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Medverkande i detta nummer

Jane Karlsson
E-post: karlsson.jane@telia.com

Under första hälften av 1980-talet arbetade Jane Karlsson på Örebro läns 
idrottsförbund med föreningsutveckling, där jämställdhetsarbetet var en röd 
tråd. Under 80- och större delen av 90-talet deltog Jane i arbetsgrupper för 
jämställd idrott inom Örebro läns idrottsförbund, Riksidrottsförbundet och 
SISU idrottsutbildarna på riksnivå. Den sistnämnda som ledamot i styrelsen.

Barbro Carli
Barbro Carli disputerade i Pedagogik vid Göteborgs universitet med avhand-
lingen ”The Making and Breaking of a female Culture: The History of Swedish 
Physical Education in a Different Voice.” Barbro var under många år ledamot 
i styrelsen för Örebro läns idrottsförbund och drev frågor kring jämställdhet.

Johnny Wijk
E-post: johnny.wijk@historia.su.se

Johnny Wijk är professor i historia vid Stockholms universitet. Han disputerade 
1992 på en avhandling om livsmedelsransoneringarna, lojalitetspropagandan, 
samhällsdebatten och den svarta marknaden under andra världskriget. Därefter 
har forskningen mest varit inriktad på idrottshistoria. År 2005 publicerade 
han en bok om idrottens förändrade roll i Sverige under andra världskriget, 
med bl.a. lojalitetskampanjer, massidrott och civil beredskap som nya inslag 
inom idrotten. På senare år har han arbetet med ett större bokprojekt i flera de-
lar, och publicerat artiklar därifrån, om utvecklingen och framgångsvågen för 
svensk tennis och svensk golf från 1950-talet till idag. Han fick nyligen Kjersti 
Bosdotter-priset för bästa artikel under 2017 i tidskriften Arbetarhistoria, med 
en uppsats om arbetarrörelsens kritik mot tävlingsidrotten under mellankrigs-
tiden.

Jonny Hjelm
E-post: jonny.hjelm@umu.se

Jonny Hjelm är professor i historia och verksam vid Institutionen för idé och 
samhällsstudier och Idrottshögskolan, Umeå universitet. Han har sedan slutet 
av 1980-talet arbetat med arbetslivs- och fackföreningshistorisk forskning. De 
senaste 15 åren har han även utforskat damfotbollens historia och den hu-
manvetenskapliga idrottsforskningens syn på ”tävlingsidrotten”. Hjelm är nu 
i färd med att avsluta forskningsprojektet ”Idrottsföreningen som demokratisk 
fostransmiljö” och att starta upp det nya projektet ”Fritänkare. Prosekulära or-
ganisationer i Sverige 1880–2010”.
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Charlotte Hagström
E-post: charlotte.hagstrom@kultur.lu.se

Charlotte Hagström är docent och lektor i etnologi och arkivvetenskap vid 
Lunds universitetet. Hon har tidigare forskat bland annat om digitala spel. För 
närvarande arbetar hon med ett projekt om cykling och cykelns betydelse för 
individuellt och kollektivt gränsöverskrivande från 1900-talets början till idag.

Matilda Marshall
E-post: matilda.marshall@umu.se

Matilda Marshall är doktor i etnologi och lektor vid Restauranghögskolan vid 
Umeå universitet. Hennes forskning berör hur individer förhåller sig till håll-
barhet genom sin vardagliga matkonsumtion samt om hur matförvaringsprak-
tiker förändrats över 1900-talet i och med domesticeringen av kylteknik.

Peter Dahlén
E-post: Peter.Dahlen@uib.no

Peter Dahlén är professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen, med ett 
övergripande intresse för den mediala populärkulturens historia, uttrycksfor-
mer och betydelser. Han har inom ramen för detta publicerat många idrotts-
historiska arbeten i bok- och artikelform.

Leif Yttergren
E-post: Leif.Yttergren@gih.se

Leif Yttergren, född 1967, docent i historia vid Gymnastik- och idrottshögsko-
lan i Stockholm. Disputerade 1996 på en avhandling om Stockholmsidrottens 
organisering och sportifiering. Yttergrens forskning har sedan dess berört tra-
ditionell idrott på Gotland, Sigfrid Edström, träningens historia. För närva-
rande forskar han om kvinnliga gymnastikdirektörers livsöden och karriärer 
1893–2003.





7

Förord
Som traditionen bjuder är så återigen dags för ett nytt, fullspäckat nummer av 
vår årsskrift! I fjol nämndes det förnyade världsläget med skärpta kontraster 
mellan ett ”väst” och ett ”öst”. Om världsläget fortfarande är osäkert så har det 
nationella läget också osäkrats. Valets efterspel har kantats av intriger och invi-
ter och i skrivande stund vet vi ännu inte hur regeringsbildningen kommer att 
se ut. Hur detta politiska klimat påverkar idrotten och de fysiska aktiviteternas 
roll i samhället återstår för framtidens historiker att utröna.

