
Fotbollen i Karlstad 
 
Berättelsen ska handla om fotbollen i Karlstad, men kommer ändå till stor del att kretsa 
kring ishockeyn i residensstaden. En paradox? Låt oss se. 
 
Året är 1960 och en svartvit, kampfylld ishockeybild pryder förstasidan på 
verksamhetsberättelsen för säsongen 1959-1960 från Värmlands Ishockeyförbund. I 
förgrunden ser man två spelare från det ena laget. Reklamen på deras matchtröjor kommer 
från ett kaffeföretag i Karlstad och bokstäverna bakpå ryggen ser jättelika ut; några år senare 
skulle den storleken på bokstäver inte längre vara tillåten i detta sammanhang. 
 
Den livfulla matchbilden är tagen på den nästan nya, konstfrusna uterinken på Färjestad. Att 
minnet av den aktuella matchen skulle leva länge hade inte minst med publiksiffran att göra: 
över 10.000 åskådare infann sig. Först ett halvsekel senare skulle detta publikrekord för 
värmländsk ishockey slås. 
 
Trots att matchen alltså spelades i Karlstad och att ena lagets tröjreklam kom från Löfbergs 
Lila, fanns inte FBK alls med i bilden, mer än som utlånare av sin arena. Konstigt, eller? 
 
Nej, inte konstigt. Ishockeyn i Karlstad hade under 1950-talet inte varit något att skryta över, 
inte ens jämfört med hur det såg ut i övriga Värmland. Brukslagen från Grums, Forshaga och 
Bofors var mycket bättre och hade 1960 många säsonger i högsta divisionen (allsvenskan på 
den tiden) bakom sig. Kvalat till allsvenskan under detta årtionde hade dessutom både IFK 
Munkfors och Kils AIK gjort (1955 respektive 1958); något sådant hade FBK aldrig varit i 
närheten av, även om klubben vid decenniets slut i alla fall tagit sig upp till division II. 
 
Så när Löfbergs Lila gjorde sin första satsning på dräktreklam inom hockeyn – och ville 
exponera sig för så många som möjligt – var FBK ett ointressant alternativ. Valet föll i stället 
på klubben som 1960 vunnit särklassigt flest SM-titlar, publikmagneten Djurgårdens IF med 
Sven Tumba, Rolle Stoltz och Lasse Björn. 
 
Sålunda var Djurgården det ena laget i drabbningen på Färjestads uterink den gången. Det 
andra laget var Forshaga med publikfavoriten Nisse Nilsson och den unge, ofta arge Ulf 
Sterner i spetsen. (På grund av den mycket större publikkapaciteten i Karlstad flyttade 
Forshaga sin hemmamatch dit.) 
 
I förbundets verksamhetsberättelse för 1959-1960 finns också åtskilligt annat som 
understryker ishockeyns uppseendeväckande svaga ställning i Karlstad – och dess styrka på 
många andra håll, framför allt på bruksorterna i Värmland. Svart på vitt är: 
 
att inte en enda spelare från Karlstad ingick i Värmlands segrande lag i premiärupplagan 
1959 av TV-pucken; i stället kom sex av spelarna från Grums, fyra från Bofors-Karlskoga, två 
från Deje samt vardera en från Kil, Munkfors och Forshaga, 
 
att bara en spelare från Karlstad (FBK), den krullhårige Hans-Åke ”Garvis” Nilsson, fanns med 
när Värmland påföljande år (1960) tog sin andra raka seger i TV-pucken, 
 



att bara två av 24 spelare kom från FBK (Lars Gustavsson, Lars Karlsson), när Värmland 1960 
för andra gången vann turneringen Anton Cup, som var dåtidens namn på junior-SM för 
landskapslag, 
 
att inga spelare från FBK fanns med när Värmland spelade två landskapsmatcher för seniorer 
i februari 1960 (mot Västmanland och Dalarna). 
 
Den var inte stark på den tiden, ishockeyn i Karlstad.   
 
Ytterligare ett lag från ”övriga” Värmland, IK Viking från Hagfors, skulle hinna före FBK upp i 
högsta divisionen (där Göta från Karlstad i mitten på 1940-talet var det allra första 
värmländska laget, för övrigt). Viking gick upp och klarade sig där uppe i två säsonger (63-64, 
64-65), innan det var dags för FBK:s premiärsäsong 1965-66 i division I Södra. (Ja, det fanns 
även en division I Norra på den tiden.) 
 
Fixerar vi året 1960, ser vi i Karlstad inom de stora lagsporterna bilden av: 
 
en traditionsstark bandy som genom IF Göta tagit flera SM-titlar i det förflutna och som i 
seriefinalen mot Örebro SK 1957 fick 9.884 åskådare att uppsöka Tingvalla i Klara; två andra 
värmländska klubbar att räkna med på hög, nationell nivå inom bandyn fanns dessutom på 
den tiden, i form av Slottsbron och Lesjöfors, 
 
en fotboll av rätt hygglig standard, främst genom KBIK (Kubik), som 1960 med Gunnar 
Nordahl som tränare bärgade en mersmakande tredjeplats efter Örebro SK och Sifhälla i 
division II, då steget under allsvenskan (där Degerfors detta år gjorde comeback efter ett 
höstligt kvaldrama 1959 mot Landskrona) 
 
en ishockey där FBK låg ett rejält stycke efter landskapets främsta lag: Grums, Bofors och 
Forshaga. 
 
