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Historien om

Asbjørn Halvorsen
sarping, fotballspiller, trener, 
generalsekretær og tysk fange



Forord

Sarpingen Asbjørn Halvorsen er sannsynligvis den viktigste personen 
i norsk fotballs historie. Ikke bare var han selv en stor fotballspiller, 
men utmerket seg også som en fremragende trener og lagleder for 
både klubblag og det norske landslaget. At han dessuten var en 
administrativ kraft utenom det vanlige, viste han gjennom sitt arbeid 
som generalsekretær og ubestridt sjef for norsk fotball gjennom mer 
enn 20 år.

Født i 1898 var han ennå ikke fylt 19 år da han som tidenes yngste 
finalekaptein var med på å vinne Sarpsborg Fotballklubbs første cup-
mesterskap i 1917. Deretter fulgte en enestående fotballkarriere 
som landslagsspiller for Norge og som sentral spiller og kaptein for 
Hamburger Sport-Verein (HSV) i mer enn 10 år. Det var også her 
han fikk tilnavnet «Assi». For sin innsats i HSV ble han utnevnt til 
klubbens første æresmedlem.

Som lagleder og trener for det norske landslaget var han med på å 
vinne bronsemedalje i Berlin-olympiaden i 1936, og han førte Norge 
for første gang til sluttspillet i VM i 1938.

Under okkupasjonsårene 1940-1945 tok han aktivt del i motstands- 
kampen mot tyskerne og Quisling-regjeringen, noe som blant annet 
førte til at han måtte tilbringe to år i tyske konsentrasjonsleire. Der 
utnyttet han sin kjendisstatus, sine tyskkunnskaper og sin naturlige 
autoritet for alt det var verdt og bidro utvilsomt til å redde livet til 
mange av sine medfanger. 

Etter krigen arbeidet han energisk for å bygge opp norsk fotball, som 
hadde ligget nede i fem år. 

Asbjørn Halvorsen blir hedret med denne bysten i hjembyen Sarpsborg. 

Denne brosjyren er et samarbeid mellom SFK og Sarpsborg  
kommune, og vi håper at alle kan lære mer om Asbjørn Halvorsen.

Kjell Haakenstad, SFK
og Sindre Martinsen-Evje,  
ordfører i Sarpsborg kommune

Teksten i denne brosjyren er av Trond Svandal.
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Navnet Asbjørn Halvorsen burde klinge kjent, både i Sarpsborg 
og Norge, men til tross for den enorme betydningen han spilte for 
norsk fotball, har minnet om ham nærmest forsvunnet. Det er rart, 
da historien om ham er både fascinerende og dramatisk. Det er 
noe eventyraktig over bakersønnen fra St. Marie gate i Sarpsborg.  
Fotballegenden har en lang karriere bak seg i Sarpsborg Fotballklubb, 
på landslaget, som storspiller i Tyskland, som landslagstrener og ikke 
minst som generalsekretær i Norges fotballforbund i cirka 20 år.

I 1936 slo Norge Tyskland i fotball under OL i Berlin, og snøt Adolf  
Hitler fra å vinne i sitt eget OL. Laget ble ledet av Asbjørn Halvorsen. 
Det var også han som førte landslaget til deres første VM i 1938.

Kontrasten er stor til de ubeskrivelige påkjenningene han opplevde i 
tysk fangenskap under andre verdenskrig. Han overlevde, vendte til-
bake og tok aktiv del i gjenoppbyggingen av norsk fotball etter krigen.

Sarpsborg Fotballklubb, Norgesmester i 1917. Sarpsborgs vinnerlag: Ingvald 
Martinsen, Bruun Hansen, Henry Hansen, Petter Pedersen, Asbjørn Halvorsen, 
Peder Jensen, Einar Andersen, Einar Nordlie, Erling Gustavsen, Alf Simensen 
og Per Holm. Foto: Christian Emil Larsen/ Østfold fylkes billedarkiv.

Asbjørn Halvorsen ble født 3. desember 1898. Han var sønn av byens 
velkjente baker og konditor Christian Halvorsen og Jakobine Thronsen. 
Han vokste opp i huset i St. Marie gate, som lenge huset konditoriet. 
Men det var ikke baker- og konditorfaget som fanget interessen til 
unge Asbjørn. Det gjorde derimot idretten. Den ble en viktig side 
ved Sarpsborg-samfunnet rundt forrige århundreskiftet. Asbjørn ble 
grepet av den da ganske unge idretten fotball, og det skulle bli hans 
store lidenskap. Allerede som ung spiller viste han et lysende talent 
for spillet.

