjonalt i 1916 og 1917.166 I 1918 var klubben igjen i toppen i kretsserien, hvor de tapte 

finalen mot Frigg. Som nevnt i introduksjonskapitlet, er det ikke ført statistikk for årene 1919-

1921. Kretsens statistikk viser at klubben ikke hevda seg i disse sesongene, men 1922 og 

1923 var gode år for klubben. Klubben vant sitt niende og siste kretsmesterskap i 1923. I 1924 

er vi kommet til slutten av perioden denne oppgava dekker, og dette året endte det nesten med 

nedrykk fra A-serien for Mercantile, etter at klubben kun vant 4 av 22 kamper i løpet av 

sesongen. Mercantile klarte aldri å komme seg tilbake til toppen i Oslofotballen etter dette, og 

resultatene i 1924 var et tegn på at klubben nå kun var en middels god fotballklubb i 

hovedstaden.  

 

Medlemstall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Fram til 1917 var det kun kretsmesteren i hver krets som fikk delta i NM. 
166 Kampstatistikk for disse åra mangler, men klubben tapte kretsmesterskapsfinalen mot Frigg i 1916, mens 
klubben ikke vant en eneste av de fire kampene de spilte i A-klassen i 1917. 
167 25 av de 60 var nye medlemmer som hadde meldt overgang fra Viking. 

År Totalt antall 

klubbmedlemmer 

Antall til stede på 

generalforsamling 

Antall til stede på 

medlemsmøte 

1908  22 og 34  

1909  28 og 60 30-50, 4 møter 

1910  35 40, 2 møter 

1911 114 40 25-60167, 3 møter 

1912 124 35-40 25-50, 3 møter 

1913 131 35 24-32, 3 møter 

1914 165 70 25-45, 4 møter 

1915 186 70  
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Hvor mange medlemmer hadde Mercantile? I tabellen over har jeg forsøkt å lage en oversikt 

over det jeg har av medlemstall. Referatene fra generalforsamlinger og medlemsmøter oppgir 

i de fleste tilfeller hvor mange medlemmer som var til stede. Men først fra og med 1911 er 

dette tallet nevnt i årsberetninga. Fra og med da kan jeg vite størrelsen på klubben, samt 

danne meg et bilde av hvor stor andel av medlemmene som var aktive. I 1905, da klubben 

begynte å spille kamper, kan det ikke har vært stort mer enn nok til ett lag. Det var enn så 

lenge bare én divisjon i seriespillet, A-klassen, men fra og med 1908 fantes det to klasser. 

Med det kom muligheten til å melde på to lag i seriespill, mens C-klassen blei oppretta to år 

seinere.  Klubben meldte på tre kretslag fra og med 1911, noe som kan ha bidratt til økning i 

medlemstallet, da det nå var behov for minimum 33 fotballspillere fordelt på de tre laga.168  

I 1910 blei det vedtatt at skisport skulle være klubbens vinteridrett, og skiaktiviteten i klubben 

økte etter dette.169 I utgangspunktet blei skiavdelinga oppretta fordi det var et ønske at 

medlemmene skulle holde seg i aktivitet på vintertid, men klubben fikk også medlemmer som 

utelukkende var skiløpere.170 Flere kretslag og nyoppretta skiavdeling bidro til at Mercantile 

hadde over 100 medlemmer da medlemstallene begynte å bli inkludert i årsberetningene i 

1911. Samtidig ser man i tabellen at oppmøtet på medlemsmøtene stort sett holdt seg på det 

samme nivået på alle de 19 medlemsmøtene som er oppført i protokollen, til tross for at 

medlemstallet i klubben økte fra 114 til 186 fra 1911 til 1915. Det kan bety at sjøl om antall 

medlemmer økte kraftig på disse fire åra, var antallet aktive fotballspillere omtrent det 

samme.  

I 1912 hadde Mercantile 124 medlemmer. Var det mye eller lite? I Readys jubileumsbok fra 

1957 er Ready oppført med 190 medlemmer, og det står videre at «Ready nu var landets 

største fotballklubb». Å skulle uttale seg sikkert på bakgrunn av medlemstall fra kun to 

klubber blir vanskelig. Mercantile var i alle fall ikke størst, men med sine 124 medlemmer var 

klubben nok likevel av en viss størrelse. 

 

Mercantiles økonomi 

Mercantile var altså en av de ledende klubbene i Kristiania i de første ti åra denne oppgava 

dekker. Hvordan var økonomien til Mercantile i denne perioden?  

                                                 
168 Jeg regner fortsatt 11 spillere per lag, da innbyttere ikke var en del av spillet på denne tida. 
169 Klubbprotokoll 1907-1915, s. 60. Klubben oppretta hockeylag i 1908, men ski tok over fra og med 1910.  
170 Ranheim, Erling: 1956, s. 448. «Mercan» var også blant landets beste skiklubber de 10-15 første åra. Kapitlet 
nevner en rekke skiløpere som ikke deltar på fotballbanen for Mercantile. 
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På generalforsamlinga i april 1908 blir det opplyst om at klubbens økonomi er «meget 

daarlig». At klubbens kasserer hadde vært syk i lengre tid, hjalp ikke på økonomien. For å 

ordne opp i den svake økonomiske situasjonen, blei medlemskontingenten økt. Den gikk fra å 

være 50 øre til 1,00 krone i «spillende maaneder», mens kontingenten skulle være 0,50 kroner 

i «ikke spillende maaneder».171 I tillegg skulle en ekstrakontingent på 2,00 kroner per medlem 

kreves inn i løpet av måneden, noe som blei enstemmig vedtatt av klubbens medlemmer. 