Ibland brukar man i idrottsliga sammanhang prata om kultur, till exempel den odiskutabla 
fotbollskultur som under mycket lång tid funnits och lever vidare i Degerfors. Lika vanligt är 
talet om brist på kultur – vilket inte sällan anges som förklaring till uteblivna framgångar. 
 
I vart fall sistnämnda förklaringsgrund bör man vara försiktig med, vill jag hävda, när man i 
historiens ljud betraktar de stora lagsporternas utveckling i Karlstad. Ishockeyn i Karlstad, 
och därmed hockeykulturen, var som ovan framgått svagt utvecklad och stod fram till 1960-
talet klart i skuggan av bandyn.  Också fotbollen i Karlstad var betydligt mera väletablerad 
1960 än vad ishockeyn var. 
 
Då, för 56 år sedan, hade varken ishockeyn eller fotbollen i Karlstad nått fram till högsta 
divisionen. Bara bandyn hade gjort det. 
 
Ishockeyns uppmarsch under 1960-talet skedde på bred front i landet och alltså inte bara i 
Karlstad. Ett kraftfullt draglok var utan tvivel det svenska landslaget, Tre Kronor, som 
visserligen hade vunnit VM-guld tidigare (1949, 1953) men som 1962 borta i Denver, 
Colorado (USA) skrällde och tog hem spelet i en högdramatisk finalmatch mot Kanada. Den 



framgången följde Tre Kronor (med Nisse Nilsson och Ulf Sterner i centrala roller) sedan upp 
i hemma-VM i Stockholm 1963, där vårt landslag med minsta möjliga marginal missade 
guldmedaljerna. 
 
Vid de nästan nya teveapparaterna (17 eller 21 tum) satt hela svenska folket och såg med 
egna ögon kunnandet och kompetensen som fanns hos ”de våra”:  att Tre Kronor nu gott 
och väl kunde mäta sig med ryssar, tjecker och kanadensare. 
 
Svensk fotboll på landslagsnivå hade däremot inget lyckligt 1960-tal. Först missade 
landslaget att gå vidare till VM i Chile 1962 och inte heller tog sig vårt landslag till Englands-
VM 1966. Först till VM i Mexiko 1970 förmådde fotbollslandslaget bryta denna 
ökenvandring. 
 
I fotbollens Karlstad började 1960-talet bra för KBIK, men underbart var tyvärr kort. Efter att 
ha blivit stark trea 1960 och godkänd sjua 1961 i division II väntade degradering redan 1962. 
Efter en snabb återkomst till division II säsongen 1964, föregången av en sammanslagning av 
KBIK och Karlstads FF med KBK som nytt klubbnamn, fick Karlstads ledande fotbollslag 
uppleva fem ytterligare säsonger i tvåan innan det var dags för nästa degradering till trean.  
 
Bakom drömmarna om högre sfärer (= fotbollsallsvenskan) som verkligen fanns 1960 fanns 
tio år senare en rätt trist verklighet för fotbollen i Karlstad. 
 
Samtidigt bar det uppåt under 1960-talet för FBK, även om vägen var långt ifrån spikrak. 
Först i och med lagets tredje sejour i division I, den som inleddes 1970-1971, hade man fast 
mark under fötterna. Till detta bidrog icke minst värvningen av landslagstränaren Arne 
Strömberg, under vars tid hos Färjestad (1968-1975) klubben nådde den stabilitet på hög 
nivå som blivit ett av FBK:s främsta kännemärken. 
 
Det är, sammanfattningsvis, successivt under 1960-talet fram till början av 1970-talet som 
ishockeyn i Karlstad detroniserar fotbollen. Då permanentas en situation som gäller ännu i 
denna dag, 2016, med ishockeyn i den klart ledande ställningen och med fotbollen ordentligt 
på efterkälken. 
 
Varför lyckades ishockeyn i Karlstad med detta? Och varför misslyckades fotbollen? 
 
Den förklaring som jag mest lutar åt är knuten till personer. 
 
När en ung jurist från Stockholm i början på 1960-talet får en tjänst som stadsnotarie i 
Karlstad, får staden en tjänsteman som snabbt ska visa sig ovanligt dugande och kompetent. 
 
Han heter Staffan Hallström och avancerar successivt inom den kommunala 
administrationen. När storkommunen sjösätts den 1 januari 1971 är han den givne 
kanslichefen. Med tiden ska han också bli Karlstads förste förvaltningsdirektör. När han går i 
pension i mitten på 1990-talet har han i nästan tre decennier varit dominanten i särklass på 
den kommunala scenen i Karlstad. 
 
Olika politiska majoriteter kom och gick, men Staffan Hallström rubbade ingen. Han bestod.  



 
Mycket få viktiga beslut i Karlstads stad/kommun under dessa tre decennier togs utan att 
han var med på noterna. 
 