I årets nummer vänds blickarna både bakåt och framåt. Inledningsvis 
pryds numret av en jubileumstext från 1998 ”Jämställd idrott, en utopi?” 
skrivna av Barbro Carli och Jane Carlsson. Båda författarna var vid tiden ak-
tiva i Örebro län. Carli disputerade och blev sedermera en framgångsrik fors-
kare och Carlsson blev bland annat chef vid Örebro läns bildningsförbund, det 
samlade organet för länets bildningsförbund men hon arbetade också en tid 
inom RF/SISU Riks. Textens ämne är aktuellt än idag inte minst med tanke på 
#metoo och idrottens egna upprop mot sexuella trakasserier: #timeout, #vis-
parkarbakut med flera.

Det är också en glädje att få presentera ett nytt alster av Johnny Wijk. Denna 
gång handlar texten om tennisprofilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson 
med tiden före TV-hysterin och den professionella cirkusen i fokus – en tid 
som idag tycks oändligt avlägsen. Den idrott vi idag omges av torde ha varit 
omöjlig att föreställa sig i den kontext Wijk opererar i. Läsningen fascinerar på 
flera sätt och ringar delvis in orsakerna till den senare epokens svenska ”ten-
nisunder”.

Idrotten som demokratisk arena står i fokus i Jonny Hjelms artikel 
”Idrottsrörelsens demokratifostrande – ett historiskt perspektiv”. Läsaren får 
en gedigen genomgång av idrottsrörelsens 1900-tal och hur olika demokrati-
aspekter har förändrats (och inte). I början av 1900-talet ingick inte ”demo-
krati”, i vid bemärkelse, med självklarhet i idrottsrörelsens självbild och Hjelm 
visar också hur idrottsrörelsens tagit och blivit använd i samhällspolitiska in-
satser i allt större utsträckning.

I ”Zone taken! Kunskap, förändring och kulturell gemenskap i mobilspelet 
Turf” skriver Matilda Marshall och Charlotte Hagström om ett fenomen som 
vuxit i popularitet under senare år och som sammanväver fysisk aktivitet, di-
gital spelteknik, internet, social gemenskap och tävlingslogik. ”Förr” i tiden 
lekte vi kurragömma men nu ser ”lekarna” helt enkelt olika ut och den idrotts-
vetenskapliga (liksom den historiska) forskningen har nu närmat sig dessa 
fenomen på allvar. Utövarna befinner sig utanför Riksidrottsförbundets orga-
nisation men frågan är hur länge till och kanske kommer framtidens idrotts-
rörelse att präglas av dessa moderntekniska innehåll? Onekligen skapar även 
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dessa aktiviteter kulturell gemenskap och glädje vilket framhävs som centrala 
ingredienser i idrottsrörelsens värdegrund och verksamheter. På så sätt är fe-
nomenen idag konkurrenter till ”folkrörelseidrotten” vilket förstås gör dem 
intressanta att studera!

I ”Lokala idrottskrönikor i radio 1925-1960, med särskilt fokus på radiosta-
tionen i Sundsvall” har Peter Dahlén återigen djupdykt i arkivmaterial. Denna 
gång står relationen mellan den lokala radiostationen och maktens och det 
högkulturella sätet i  Stockholmsredaktionen i blickfånget. Kronologiskt be-
handlas en tid före radiosportens hegemoniska position i etern och ett av de 
empiriska fynden är t ex landets första lokala idrottskrönika, daterad till 3 fe-
bruari 1924 (från Vinterspelen i Boden). En konsekvens blev att radio fick en 
”folkligare” förankring.

Många idrottsutövare för en undanskymd tillvaro men vart fjärde år, i sam-
band med OS och medaljchanser riktas blickarna mot dessa idogt satsande 
atleter. Det är således attraktivt att inkluderas i det olympiska programmet och 
i Leif Yttergrens artikel behandlas ett relativt outforskat område som studerar 
de organisatoriska förutsättningarna för så kallade ”demonstrationssporter” i 
samband med olympiader. I detta fall sätts baseboll, glima och gutnisk idrott 
under lupp vid Stockholmsolympiaden 1912. Alla idrottsgrenar i det olympiska 
programmet föregås av en maktförhandling där endast ett fåtal sedan väljs ut. 
”Hastighetsborrning i sten” valdes exempelvis bort, visar Yttergren, trots dess 
popularitet i amerikanska gruvdistrikt.