Asbjørn Halvorsen vokste opp i et Sarpsborg som var i rivende for- 
andring. Etableringen av Borregaard i 1889, utviklet Sarpsborg til å bli 
en av Norges store og ledende industribyer. I takt med Borregaards 
suksess vokste byen fram, og behovet for arbeidskraft i den nye  
papirfabrikken var enormt. En av de nye og spennende idrettene 
som gradvis bredte om som seg i Norge på slutten av 1800-tallet, var 
fotball. Den hadde sin opprinnelse i England, men viste seg snart å 
bli svært populær i Norge. Til å begynne med ble fotball spilt mest i  
borgerlige miljøer, men snart skulle fotball bli en av de store idrettene 
også i arbeiderklassen. 

De første kampene ble spilt i 1880-årene i Oslo (Kristiania), og i 
byene rundt Oslofjorden ble fotball tidlig populært. I 1903 kom turen 
til Sarpsborg Fotballklubb, SFK. Den ble etablert som den første fot-
ballklubben i byen. Etter hvert skulle byen få flere klubber, ikke minst 
Sparta, som ble stiftet i 1928. Asbjørn spilte sin første klubbkamp i 
1915, og han ble kaptein og ledet laget til sitt første norgesmesterskap 
i 1917. SFK slo Brann hele 4-1. Asbjørn Halvorsen var i gang med en 
lysende fotballkarriere.

Den unge spilleren fra Sarpsborg ble raskt lagt merke til, også uten-
for byen. Allerede 26. mai 1918 spilte Asbjørn sin første landskamp. 

Asbjørn Halvorsen Oppvekst og karriere 
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Dette er deler av det norske landslaget i Antwerpen-OL i 1920. Asbjørn 
Halvorsen er nummer fire fra venstre i bakre rekke. Nummer seks fra venstre 
er en annen sarping, Per Holm. Foto: Fotograf ukjent, Sarpsborg kommunes 
fotosamling.

I 1921 var Tyskland allerede blitt en av fotballens virkelig store na- 
sjoner. Asbjørn valgte å flytte til den store havnebyen Hamburg, men 
det var ikke i utgangspunktet på grunn av fotball. Faktisk kan det tyde 
på at han hadde bestemt seg for å legge denne karrieren på hylla og 
satse på en næringslivskarriere i stedet. Idrett generelt var ikke noe 
man kunne leve av på 1920-tallet. Han ble ansatt i et rederi, men han 
satset snart på egenhånd. Han startet megler- og spedisjonsfirmaet 
«Halvorsen & Koch GmbH». I 1921 så han nok for seg et liv i nærings- 
livet, noe som han hadde gode muligheter for å gjøre suksess med i 
Hamburg. Snart skulle det vise seg at fotball og hans rykte innhentet 
ham også her.

Fotballaget Hamburger Sport-Verein 
(HSV) var ett av Tysklands beste på 
1920-tallet. Da det ble kjent at den  
norske storspilleren Asbjørn Halvorsen 
hadde slått seg ned i byen, ble han snart 
kontaktet. Allerede i 1922 ble han hen-
tet inn i klubben, og Asbjørn takket ikke 
nei. Dragningen mot fotballen var nok 
for stor, og muligheten for å spille på et 
av de virkelig store lagene internasjonalt 
må ha virket veldig fristende. Han viste 
da også snart det samme storspillet 
som han tidligere hadde vist i SFK og 
det norske landslaget. Allerede i 1923 
ble han tysk mester med HSV, og gjen-
nom 1920-tallet ble det flere mester-
skapstitler. Asbjørn Halvorsen, som fikk 
kallenavnet «Assi», fikk et særlig godt 
rykte gjennom sitt storspill for Hamburg- 
klubben. 

Her er en karikaturtegning 
av Asbjørn Halvorsen fra 
hans tid i Hamburg. 
Foto: HSV-museum

Storspilleren «Assi»

Asbjørn Halvorsen var kaptein da 
SFK vant norgesmesterskapet i 1917.