Vedtakene fikk likevel ingen umiddelbar positiv innvirkning på økonomien, for det nytter lite 

å vedta økte kontingenter dersom de uansett ikke betales inn. På generalforsamlinga i oktober 

samme år var klubbens økonomiske stilling «høist miserabel, meget paa grund av udestaaende 

medlemskontingent». Det blei gjennomført kronerulling blant klubbmedlemmene i februar 

1909, noe som bidro med 17,00 kroner til klubbkassa.172 Mot slutten av året var økonomien 

noe bedre, men det var fortsatt mye utestående kontingent. Året etter ville regnskapet for 

første gang gå i balanse, men dette forutsatte at folk betalte kontingenten.  

Det er ikke så godt å si om manglende innbetaling skyldtes manglende evne eller manglende 

vilje. Men kontingent i denne størrelsesordenen utgjorde nok en betydelig utgift også for 

ungdom fra ganske velstående familier. Under en diskusjon av nevnte kontingent på 

generalforsamlinga i oktober i 1910, kom det fram at Mercantile på dette tidspunktet hadde 

den høyeste kontingenten i Kristiania Fotballkrets.173 Nøyaktig hva den var i 1910 står det 

ikke noe om, men den blei foreslått redusert til 8,00 kroner, med en kvartalspris på 2,00 

kroner per medlem. Utestående kontingent var på dette tidspunktet hele 280 kroner, mens det 

i løpet av 1911 steig til 350 kroner. Det gikk så langt at man i 1912 så seg nødt til å true 

spillere med utestengelser ikke bare fra Mercantile, men fra alle kretsens klubber, inntil 

kontingenten var innbetalt. I tillegg måtte klubben reise til Trondheim for å spille cupkamp 

mot «Høiskolen, Trondhjem», og klubben opparbeida seg 500 kroner i gjeld i forbindelse med 

denne turen. Pengene lånte de av «en venn av klubben» ved navn Halvorsen.  

Allerede i slutten av 1913 var situasjonen en helt annen, klubben hadde nå opparbeida seg en 

formue på 450 kroner. Neste år var formuen tredobla. Der 1913 blir beskrevet som «godt i 

pekuniær henseende», var 1914 det «i endnu større grad». Klubben var gjeldfri og hadde en 

                                                 
171 Side 6 i Mercantileprotokollen. Lovene blei opprinnelig vedtatt høsten 1906, men dette punktet i 
klubblovene (punkt 3) blei revidert på generalforsamlinga i april 1908. 
172 Det var ikke bare i Mercantile at økonomien var miserabel. I følge møtereferat fra representantforsamlinga i 
Kristiania og Omegns Fotballkrets, var også denne i økonomisk uføre. Referatet sier at kasserer Reissiger og 
formann Fredriksen «havde forvaltet midlene paa skandaløs maade». Disse to herrene var også medlemmer av 
Mercantile…  
173 Dette har jeg ingen beviser på, men det er et Mercantilemedlem ved navn Einar Hjorth Johansen som sier 
dette på side 71 i protokollen. 
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formue på 1500 kroner. 1915 var et noe svakere år, og kassabeholdningen var da sunket til 

473,90 kroner. Som nevnt finnes det mindre informasjon om klubben i perioden 1916-1924, 

da klubbprotokollen i første rekke tar for seg kamper og lagoppstillinger i denne perioden. En 

omfattende reise til Midt-Norge og Vestlandet måtte i 1922 skrinlegges fordi det blei for dyrt, 

noe som tyder på at klubben var i en vrien økonomisk posisjon mot slutten av perioden jeg tar 

for meg. Klubben hadde sportslig sett tapt seg noen hakk, og det er ikke utenkelig at dette 

påvirka økonomien. Men, om vi retter blikket mot tida fram til midten av 1910-tallet – hva 

var grunnen til den kraftig forbedrede økonomien? La oss starte med å se nærmere på hvor 

klubben fikk penger fra. 

  

 

Inntekter og utgifter 

Som nevnt i første avsnitt, var klubbens økonomiske situasjon i begynnelsen veldig svak. 

Tilskuertallene var lave de første åra og billettsalg i forbindelse med kretskampene ga ikke 

klubben særlig med billettinntekter.174 Manglende medlemskontingent blei til stadighet nevnt 

som et stort problem. Kontingenten var derfor en viktig inntektskilde i klubbens første tid. Jeg 

har fullstendige regnskap for Mercantile fra 1912 til og med 1915. I 1912 var økonomien 

svært svak, og klubben hadde som nevnt en del gjeld. Klubbens inntekter kom dette året 

utelukkende fra medlemskontingenten og inntekter fra kretskampene. Inntekten fra 

medlemskontingenten er relativt jevn, til tross for at medlemstallet i klubben øker fram mot 

1915. I årsberetninga for 1912 står det at inntektene fra kretskampene har vært mindre enn 

vanlig, fordi kampene mot Lyn ikke blei noe av.175 Når kampinntektene forsvinner og 

medlemskontingenten ikke betales, er det ikke vanskelig å tenke seg at klubben gikk i minus. 

Fra og med 1913 økte klubbens kampinntekter kraftig. Fra å ha tjent 317,21 kroner på 

matcher i 1912, var inntektene 2188,14 kroner allerede året etter. Utgiftene fra de samme 

kampene økte fra 331,72 kroner til 1016,39 kroner. I 1914 er kampinntektene skutt i været, og 

klubben tjente 5824,37 kroner på kamper dette året. Det var samtidig kampene som ga 

klubben de største utgiftene, og klubben brukte 3936,60 kroner på å arrangere og spille 

kamper dette året. Klubben spilte 24 kamper i 1912, mot 18 kamper i 1913 og 22 kamper i 

1914, noe som viser at inntektene økte samtidig som antall kamper holdt seg på det samme 