Avslutningsvis recenserar Hans Bolling Bloomer girls i vilken baseballspor-
tens kvinnliga pionjärer och villkor för kvinnor i USA före sekelskiftet 1900 
studeras. Johnny Wijk har läst Skjebnekamp som handlar om den norska idrot-
ten under ockupationsåren 1940-45. Wijk behandlar den 431 sidor långa tex-
ten i en essäistisk och informationstät recension. Leif Yttergren har slutligen 
läst Kraftkarlar och knockouts som är Emma Pihl Skoogs avhandling i historia. 
Yttergren konstaterar att avhandlingen bekräftar och fördjupar tidigare forsk-
ning om idrott, kropp och klass och uttrycker förhoppningar om fortsatta stu-
dier av ”borgerliga” idrotter.

Jag önskar Dig härmed en trevlig läsning!
/Daniel Alsarve, redaktör
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Jämställd idrott, en utopi?

Av Jane Karlsson och Barbro Carli

Nedanstående text publicerades ursprungligen år 1998 som en 
sammanfattning av 20 års jämställdhetsarbete i Örebro län, dvs 
åren 1978-1998. Efter ytterligare 20 år tycks utmaningarna och 
frågeställningarna fortfarande högaktuella även om vissa saker 
förstås har förändrats. Inom Riksidrottsförbundet finns till ex-
empel idag en strategisk satsning vid namn ”Jämställdhet för en 
framgångsrik idrott”.

Ett jubileum innebär med naturnödvändighet en beskrivning av relationen då 
- nu, gärna också några framåtblickar. Detta medför, lika naturnödvändigt, ett 
sökande i historiska dokument, i det aktuella fallet tidigare jubileumsskrifter, 
styrelse- och utskottsprotokoll. Vilka beslut har tagits, av vilken anledning, vad 
har de resulterat i? Kan vi lära något av vad som varit och är?

Innan vi avslöjar resultatet av vårt sökande vill vi klargöra/definiera några 
i sammanhanget väsentliga begrepp, nämligen jämlikhet, jämställdhet samt 
kvinnlig idrott och jämställd idrott.

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i 
samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, 
religion, social tillhörighet mm.

Jämställdhet avser rättvisa förhållanden mellan kvinnor och män i de olika 
samhällsgrupperna. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. En 
förutsättning för och ett kriterium på jämställdhet är att fördelningen av man-
liga och kvinnliga uppdrag i beslutande organ ligger inom området 40 - 60%, 
den s.k. 40/60-principen.

Kvinnlig idrott betecknar idrott som utövas av flickor och kvinnor. Begreppet 
synliggör en avvikelse från ”normen”, d.v.s. från den idrott som skapats av 
män för män, som utövas och styrs av män, och som beskrivits och beskrivs 
utifrån ett manligt perspektiv.

Jämställd idrott innebär att idrottens kvinnor och män har lika rättighe-
ter, skyldigheter och möjligheter vad gäller idrottsutövande, makt, inflytande 
och ansvar inom idrottens alla områden. D.v.s. att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka idrottens 
utveckling. Ett kriterium på en jämställd idrott är att 40/60-principen råder 
i förenings- och förbundsstyrelser. Jämställd idrott är inte en ”kvinnofråga”. 
Det innebär inte heller en anpassning av flickor och kvinnor till en pojk- eller 
mansnorm.

Jämställd idrott, en utopi?
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idrott, historia & samhälle

Vår redogörelse här avser utvecklingen av jämställdhetsarbetet i Örebro 
läns idrottsförbund (ÖLIF) under den senaste tjugoårsperioden och utgår från 
det läge som framgår av distriktsstyrelsens berättelse för 1978.

Utgångsläget
1978 bestod distriktsstyrelsen av nio män och en kvinna. Denna kvinna var 
Anna-Greta Nyström, som då i 11 år varit ÖLIF-styrelsens enda kvinnliga leda-
mot. Valberedningen utgjordes av tre män. I sammanlagt sju utskott, kommit-
téer m.m. fanns 33 män och tre kvinnor. Den genomsnittliga kvinnorepresen-
tationen i SDF-styrelserna var knappt 11%. Konståkningsförbundets styrelse 
bestod av tre kvinnor och två män. I styrelsen för det, beträffande medlemsan-
talet, starkt kvinnodominerade Gymnastikförbundet fanns en kvinna bland sju 
män. Hälften av SDF-styrelserna hade ingen kvinna i styrelsen. Sammantaget 
varierade kvinnorepresentationen alltså mellan 0 och 11%, ett förhållande som 
också gällde på riksplanet.