Det var en vennskapskamp mot Sverige, som ble spilt i Stockholm. 
Den første kampen endte i tap, men den internasjonale karrieren 
ble styrket igjen under de olympiske lekene i Antwerpen i 1920. Det 
norske landslaget spilte her kamp mot England, som var regjerende 
OL-mestere, og laget fra fotballens hjemland. Ganske så sensasjonelt 
klarte Norge, med Asbjørn Halvorsen sentralt på laget, å slå engelsk-
mennene 3-1. Det ble ikke noen mesterskapstittel til slutt, men Norge 
var blitt etablert som et landslag å regne med i internasjonal sammen-
heng.

Verken karrieren i SFK eller landslaget ble 
veldig lang for Asbjørn Halvorsen. Han 
spilte faktisk bare 19 landskamper. Årsaken 
var at han allerede i 1921 valgte å reise til 
Tyskland. Da han slo seg ned i Hamburg, 
ble det for vanskelig å videreføre spill for det 
norske landslaget. Det han hadde vist som 
landslagsspiller hadde imponert, og bidro til 
at han startet en ny fotballkarriere i Tyskland.
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Året 1923 ble også det siste året han spilte på det norske landslaget. 
Avstandene var for store, og det ble for komplisert å kombinere 
egen virksomhet i Hamburg, spill for HSV og landslaget. Den siste 
landskampen ble spilt i Hamburg, så den klarte han å få med seg. Til 
sammen spilte ikke Asbjørn Halvorsen mer enn 19 kamper for lands- 
laget, men landslagskarrieren skulle ta en annen vending et tiår  
senere.

En av Halvorsens medspillere i HSV, var spissen Otto «Tull» Harder. 
Han hadde startet karrieren noen år før Asbjørn Halvorsen ankom 
til HSV i 1922, og var en av stjernene på laget. De to skulle utvikle 
et svært godt samarbeid på fotballbanen, og også godt vennskap 
utenfor arenaen. Asbjørns plass var som en støtte på midtbanen, og 
sørget for oppspillene til spissen Harder, som lett kunne sette dem i 
mål. Sammen erobret de mesterskapstitler, og HSV opprettholdt seg 
gjennom 1920-tallet som ett av Tysklands dominerende fotballag.  

Karrieren til Asbjørn Halvorsen i Hamburg tok slutt i 1933, kort tid 
etter at han var med å vinne sitt siste nord-tyske mesterskap for HSV. 
Nazistene og Adolf Hitler kom til makten. Asbjørn Halvorsen hadde 
tidlig tatt tydelig avstand fra nasjonalsosialismen i Tyskland og alt den 

sto for. Det må ha vært helt uholdbart for ham å fortsette karrieren i 
Hamburg under disse nye forholdene. Han hadde vært en av de mest 
populære utenlandske spillerne i Tyskland, og det var med vemod 
man tok farvel. I stedet valgte han å reise hjem til Norge og starte på 
nytt i hjemlandet. I motsetning til Halvorsen, valgte hans gamle klubb- 
kamerat Otto Harder å melde seg inn i nazipartiet og senere i den 
nazistiske spesialstyrken, SS. 

Vel hjemme igjen viste Asbjørn Halvorsen at han hadde et like stort 
talent for så vel administrasjon, som å være trener. Først overtok han 
som trener for gamleklubben SFK, men ikke lenge etter, i 1934, ble 
han ansatt i Norges fotballforbund som baneinspektør og trener. I 
1936 ble han ansatt som sekretær i forbundet, og samme år overtok 
han også rollen som landslagssjef. 

Norge var en liten fotballnasjon, men hadde mange gode spillere. 
Den som hadde oppgavene med å bygge opp landslaget og trene det 
frem mot Berlin-OL var Asbjørn Halvorsen. Han innførte nye trenings- 
metoder og la vekt på moderne fotballstrategi og spill. Hans strenge 
og klare ledelse av laget ga store resultater. Selve mesterskapet ble 
en norsk idrettstriumf av de sjeldne.

Interessen for fotball i Norge blomstret i 1930-årene. Både medlems- 
klubber og antall medlemmer i Norges fotballforbund mer enn doblet 
seg i løpet av tiåret, til nærmere 800 klubber og 50.000 medlemmer 
rett før krigen. Halvorsen ble en svært sentral skikkelse i forbundets 
ledelse, som for øvrig besto av ganske få personer. Han inntok aldri 
selv presidentstolen. Den ble overlatt til andre, men det var liten tvil 
om at Halvorsen var den drivende og strategiske kraften i forbundet. 
Han ble omtalt som en autoritær, men inspirerende og oppofrende 
leder.