                                                 
174 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 119. Kretsens regnskapstall viser at kretsens inntekter fra kretskamper var 
lave de første tre åra. Da kretsen og klubbene delte på inntektene, antar jeg at det samme gjelder for klubbene. 
175 Andersen, Peder Chr.: 1927, s. 122. Kretsens resultatlister fra 1912-serien viser at Mercantile vant sin 
hjemmekamp på walkover. 
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nivået. Dette vitner om en økt oppslutning blant publikum. Kretsens jubileumsbok bekrefter 

langt på vei dette, og det meldes om «stigende oppslutning om fotballsporten fra publikums 

side».176 Her nyter altså Mercantile godt av en generell tendens i hovedstadsfotballen. Det 

virker som kampinntekter er hovedinntektskilden ikke bare i Mercantile, men også andre 

steder. Allerede i 1911 retta klubbene en henvendelse til kretsen om å få arrangere 

kretskampene sjøl, for å bedre klubbøkonomien. Kretsen sa da fra seg en del kretskamper, i 

bytte mot en prosentandel av inntektene. Dette var en risikofri måte for kretsen å tjene penger 

på. Et arrangement hvor publikum uteblei kunne føre til store tap, noe blant annet klubbene 

Mercantile og Viking fikk erfare i 1910 i en vennskapskamp mot Örgryte.177 I det hele tatt var 

vennskapskamper en tungvint affære.  Når det gjelder utgiftene, vil jeg se nærmere på en 

stadig tilbakevendende post på programmet, nemlig «banespørsmålet». 

 

Græsbanen A/S 

I oktober 1909 nevnes for første gang planene om anleggelse av egen bane for Mercantile 

Ski- og Fotballklubb. Forholdene på Frogner, samt klubbens utvikling, nødvendiggjorde i 

følge formann Rolf Haavind anleggelse av en egen bane for klubben.178 Framsynt om han var, 

hadde han allerede sett på ledige plasser i byen hvor det kunne være muligheter for å anlegge 

fotballbane, og særlig var tomta nedenfor Vinderen Konditori interessant. Prisen på prosjektet 

anslo Haavind til å bli ca. 30 000 kroner, noe som burde være overkommelig for en klubb 

som Mercantile.179 På dette tidspunktet var klubbens økonomi heller svak, så at enkelte 

medlemmer var i mot dette forslaget er ikke så underlig. Arbeidet med den nye banen gikk 

heller sakte, og i 1914 forelå det ingen konkrete planer om bygging. De prosjektene klubben 

hadde jobba med hadde alle vært for kostbare, samtidig som en rekke av tomtene klubben 

hadde vurdert lå for langt unna. Formannen lovte på medlemsmøtet i september 1914 at han 

skulle jobbe intenst med saka, og årsberetninga fra samme år sier at «arbeidet for egen bane 

                                                 
176 Andersen, Peder Chr.: 1927, 58. I 1912 og 1913 settes det inntektsrekord for kretskampene, og Mercantile 
er med på å spille begge. I 1912 ga Ready-Mercantile 530 kroner i nettoinntekt, mens nettoinntektene fra 
omkampen mellom Frigg og Mercantile neste sesong ga hele 1184 kroner. 
177 Denne matchen blir sett på som årsaka til at Viking gikk konkurs, noe Andersen skriver i kretsens 
jubileumsbok på side 52. Vi husker også hvordan Odins spillere blei værende igjen i Trondheim uten midler til å 
reise hjem, etter at kroningskampen i 1906 ikke ga de inntektene klubben blei forespeila. 
178 Protokoll 1907-1915, s. 47. 
179 Diskusjonen som fulgte etter dette innlegget er ganske interessant. Et medlem ved navn Einar By var kraftig i 
mot forslaget om å straks gå til innkjøp av tomt, da han mente dette var forhasta. Leie, mente han, var veien å 
gå. Thorvald Torgersen mente derimot at risikoen ved et innkjøp ville være lav, med tanke på at tomteprisene 
bare stiger. By mente så at «dette var spekulation, jobbing, hvilket en klub ikke skulde indlate sig paa.» 
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herefter bør komme i første række i klubbens virksomhet». Ikke bare var dette viktig for 

Mercantile, men for «det norske fotballspil».180 Allerede neste medlemsmøte blei det foreslått 

å sette av en fast sum på 300 kroner til banefondet, men det blei til slutt vedtatt at man hvert 

år skulle sette av «mindst 1 trediedel».181 Dette blei også utfallet på generalforsamlinga i 

1915, da 150 kroner blei satt av til Banefondet. 

 Ready var også tidlig ute med planer om å anlegge egen bane. På klubbens 

generalforsamling i april 1911, la klubbens «plasskomité» fram sitt foreløpige arbeide.182 I 

1916 stifta også Ready et banefond, og i 1917 fikk Ready en overraskende beskjed: de var 

tilbudt å gå inn i A/S Græsbanen, Mercantiles baneprosjekt. Det kosta klubben 20 000 kroner, 

men gjorde dem til likeverdige aksjonærer i selskapet. Kretsen tegna også ti aksjer i selskapet, 

til en verdi av 1000 kroner.183 1. september 1918 var Kristianias første gressbane klar til bruk, 

og banen blei åpna med en kamp mellom et lag bestående av Mercantile, Ready og Lyn, og 

den svenske klubben AIK. Under ser vi en aksje til en verdi av 100 kroner i A/S Græsbanen. 

 

. 

                                                 
180 Protokoll 1907-1915, årsberetninga for 1914 (sidetall mangler). 
181 En tredjedel av kassabeholdningen. 
182 Stang, Lauritz, og Greve, Harald: 1957, s. 143. 
183 Andersen, Peder Chr.: 1933, s. 74. 
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Det sosiale liv 

«Vi var invitert til fest om kvelden, men motstanderne møtte simpelthen ikke op, det 

blev gjæstebud uten noen verter – skuffelsen var altsaa dyp.» 