Något tidigare (1961) än Hallström gjorde sin entré i Karlstad, fick FBK en ny 
styrelseordförande. Då tog Kjell Glennert, ursprungligen från Olsäter och med polisiär 
bakgrund, över den ledande rollen i föreningen. Den skulle han behålla nästan fram till 
sekelskiftet, samtidigt som han avancerade i sin civila karriär och slutade som 
kronofogdemyndighetens mäktige chef i Värmland. 
 
Snart skulle de finna varandra, Staffan Hallström och Kjell Glennert. Förresten: som uppväxt i 
Stockholm med Djurgården som hockeyns dåtida, mångåriga dominant, hade Staffan 
Hallström kanske med sig ett stort ishockeyintresse i bagaget när han anlände till Karlstad? 
 
Så var det inte, säger en tjänsteman som i många år arbetade nära Staffan Hallström. 
Kärleken till ishockeyn och FBK uppstod först i mötet med Kjell Glennert, uppger samma 
källa. I VISaren nr 3/2016 förmedlade undertecknad detta exempel på Hallströms 
inlevelseförmåga när det gällde hans kära FBK: 
 

”När Staffan Hallström använde uttrycket vi syftade han förstås för det mesta på 
kommunen. Men ibland var vi också liktydigt med ishockeylaget i hans hjärta. ”Vi gjorde en 
stark sistaperiod igår”, kunde han till exempel säga när kommunreportern på VF (= 

undertecknad) passerade hans tjänsterum i nyhetsjagande syfte.” 
 
Maken till effektiv duo, den som Hallström-Glennert utgjorde, har sällan eller aldrig skådats. 
Deras växelspel fungerade under lång tid exemplariskt. Det gagnade definitivt FBK, samtidigt 
som klubben genom sina framgångar blev ett av Karlstads kommuns viktigaste varumärken, 
särskilt observerat av yngre människor runt om i Sverige. Visste man inget annat om 
Karlstad, så visste man i alla fall att Färjestad hörde hemma där. 
 
I många år satt Staffan Hallström med i FBK-styrelsen; så nära verksamheten fanns han 
alltså. Och när storkommunen uppstod 1971 kunde man i den kommunala bolagsfloran hitta 
nykomlingen Isbanan i Karlstad AB, ett bolag som skulle existera hela 1970-talet och en 
mandatperiod in på 1980-talet. 
 
Under bolagets samtliga år fanns Kjell Glennert med där: under halva tiden som icke 
partimärkt vice ordförande, under återstående tid som permanent adjungerad ledamot. För 
säkerhets skull fanns ytterligare en FBK-företrädare med i denna bolagsstyrelse, nämligen 
klubbens ungdomsansvarige Karl-Olof Hjalmarsson som satt på ett FP-mandat. 
 
Kommunens välvilliga syn på ishockeyn, den särställning som FBK i praktiken fick av 
kommunen, har genom åren befunnit sig på långt avstånd från hur kommunen har betraktat 
fotbollen. Eller rättare sagt: hur angeläget kommunen ansett det vara att också 
herrfotbollen skulle ta sig upp på högre höjder. 
 



Visst är fotbollsplanerna många i Karlstad och många är också fotbollsföreningarna i 
kommunen. Men några reella tag för att få fram allsvensk herrfotboll i Karlstad har 
kommunen aldrig velat medverka till. 
 
Kontrasten är markant mellan att inrätta ett kommunalt ”FBK-bolag” (se ovan) till ishockeyns 
fromma och den svala, tillbakalutade hållning som kommunen exempelvis visade när 
fotbollsklubbarna i Karlstad i slutet på 1990-talet bildade alliansen, varur Carlstad United 
uppstod. De fick klara sig bäst de kunde, fotbollsklubbarna, och ännu ouppnått är det 
uppsatta målet för fotbollen i Karlstad att åtminstone avancera till Superettan.  
 
Spelar detta någon roll? Att fotbollen i Karlstad nationellt sett har halkat efter och Karlstad 
snart är den enda ”länshuvudstad” i landet som aldrig haft något herrlag uppe i 
fotbollsallsvenskan under de snart 100 år som denna funnits? För den stora 
fotbollsintresserade allmänheten, suktande efter fotboll av högre kvalitet, är svaret självklart 
ja. Men spelar det någon roll för kommunen? I grunden gör det förstås det, men de som 
makten haver visar inte att de förstår betydelsen och attraktionskraften hos fotboll på högre 
nivå än dagens. 
 
Värvningar brukar mest förknippas med idrott. I Karlstads fall har dock senare års värvningar 
haft andra förtecken, där kommunen mycket aktivt har verkat för att tillföra Karlstad nya 
attraktioner. Det blev verkligen bingo (alltför vanvördigt ord i kulturella sammanhang?) när 
stora Karlstad bidrog till att Lerinmuseet kunde flytta från lilla Munkfors till länets 
huvudkommun. 
 
Nästa attraktion att identifiera och ”åtgärda” för Karlstads kommun borde vara fotbollen. 
Den borde äntligen stå på tur nu, efter alla dessa år, men den gör nog tyvärr inte det. 
 
Anders Ajaxson 