Asbjørn Halvorsen tok avstand fra nasjonalsosialismen i Tyskland. Her etter sin  
siste kamp for Hamburger SV i 1933. Foto: HSV-museum
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En av norsk fotballs største bragder gjennom tidene er den legen- 
dariske bronsen fra de olympiske lekene i Berlin i 1936. Ved siden  
av selve medaljen, var kampen mot Tyskland i semifinalen like legen- 
darisk.

Det gikk altså ikke mange år fra Asbjørn Halvorsen forlot Tyskland 
i 1933 til han vendte tilbake. Det svært omstridte mesterskapet ble 
sett som en gigantisk mulighet for av nazistene til å vise fram sitt nye 
Tyskland, og nazistenes propagandamaskineri var i full virksomhet. 
Det må ha gremmet Asbjørn å være vitne til dette. Allikevel måtte 

det kjempes på fotballbanen. Etter en grei innledning skulle Norge 
møte Tyskland i kvartfinalen. Landet var en av de store fotball- 
nasjonene. Halvorsen kjente dem godt, og han visste det ville bli en 
hard kamp.

Tyskernes egne forhåpninger var store for OL, og til kampen mot 
Norge kom Hitler og propagandaminister Goebbels. Det er liten tvil 
at de ønsket å se sine menn seire, og feire triumfen over det norske 
laget. Men Asbjørn Halvorsens godt trente norske landslag skulle gi 
“Der Führer” Hitler en kamp han ikke kom til å glemme. Etter norsk 
storspill endte kampen 2-0 til Norge, og ydmyket forlot både Hitler og 
Goebbels stadion. Det sies at dette var første og eneste fotballkamp 
Hitler overvar. Det ble et skjemmende sår i det glansbildet tyskerne 
ønsket å presentere av seg selv under OL i Berlin.

Norge tok seg videre til semifinalen, og her møtte de Italia. Norge 
spilte bra, men måtte til slutt se seg slått 1-2. Det brakte dem til bronse- 
finale mot Polen, og igjen storspilte nordmennene. De kunne til slutt 
konstatere at de hadde vunnet 3-2, og tatt bronse i OL. På denne  
tiden var det olympiske sluttspillet noe av det gjeveste man kunne 
vinne. Det norske laget, ledet av Asbjørn Halvorsen, skulle igjen vise 
storspill to år senere. Det var verdensmesterskap i Frankrike, og 
Norge møtte storlaget Italia igjen. Etter hard kamp tapte Norge på 
overtid 1-2, men samtidige beskrivelser mente dette var Norges beste 
kamp til da.  

OL i Berlin 1936. Bronselaget - våre første fotballhelter. Bak fra v: Arne 
Brustad, Magnar Isaksen, Reidar Kvammen, Fridtjof Ulleberg, Rolf Holmberg, 
Alf Martinsen, Odd Franzen og Jørgen Juve. Foran fra v: Nils Eriksen, Henry 
Johansen og Øivind Holmsen.
Foto: VG / NTB scanpix

Bronselaget
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Året 1940 står som ett av de mørkeste i Norges historie. I fem lange 
år ble Norge et okkupert land. Det tyske angrepet 9. april, og den 
påfølgende krigen, satte sin naturlige stopper for mye av idrettslivet 
rundt om i landet. Men utover sommeren og høsten vendte livet tilsyne- 
latende tilbake til en slags normal. Det var også planlagt fotballspill, 
både i serie og norgesmesterskap. Men de nye tyske styresmaktene, 
og Nasjonal Samling under ledelse av Vidkun Quisling, ønsket å bruke 
idrettens popularitet i sin propagandavirksomhet. Fotballen med sin 
store popularitet sto slik sett i en særskilt posisjon.

Asbjørn Halvorsen var en av lederne i norsk fotball i 1940. Hans mot-
stand mot fremveksten av nazismen i Tyskland på begynnelsen av 
1930-tallet var ikke blitt mindre. Han skulle igjen ta et tydelig stand-
punkt mot forsøkene på å nazifisere fotballen og idrettslivet i Norge. 
I oktober 1940 var det lagt opp til å spille cupfinale. Det var Skeid og 
Fredrikstad som skulle spille, men det skulle snart vise seg å bli en 
kamp helt utenom det vanlige. Nasjonal Samling og tyskerne ønsket 
å gjøre den til et stort propagandaarrangement. Asbjørn Halvorsen 
protesterte høylytt, og var villig til å avlyse hele cupfinalen. Det var et 
sterkt signal, men også et høyt spill. Symbolene var viktige i denne 
tiden. Kongetribunen ble et slikt symbol. Halvorsen nektet reichs- 
kommissar Terboven adgang til tribunen. Han ville ikke at Hitlers 
mann i Norge skulle ta kongens plass. 