Einar Bye, kaptein på Grane i 1897 

Slik minnes Einar Bye opplegget etter kampen mot svenske Örgryte i 1897, i Arvid Skappels 

bok «Fotballkamp paa Grus og Græs».184 Nordmennene hadde overraskende nok vunnet 

matchen, og svenskene svarte med å utebli fra det sosiale opplegget etter kampen. Før 

kretsserien blei oppretta i 1905 og den første kretsserien kom året etter, blei fotball i Norge 

spilt i form av vennskapskamper. Etter endt match var det nærmest påkrevd at 

arrangørklubben stelte i stand en «sexa», hvor noe mat og en del drikke blei konsumert, i 

tillegg til at det ofte var mulighet for dans og moro. Mercantile var, slik klubblovene slo fast, 

utelukkende en fotballklubb da den blei stifta i 1903. Formålet med klubben var å gi 

medlemmene mulighet til å spille så mye fotball som mulig, men den sosiale omgangen 

mellom medlemmene var en sentral del av Mercantile fra første stund. I 1915 var klubblovene 

endra, og i paragraf 2, som beskreiv klubbens formål, står det nå at «Klubben skal arbeide for 

medlemmernes legemlige utvikling og fremme av kameratskap». På hvilke måter blei 

kameratskapet dyrka i Mercantile? 

Klubben hadde regelmessige medlemsmøter og generalforsamlinger, og disse møtene 

var viktige for kommunikasjonen mellom styret og medlemmene. For spillerne var det 

naturligvis viktig å holde seg oppdatert om nyheter som angikk klubben, og å diskutere 

styrevedtak og votere over innsendte forslag. Det sosiale var også viktig på disse møtene. Så å 

si alle medlemsmøter blei fram mot 1915 avslutta med en form for sosial omgang. De mest 

populære medlemsmøtene var de som blei arrangert på Wilhelmshøi, en sportsstue i 

Holmenkollen. Her kan man lese at «man gik over til den selskabelige del av aftenen, i det der 

var indbudt en del damer til dans kl. 9. Dansen varede til ½ 12, hvorefter man i det herligste 

veir drog til byen pr. ski og kjelke».185 Det var også vanlig med kulturelle innslag på de 

sosiale tilstelningene. På det første medlemsmøtet vinteren 1909, var det sang av sangerinnen 

Agnes Wollebæk på programmet, i tillegg til at herr Dürendahl underholdt med «stepping». 

De gangene det ikke var musikalske innslag på programmet, bidro ofte ett av klubbens 

                                                 
184 Skappel, Arvid: 1919, s. 14. 
185 Protokoll 1907-1915. Medlemsmøter i januar 1911, s. 81. 
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medlemmer med foredrag om aktuelle tema.186 Til slutt bidro Ivar Bjørnstad og Percivald 

Danielsen med sang.187 Mercantile var heller ikke fremmed for å stille opp for en god sak. 8. 

juni 1908 arrangerte klubben «Barnehjælpsdagen» på Frogner stadion. Billettsalget fra 

kampen mot Sarpsborg samme dag innbrakte 80 kroner, og klubben donerte hele beløpet til 

«Barnehjælpen».188 

Protokollene er sparsommelige i beskrivelsen av medlemmer og spillere, men det er 

tydelig at de var vant til en viss standard, ikke bare når det gjaldt festlokaler og 

underholdning, men også på treningsfasilitetene.189 Møtereferatene gir et inntrykk av en klubb 

som var opptatt av idrett og kultur, men også av en klubb som til tider dreiv litt over evne. Til 

tross for at klubbens medlemmer kom fra vel bemidlede middelklassehjem, var klubbkassa 

tom de første åra av klubbens eksistens. Dette hindra dem ikke i å arrangere en rekke fester og 

tilstelninger, eller planlegge egen gressbane, og de stilte gladelig opp for veldedige formål. . 

Noe av dette kan skyldes at klubben var opptatt av å framstå som litt mer velstående enn den 

kanskje var. Et annet argument er at klubben følte et ansvar om å bidra i samfunnet.190 

Klubben var en gang i tida en av fotballens pionerer, og klubben så fortsatt på seg sjøl som en 

av byens storheter.191 Det som i alle fall er sikkert, er at klubben var veldig nøye med å passe 

på at ingen omtalte Mercantile på en måte som satte klubben i et dårlig lys. Det finnes et par 

gode eksempler på dette, som jeg vil se nærmere på her. 

 

Mercantiles gode navn og rykte  

Da Mercantile vant Norgesmesterskapet i 1912, måtte det en omkamp til for å kåre en vinner. 

Første kamp endte 2-1 til Fram Larvik, men da de hadde benytta seg av en ulovlig spiller, blei 

Mercantiles protest tatt til følge, og finalen spilt på nytt. Etter dette begynte det å versere 

mange «rygter og formodninger» angående omkampen, så mange at styret til slutt så seg nødt 

til å gi en kort utredning av de faktiske forhold, som de kalte det. Nå skal jeg ikke gjengi hele 

                                                 
186 Protokoll 1907-1915, s. 38 og 97. Løytnant Frølich-Hanssen var en slags underviser for resten av 
Mercantilemedlemmene. I mai 1909 holdt han et foredrag om spillemetoder, trening og taktiske kunnskaper i 
fotball, mens han i 1912 fortalte medlemmene om forberedelsene til de forestående Olympiske Leker i 
Stockholm. 
187 Protokoll 1907-1915 s. 55 
188 Protokoll 1907-1915 s. 21 
189 Protokoll 1907-1915, årsberetning 1914 (sidetall mangler). Kun Bislett var ledig, fordi Frogner var opptatt på 
grunn av Jubileumsutstillingen «…og flere havde ikke lyst til at ta træningen op under de raadende forhold.» 
190 Da Mercantile planla å anlegge egen bane var det ikke kun for egen utvikling, men fordi hele den norske 
fotballen ville nyte godt av det. 
191 Hr. Frølich-Hanssen , om Mercantile på medlemsmøtet i september 1914: «…vor klub som jo er en af 
Kristianias største og ledende…» 
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utredninga, men i korte trekk var formålet til styret å understreke at det på ingen måte var 