Selv om Halvorsen hadde vist sin protest gjennom cupfinalen, var 
presset for å nazifisere fotballen og norsk idrett stort. Han kunne 
ikke være med på det, og sa opp sin stilling som sekretær i fotball-
forbundet. Motstanden som norsk idrett viste mot nazistene og okku- 
pasjonen allerede i 1940 ble et viktig symbol. Gjennom resten av  
krigen skulle «Idrettsfronten» bli en viktig arena for protest mot  
okkupasjonen og det nye NS-regimet. Noen spredte forsøk på  

nazifisert idrett ble igangsatt, men det vant aldri fotfeste i Norge  
under okkupasjonsårene. Asbjørn Halvorsen og fotballens tydelige 
avstand bidro til det.  

Selv gikk Asbjørn Halvorsen tilbake til arbeid i det private næringslivet, 
som han også hadde gjort i Hamburg. Fram til 1942 arbeidet han for 
et farmasifirma. Allikevel var ikke kampen mot okkupasjonsmakten 
over for hans del. Han fortsatte å delta aktivt i illegal virksomhet, ikke 
minst trykking og distribuering av aviser. Dette pågikk et par år inntil 
det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo klarte å rulle opp én av avisene 
Halvorsen arbeidet for. At han hadde tatt et så aktivt standpunkt mot 
tyskernes og NS’ forsøk på nazifiseringen av idretten bidro nok ikke 
til å mildne okkupantenes straff mot ham. Han ble først sendt til Grini, 
men i 1943 ble han sendt til kontinentet, til tyske konsentrasjonsleire 
der.

Det første stedet han ble sendt til, var den beryktede leiren  
«Natzweiler-Struthof» utenfor Strasbourg. Dette var en såkalt  
«Nacht-und-Nebel»-leir. Fangene skulle forsvinne som i «natt og  
tåke», utmattet etter hardt straffarbeid, og ingen spor skulle være  
igjen etter dem. Som leirkommandanten sa da de ankom, her var det 
bare én vei ut, og det var gjennom krematoriets pipe. Det var et gru-
fullt sted. Mange av fangene i leiren kom fra motstandsbevegelser fra  
tyskokkuperte land. Det var også flere andre nordmenn i leiren, blant  
andre senere statsminister Trygve Bratteli.

Halvorsen skulle til å begynne med få en ganske spesiell posisjon i 
leiren. Han var jo fotballstjerne i Tyskland, og fangevokterne hadde 
nok et spesielt forhold til den berømte nordmannen. Han fikk en  
posisjon som en slags administrativ leder for fangene, og slapp unna 
det hardeste straffarbeidet. Asbjørn benyttet denne muligheten til å 

Okkupasjon og motstand
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hjelpe så mange av sine norske venner som mulig. Ikke minst ble 
han omtalt som en som klarte å holde motet oppe på utmattede med-
fanger.

I januar 1945 var oppholdet i Natzweiler over for Asbjørns del, og 
han og flere av medfangene ble sendt østover, til leiren Vaihingen i 
Tyskland. Bratteli hadde blitt overført hit kort tid i forveien. Dette ble 
ansett som en leir for syke og døende fanger, men forholdene her var 
om mulig enda verre enn det de kom fra. Utmattede av hardt arbeid, 
dårlig kost, elendige hygieniske forhold, spredte sykdommer seg raskt 
blant fangene. Halvorsen ble selv hardt rammet av både flekktyfus og 
lungebetennelse, og det var bare med nød og neppe han ikke omkom 
i leiren.

Våren 1945 var det kommet til avtale mellom den svenske grev Folke 
Bernadotte og tyskerne om å hente ut skandinaviske fanger fra leirene 
med de såkalte «hvite busser». Dette svenske redningsforsøket ble 
også Asbjørn Halvorsens redning. Han ble hentet ut av leiren og sendt 
til leiren Neuengamme nord for Hamburg. Her fikk nordmennene 
helsesjekk, og Asbjørn var svært syk og utmagret, han veide bare 
48 kilo. Det siste stoppestedet i Tyskland før ferden gikk nordover 
var paradoksalt nok i leiren hvor Asbjørns gamle klubbkamerat, Otto 
«Tull» Harder, inntil kort tid før nordmennenes ankomst hadde vært 
leirkommandant.

Krigsårene og oppholdet i Tyskland hadde vært en ufattelig påkjen-
ning for Asbjørn Halvorsen. Årene i konsentrasjonsleirene i det som 
engang hadde vært hans andre hjemland, hadde nærmest knekt den 
gamle idrettskjempen. Men strabasene til tross, nektet han å gi opp, 
og gjenopptok engasjementet for norsk fotball. Han tilbragte noen 
måneder i Sverige, for å komme til hektene igjen, men reiste snart 
hjem igjen til Norge. Her tok han fatt på oppgavene med ny energi og 
pågangsmot.

Selv om jobbtilbudene var mange, gikk han tilbake til sin gamle jobb 
som generalsekretær i fotballforbundet. Oppgavene med å bygge opp 
norsk fotball etter de lange krigsårene sto i kø. Asbjørn Halvorsen viste 
raskt at han ønsket å være en like sentral person i gjenoppbyggingen 
av norsk fotball etter krigen, som han hadde vært i oppbyggingen på 
1930-tallet. Utstyr, infrastruktur, baner, lag og ikke minst landslaget 
hadde ligget nede i flere år, og alt måtte bygges opp igjen. Samtidig 
så han tydelig hvor viktig idretten kunne bli for gjenoppbyggingen av  
landet. Allerede sommeren 1945, altså bare kort tid etter at han 
vendte hjem fra Tyskland, fikk han organisert en stor frigjøringscup. 
Flere hundre lag fra hele Norge var med i mesterskapet, og det var et 
av de første store lyspunktene etter krigen.

Han ble også styremedlem i Norsk Tipping. Selskapet ble opprettet i 
1947 med mål om å skape et spill som kunne gi et overskudd tilbake til 
blant annet idretten. Mange så med skepsis på tipping som et middel 
til å finansiere idrettsaktivitet og anlegg. Men Asbjørn Halvorsen så de 
store mulighetene som lå her. Et annet tegn på et storsinn hos ham, 
var uttalelsen om at det var greit å gjenoppta fotballforbindelsene med 
Tyskland. Det var lenge svært omstridt i etterkrigstiden å ta opp igjen 
kontakt med landet som hadde okkupert Norge gjennom fem år. Men i 
1953 ble det for første gang siden før krigen spilt kamper mellom de to 
nasjonene igjen. I forbindelse med en av kampene ble det arrangert 

Nye tider
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en bankett i etterkant. Til stede var selvsagt Asbjørn Halvorsen, men 
også den gamle fotballstjerne «Tull» Harder. Han hadde sluppet fri 
fra krigsfangenskap, men vi vet ikke om de to gamle lagkameratene 
møttes. 

Organiseringen av et seriesystem var også en oppgave som ble viktig 
for generalsekretæren. Halvorsen mente det måtte et moderne sy-
stem til for å opprettholde og utvikle fotballinteressen i befolkningen. 
Seriesystemet som vi kjenner i dag ble til, og det har vært en stor 
suksess for fotballinteressen i Norge.

I januar 1955 reiste Asbjørn Halvorsen til Narvik for å møte en del 
ledere i fotballen i Nord-Norge. 16. januar ble han funnet død på hotell- 
rommet sitt. Asbjørn Halvorsen ble bare 56 år gammel. En kjempe 
i norsk idrettshistorie var gått bort. Påkjenningene fra krigen må ha 
slitt hardt på ham, og det var nok medvirkende til en tidlig død. Han 
hadde vist stor iver, og hatt stor arbeidskapasitet, men også kjørt seg 
selv hardt. 

Minnet om Asbjørn Halvorsen svant hen. «Assi», mannen som hadde 
storspilt for Sarpsborg, i Hamburg og for Norge, ledet landslaget til 
OL-bronse og vært arkitekten bak den moderne norske fotballen,  
fortjener derimot å minnes.

Asbjørn Halvorsen ble bare 56 år gammel. Foto: HSV-museum
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Denne ballen fi kk Asbjørn Halvorsen som et minne etter avskjedskampen for Fotballaget 
Hamburger Sport-Verein (HSV) i 1933.

Brosjyren er utgitt av SFK og Sarpsborg kommune