Mercantile som hadde brutt reglene i denne saka, men også at klubben hadde gjort sin plikt 

ved at de ikke lot forbundets lover og regler «bli tråkka på».192  

Det andre tilfellet omhandler en kjent profil og hans oppførsel. Tryggve Gran var 

medlem en kort periode i 1908 og 1909. Gran er mest kjent for å ha vært skiinstruktør på 

Robert Scotts sydpolekspedisjon i årene 1910-1913, samtidig som han i 1914 gjennomførte 

den første luftferden over Nordsjøen. Fotballspillet oppdaga Gran i Sveits, da han som 

guttunge rundt århundreskiftet var elev på skolen La Villa.193 I Kristiania i 1908 traff han 

tilfeldigvis på to barndomsvenner fra Bergen, Hans Løchen og Axel Uchermann, på gata. De 

overtalte ham til å bli med på trening, og han meldte seg så inn i Mercantile.194 Han blei NS-

medlem under krigen, men lenge før alt dette spilte Gran altså fotball, og han representerte 

Mercantile i den første landskampen mot Sverige i 1908.195 På denne tida var han ikke bare 

medlem av klubben, men hadde også sekretærvervet. Det viste seg dessverre at Gran ikke var 

skikka til jobben som sekretær, noe en kan lese i protokollen den 25. april 1909: 

«Overstaaende er indført efter konferance med d’herrer Levin og Knudsen, da den daværende 

sekretær, herr Gran, har undladt at før protokollen». Forsømmelse av sekretærposten var én 

ting, men Gran viste også lite aktsomhet hva angår klubbens renommé.196 Gran blir i referatet 

fra medlemsmøtet den 10. februar 1909 omtalt som «Theater-Gran og hans affærer», uten at 

det står noen nærmere forklaring på hvorfor han har fått dette kallenavnet. I en episode på 

Frogner stadion viste han upassende oppførsel overfor et annet medlem, og medlemmene i 

Mercantile stilte seg bak styrets avgjørelse om inntil videre å holde ham utenfor klubben.197 

Den 4.juni meldte Gran seg ut for godt.198 Gran skriver sjøl at han nok ikke passa inn i bundne 

former, så et lagspill som fotball med sine regler både på og utafor banen var nok ikke 

optimalt for en eventyrer som ham.199 

 

 

                                                 
192 Protokoll 1907-1915, årsberetninga for 1912 (sidetall mangler). 
193 Gran, Tryggve: Slik var det - fra kryp til flyver. (Oslo: Gyldendal Norske Forlag, 1945), s. 20. Jeg har benytta 
meg av nettutgaven til Nasjonalbiblioteket. Lenke: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/cfb359bd589d983a993415e1175be2b4.nbdigital?lang=no#19 
194 Gran: 1945, s. 64 
195 Han skal i følge vitner ha forlatt banen under kampen for å heise et norsk flagg som noen svensker hadde 
firet og tråkket ned i søla ved siden av stadion. 
196 Mercantiles protokoll 1907-1915, s. 27. Gran møtte ikke på bestyrelsesmøtene, og førte dermed heller ikke 
referatene slik han skulle. 
197 Mercantiles protokoll 1907-1915, s. 40.  
198 Mercantiles protokoll 1907-1915, s. 41 
199 Gran: 1945, s. 17. 
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Dårligere tider 

Perioden 1916-1924 er dårligere dokumentert av klubbens ledelse. Årsberetninga for 1915 var 

vagt pessimistisk på klubbens vegne, da «indre oprevne forhold» blant annet har forstyrra året 

som gikk. For 1916 og 1917 mangler det noen som helst form for protokollføring, mens det i 

bruddstykker dokumenteres kamper fra 1918 og utover. Sportslig og økonomisk var klubben 

svakere stilt nå, sammenligna med de første ti åra av klubbens virke. Sosialt virker det også 

som om klubben hadde en noe lavere profil. Det rapporteres ikke lenger fra storslåtte ball og 

medlemsmøter med foredrag, og språket i protokollen er mer nøkternt. Verst er det likevel at 

enkelte medlemmer på A-laget ikke møter opp som avtalt til kamper.200 Klubben planla et 

storslått arrangement i 1923 i anledning klubbens 100-årsjubileum, og klubben sendte ut 

invitasjoner til Odd, Gais fra Sverige, og danske Københavns Boldklub allerede i november 

1922. De to første takka nei, mens den siste kampen blei for dyr for Mercantile. Disse 

forholdene vitner om at Mercantile ikke lenger var en storklubb i Kristiania. Klubben hadde i 

1924 nok med å stille lag, og det skjedde i denne perioden flere ganger at Mercantile måtte 

trekke seg fra avtalte arrangementer fordi de ikke hadde nok spillere. I 1924 blei laget slått ut 

av NM i første runde av «et meget daarlig lag», og hele 38 forskjellige spillere blei benytta i 

A-lagskampene denne sesongen, noe som er et veldig høyt antall. Klubben klarte ikke å hente 

seg inn igjen, og i 1926 rykka klubben ned fra A-klassen for første gang i klubbens historie. 

 Der kan det passe å si farvel til Mercantile. Klubbens storhetstid er definitivt over, og 

1926 ligger også utafor tidsperioden som denne masteroppgaven dekker. Mercantiles rolle i 

Kristianiafotballen var først og fremst som en klubb som vant kretsmesterskapet ni ganger, 

men også som organisator. Fotballen var i stadig utvikling i første halvdel av de 20 åra 

oppgava tar for seg, og Mercantiles medlemmer hadde stadig lederverv, både i krets og 

forbund.201 I tillegg må ikke Gressbanen glemmes. Byens første gressbane var opprinnelig 

Mercantiles initiativ, og var Norges landslagsarena i flere år. Nå skal det sies at klubben ikke 

er helt "ute av soga". Aktiviteten har ligget nede, for så å bli tatt opp igjen, men nå med 

geografisk tilknytning på Lille Langerud sørøst i byen. I perioder helt inn i vårt århundre har 

Mercantile spilt på tredje øverste nivå i norsk fotball. Og i dag ligger den altså i hovedstadens 

7. divisjon, med spillere som trener en gang i uka og ikke lenger drømmer om pokaler og 

                                                 
200 Protokoll 1918-1990, s. 64.  
201 Samuel Knutzen var kretsformann i 1911, mens Carl Frølich-Hanssen, styreleder og foredragsmann i 
klubben, var president i NFF i to perioder. 
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landslagsspill. Men i klubbhuset fant vi mange minner fra pionertida, da Mercantile var en 

klubb av velstående blant et knippe andre klubber av samme slag. 
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Vedlegg 

Vedlegg til masteroppgave:  

Fotballklubber i Kristiania i 1906, 1913 og 1924. Beskrivelse og plassering på menighet.  

 

KRISTIANIA 1906: BESKRIVELSE: PLASSERING: 

Kristiania Idrettsforening Holdt til på Bislett, medl.blad 

Bjerregaardsgt, dvs. Gamle Aker. 

Adresser: Johannes 2, Grønland. Lar 

hjemmebane/medl.blad avgjøre.  

GAMLE AKER, under 

tvil. 

Ski- og fotballklubben Lyn Område: St.Hanshaugen. Adresser:   

I all hovedsak Gamle Aker. 
GAMLE AKER 

Akademisk Fodboldsklub Adresser: I all hovedsak Uranienborg 

og Frogner.  
URANIENBORG OG 

FROGNER 

Idrætsforeningen Viking Område: Frogner, stifta av elever på 

Vestheim skole. Adresser: Et flertall 

i Uranienborg og Frogner. 

URANIENBORG OG 

FROGNER 

Idrætsforeningen Odin Området rundt Frogner. Adresser:   

Et flertall i Uranienborg og Frogner. 
URANIENBORG OG 

FROGNER 

Mercantile Ski- og 

Fotballsklubb 

Område: Frogner/Majorstuen. 

Adresser: Spredt over flere bydeler i 

sørvest, noen i Aker. Flest i 

Uranienborg og Frogner.  

URANIENBORG OG 

FROGNER 

 

 

Brun skrift:  Klubben dukker opp i 1906. 

Blå skrift:  Klubben dukker opp i 1913. 

Grønn skrift:  Klubben dukker opp i 1920-24. 

 

FEITE TYPER: Betyr at plasseringa er relativt sikker. 

VANLIGE TYPER: Betyr at plasseringa er usikker.  
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KRISTIANIA 1913: BESKRIVELSE: PLASSERING: 

Sportsklubben Frigg Stifta på St.Hanshaugen. Adresser: 

Flest i Gamle Aker, også en god del i 

Uranienborg og Frogner. 

URANIENBORG 

OG FROGNER 

Mercantile Ski- og 

Fotballsklubb 

Se 1906. Adresser: Et flertall i 

Uranienborg og Frogner. 
URANIENBORG 

OG FROGNER 

Ski- og 

Fotballklubben Lyn 

Se 1906. Flest spillere i Gamle 

Aker og Uranienborg og Frogner. Beholder 

Gamle Aker (som i 1906). 

GAMLE AKER 

Ready Område: Vestre Aker, som ligger 

utenfor Kristiania kommune. Adresser: Et 

flertall i Uranienborg og Frogner.  

URANIENBORG 

OG FROGNER 

Pil Oppmann bor i Fuglehaugsgate i 

Uranienborg og Frogner. Adresser: De 

fleste i Uranienborg og Frogner. 

URANIENBORG 

OG FROGNER 

Njord Adresser: Få, men to av fire er i 

Sagene, pluss Paulus og Vaalerengen.  
SAGENE 

Oslo Fotballklubb Område: Gamlebyen, som sogner 

til Oslo kreds. Adresser: Alle i 

østkantkretser, Vaalerengen har flest 

VAALERENGEN, 

under tvil. 

Trygg Område: Frogner. Adresser: Et 

flertall i Uranienborg og Frogner. 
URANIENBORG 

OG FROGNER 

Steady Område: Gamlebyen, Grønland. 

Adresser: Alle i østkantkretser, flest i 

Grønland. 

GRØNLAND 

Bækkelagets SK Område: Bekkelaget/Nordstrand. 

Adresser: Aker, utenfor Kristiania.  

(Østre Aker) 

Turn- og Idrætslaget 

Snar 

Formann bor i Gamle Aker. 

Adresser: Svært få, to av tre i Gamle Aker. 
GAMLE AKER 

Sportsklubben av 

1910 

Adresser: Spredt over flere 

sentrumskretser. Plasseres i Jacobs som 

mulig "midtpunkt." 

JACOBS, under tvil 

Nordstrand 

Idrætsforening 

Område: Nordstrand. Adresser: 

Nordstrand, utenfor Kristiania. 

(Østre Aker) 

Grane Sportsklub Område: 

Bærum/Sandvika/Kadettangen, utenfor 

Kristiania.  

(Bærum) 

Ski- og 

Fotballklubben Frem 

1914 

Adresser: Alle spillerne bor i 

Sagene – og i samme gate! 
SAGENE 

Vaalerengens 

Idrætsforening 

Navnet og alle adresser tilsier 

Vaalerengens krets. 
VAALERENGEN 
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KRISTIANIA 1920-24: BESKRIVELSE: PLASSERING: 

Sportsklubben Frigg Se 1913. Område: Ila/St. Hanshaugen. 

Adresser: Spredt over flere bydeler i 

sentrum/vest. Flest i Gamle Aker.  

GAMLE AKER, 

under tvil. 

Ski- og Fotballklubben 

Gjøa 

Område: Ila. Adresser: Veldig få, to i 

Gamle Aker.   

GAMLE AKER, 

under tvil.  

Ski- og Fotballklubben 

Lyn 

Se 1906 og 1913. Adresser: Spillerne 

er spredt over flere bydeler i sentrum 

og vest. Uranienborg og Frogner har 

flest.   

URANIENBORG OG 

FROGNER, under tvil 

Mercantile Ski og 

Fotballsklubb 

Se 1906 og 1913. Adresser: De fleste i 

Uranienborg og Frogner.   
URANIENBORG 

OG FROGNER 

Ready Se 1913. Område: Vestre Aker, 

utenfor Kristiania.  

URANIENBORG OG 

FROGNER, under 

tvil. 

Sportsklubben av 1910 Se 1913. Område: Rodeløkka. 

Oppmenn/formenn 1920-24 spredt på 

Petrus, Jakobs, Trefoldigheds, Paulus. 

Plasseres i Jakobs som "midtpunkt", 

under tvil. 

JACOBS, under tvil.  

Trygg Område: I vest, Bondejordet på 

Frogner. Spillere/formenn/oppmenn: 

U&F 4, Gamle Aker 2, Vor Frelser og 

Fagerborg. 

URANIENBORG OG 

FROGNER, under 

tvil.  

Vaalerengens 

Idrætsforening 

Se 1913. Navn og flertallet av adresser 

tilsier Vaalerengen. Spredt over 

østkantkretser. 

VAALERENGEN 

Ball- og skiklubben av 

1914 

Område: Grünerløkka. Tre 

oppmanns/formannsadresser ligger i 

Paulus. 

PAULUS, under tvil.  

Fagerborg Ballklub Område: Fagerborg, St. Hanshaugen. 

Adresser: De fleste sogner til 

Uranienborg og Frogner.  

FAGERBORG, under 

tvil.  

Fartkameraterne Adresser: 

Formanns/oppmannsadresser spredt på 

Johannes 3, Grønland, Vor Frelser, 

Paulus. 

JOHANNES, under 

tvil.  

Ski- og Fotballklubben 

Forward 

Område: Grønland/Tøyen. Adresser: 

Få, to av tre i Kampen. 

Formenn/oppmenn: Kampen 2, 

Grønland. 

KAMPEN, under tvil.  

Sportklubben Kampørn Område: Kampen. Adresser: Også 

flertall i Kampen. 
KAMPEN 

Kristiania Ballklub Område: Ingen spilleradresser. 

Formann 1920 Jakobs, oppmenn 1920 

og 21 Sagene. Sammenslåinger i 1915 

og 1925 peker også mot Sagene. 

SAGENE, under tvil. 

Kristiania-kameraterne Område: Fredensborg. Ingen 

spilleradresser, men 

TREFOLDIGHEDS, 

under tvil.  
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oppmenn/formenn: Trefoldighed 3, 

Jakobs 2, Sagene 1. Fredensborg 

sogner til Trefoldigheds, delvis 

Jakobs. 

Sportsklubben Star Område: Festningen/Bankplassen, 

tilholdssted Café Engebret. Adresser: 

Tre av fire i Vor Frelser. 

VOR FRELSER 

Sportsklubben Strong Område: Grünerløkka. Ingen adresser, 

men Grünerløkka er Petrus. 

Oppmenn/formenn: Paulus 2, Petrus.  

PETRUS, under tvil. 

Dæhlenengens Ski- og 

Ballklub 

Område: Grünerløkka. 

Formann/oppmann i Sagene og 

Paulus, men navnet tilsier Dæhlenenga 

og dermed Petrus. 

PETRUS 

Frem 1914 Se 1913. Område: Torshov. Adresser: 

Tilsier Sagene krets.  
SAGENE 

Homansbyen Ballklub Område: Homansbyen tilhører delvis 

Fagerborg, de tre adressene er i 

Fagerborg 1 og Gamle Aker 2. 

FAGERBORG, under 

tvil 

Majorstuens Ballklub Område: Majorstuen ligger på grensa 

mellom Fagerborg og Gamle Aker. 

Den ene adressen er i Fagerborg. 

FAGERBORG, under 

tvil. 

Sportsklubben Mjølner Området: 

Formanns/oppmannsadresser spredt på 

Trefoldigheds 2, Grønland 2, Paulus, 

Petrus. Grønland som et slags 

"midtpunkt."  

GRØNLAND, under 

tvil.  

Ski- og Ballklubben Njord Se 1913. Den ene spilleradressen, og 

de fleste oppmanns-/formannsadresser 

ligger i Sagene, der klubben var 

plassert i 1913. 

SAGENE 

Sportsklubben Noreg Område: Kan være "nynorskklubb" 

uten bestemt geografisk tilhørighet. 

Den ene adressen er i Gamle Aker, 

oppmann og formann i Johannes og 

Kampen, men klubben plasseres ikke. 

----------- 

Sandaker Ski- og 

Fotballklub 

Område: Sandaker. Adresser: Få, 

fordelt på ulike østkantkretser. Navnet 

plasserer klubben tydelig i Sagene. 

SAGENE 

Turn- og Idrætslaget Snar NB: Ikke samme "Snar" som i 1913-

oversikten. Område: Usikkert.1924-

adressen er i Kampen, 1910-adressen i 

Vaalerengens. To øvrige 

oppmanns/formannsadresser Kampen 

og Trefoldigheds. 

KAMPEN, under tvil.  

Sportsklubben Speed Område: Tullinløkka, Pilestredet, 

Bislett. Adresser: Tre i Trefoldigheds, 

fire andre i nabobydeler. 

TREFOLDIGHEDS 

Sportsklubben Tormod Område: Usikkert, tre av fire GAMLE AKER, 
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oppmanns/formannsadresser er i 

Gamle Aker, den siste i Fagerborg. 

under tvil. 

Varden/Tøien Ballklub Område: Tøyen. Adresser: Fire i 

Grønland, en i Petrus. 
GRØNLAND 

Sportsklubben 

Ørnakameratene 

Område: Usikkert, alle 

oppmanns/formannsadresser i 

Herslebs gate – tre i Petrus og en i 

Grønland. 

PETRUS, under tvil.  

Sportsklubben Odin Område: Navnet antyder Frogner 

(Odins gate). Alle tre formanns-

/oppmannsadresser er i Uranienborg 

og Frogner. 

URANIENBORG 

OG FROGNER  

Oslo Ballklub Område: Usikkert, men definitivt i øst. 

Formanns/oppmannsadressene er i 

Sagene, Vaalerengen og Grønland 2, 

samt to utenom Kristiania. Klubben er 

sammenslått med en Sagene-klubb. 

SAGENE, under tvil. 

Ski- og Fotballklubben 

Arnodd 

Område: Usikkert, to identifiserte 

oppmanns/formannsadresser er i 

Jacobs. 

JACOBS, under tvil.  

Bjølsen Ballklub Område: Bjølsen. To 

oppmanns/formannsadresser i Sagene, 

den tredje ligger i Paulus, nær Sagene. 

Navnet blir utslagsgivende. 

SAGENE 

Fotballaget i 

Bondeungdomslaget 

Område: Usikkert, kan være 

"bygdeklubb" uten bestemt geografisk 

tilknytning. En adresse – i Gamle 

Aker. Plasseres ikke. 

------------- 

Fagforeningernes 

Idrætsforening 

Område: Klubbadressen er Heimdalsgt 

26, Grønland. 

GRØNLAND, under 

tvil. 

Ski- og Ballklubben Frogg Område: Usikkert. To 

formanns/oppmannsadresser i 

Kampen, en Grønland, to Jacobs eller 

Grønland. Definitivt østkant.  

GRØNLAND, under 

tvil.  

Sportsklubben Grüner Område: Grünerløkka. Tilhører Petrus, 

en formanns-/oppmannsadresse i 

Petrus, to i Paulus.  

PETRUS, under tvil. 

Ila Idrætsforening Område: Ila. Tilhører Gamle Aker, 

stemmer også med en 

formannsadresse. Den andre Sagene. 

Navnet avgjør. 

GAMLE AKER 

Sportsklubben Ravn Område: Usikkert. Formannens 

adresse tilhører Uranienborg og 

Frogner 

URANIENBORG OG 

FROGNER, under 

tvil. 

Sportsklubben Roald Område: Svært usikkert. 

Formanns/oppmannsadresser i Vor 

Frelser, Aker (utenom Kra.) og Paulus. 

Plasseres ikke.  

----------------- 

Rosenhof Sportsklub Område: Rosenhoff, som tilhører PETRUS 
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Petrus. Stemmer også med de fire 

oppmanns-/formannsadressene. 

Sportsklubben Sleipner Område: De fire oppmanns-

/formannsadressene tilhører Kampen. 
KAMPEN 

Sportsklubben Snøgg Område: De fire oppmanns-

/formannsadressene tilhører Sagene. 
SAGENE 

Ski- og Ballklubben 

Sportskameraterne 

Område: Usikkert. 

Formanns/oppmannsadresses ligger 

utenom byen, samt spredt på østkant 

og Gamle Aker. Plasseres ikke.  

----------------------- 

Sportsklubben Spring Område: Usikkert. 

Formanns/oppmannsadresser: Petrus 2 

og Vor Frelsers. 

PETRUS, under tvil. 

Sportsklubben Sprint Område: Usikkert. Formannens 

adresse er i Petrus. 

PETRUS, under tvil 

Sportsklubben Sterling Område: Kampen, Sexes gate, 

Sørligata, Monrads gate. De to 

gateadressene (brødre!) tilhører 

Kampen. Oppmanns/formannsadresser 

i Kampen. 

KAMPEN 

Torshaug Ballklub Område: Torshov/Sandaker, som 

tilhører Sagene. Stemmer med 

formannens gateadresse, og 

klubbadressen (Østgaards gate). 

SAGENE 

Ski- og Ballklubben Trio Område: Usikkert. 

Formanns/oppmannsadresser Kampen 

og Petrus. Klart østkant.  

KAMPEN, under tvil. 

Ski- og Ballklubben Velo Område: Usikkert. Tre av fire 

formanns/oppmannsadresser er i 

Trefoldigheds, den fjerde i Jacobs. 

TREFOLDIGHEDS, 

under tvil. 

Sportsklubben Waterloo Område: Usikkert. To av tre 

oppmanns/formannsadresser i Vor 

Frelsers, en i Fagerborg. 

VOR FRELSERS, 

under tvil 

 

  



93 

 

Utrykte vedlegg - spillerlister: 

  

 Klubber i Kristiania Fotballkrets' første pointskoncurrence i 1906. Lister over spillere 

fra de seks klubbene, med adresser på alle det har vært mulig i finne igjen i 

folketellingene. Inneholder også spillere fra Frigg, Oslo Fodboldklub, Ready og 

Trygg.  

 Klubber i seriespill i Kristiania Fotballkrets i 1913. Lister over spillere fra i alt 16 

klubber, med adresser på alle det har vært mulig å finne igjen i folketellingene. 

 Klubber med spillerlister i Kristiania Fotballkrets 1920-24. Lister over spillere, 

oppmenn og formenn fra mange klubber, med adresser der slike har vært å finne. 

 

 

Disse spillerlistene er utarbeida av oppgaveforfatteren. De danner grunnlaget for det trykte 

vedlegget, og til tre kart som inngår i oppgaven. 