1978 hölls en SDF-konferens på temat kvinnlig idrott och en arbetsgrupp 
för kvinnlig idrott tillsattes under ordförandeskap av Carin Nilsson. Detta re-
sulterade bl. a. i att 20 av SDF:en under 1979 utsåg en ansvarig för kvinnlig 
idrott.

Förutsättningarna
Grunden för arbetet för ”kvinnlig idrott” och för ”jämställdhet” inom idrotten 
utgörs av:
- ”Idrott tillsammans — på samma villkor för kvinnor och män, flickor 

och pojkar”, handlingsprogram antaget på Riksidrottsmötet 1977
- ”Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet”, antagen på Riksidrottsmötet 

1989.
Båda dessa dokument har ett klart samband med samhällets jämställdhets-

strävanden i stort. Handlingsprogrammet från 1977 vilar på en likhetssyn, de 
övergripande målen tycks ha varit fler kvinnor till idrotten på alla nivåer och 
”samma villkor” för kvinnor som för män. Begreppet jämställdhet användes 
emellertid inte. Jämställdhetsplanen från 1989 vilar på en särartssyn, d.v.s. att 
det finns könsskillnader beträffande t.ex. kunskaper, erfarenheter och värde-
ringar. En viktig bas för idrottens jämställdhetsplan är den statliga utredning-
en ”Varannan damernas” (SOU 1987:19). Där betonas att en jämn könsför-
delning i beslutande församlingar är en demokratifråga, en resursfråga, och 
en intressefråga, d.v.s. att såväl kvinnors som mäns kunskaper etc. måste ges 
utrymme och tas till vara.
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”Kvinnlig idrott” och ”jämställdhet” i Örebro läns 
idrottsförbund (ÖLIF)

Arbetsgruppen för kvinnlig idrott hade till och med arbetsåret 1983–84 egen 
och ökande budget. Särskilda projektbidrag för kvinnlig idrott fördelades till 
SDF:en. Träffar och konferenser för SDF:ens ansvariga för kvinnlig idrott ar-
rangerades, handlingsprogram utarbetades (och antogs av DF-årsmötet 1981). 
Samarbete etablerades med länets kommuner, friskvårdscentraler, högskolan. 
Kvinnoidrottens lokaltillgång aktualiserades. En mängd ”tjej-träffar” i kommu-
nerna och speciella ”tjej-kurser”, studiecirklar och idrottskurser för flickor och 
kvinnor arrangerades. ”Flickors träning” blev ett angeläget utbildningstema. 
Nytt Liv-projektet, sedan 1982 en prioriterad verksamhet inom ÖLIF, egentli-
gen ett allmänt förenings-utvecklingsprojekt, kom också att inriktas speciellt 
på kvinnlig idrott och kvinnliga ledare 1980 genomfördes en manifestation 
för kvinnlig idrott i 9 kommuner. Den fick stort massmedialt genomslag, och 
engagerade många flickor och kvinnor.

Genom arbetsgruppens ”bearbetning” av valberedningen invaldes 2 kvin-
nor i distriktsstyrelsen 1980, och tre kvinnor 1981. Därmed ökade kvinnore-
presentationen till 22% respektive 33 %.

1984 reducerades kvinnorepresentationen i ÖLIF-styrelsen till 22%. Senare 
samma år upplöstes arbetsgruppen för kvinnlig idrott och ersattes med en 
mindre grupp för det löpande arbetet och en större referensgrupp för idédis-
kussioner med representanter från länets kommuner. I december 1984 hålls 
det första mötet med referensgruppen och en ny fas i arbetet för kvinnlig idrott 
påbörjas. För aktiva idrottsflickor/kvinnor anordnas kommunvisa träffar på 
temat ”Att vara idrottstjej”. Kvinnliga idrottsledare erbjuds ”Ställ upp på dig 
själv”-kurser.

1986 och -87 genomförs idéträffar med SDF:ens kvinnliga ledamöter gäl-
lande den fortsatta inriktningen på arbetet för kvinnlig idrott. Begreppet jäm-
ställdhet börjar användas. Idéträffarna resulterar i att en arbetsgrupp tillsätts 
för att anordna en kvinnoidrottsgala avsedd som startskott för bildandet av 
nätverket IQ (Idrottens Quinnor). Galan går av stapeln i oktober -87 och lockar 
närmare 800 åskådare. C:a 300 idrottsflickor/kvinnor från länets alla kvin-
noidrotter defilerar. Åtta av länets mest framstående elitidrottskvinnor ”gör 
upp” i en ”supergirl”-tävling. Ewa Rydberg showar och sprider extra glans åt 
”anrättningen”. Galan bidrar till att kvinnlig idrott uppmärksammas i radio, 
TV och lokalpress vid flera tillfällen under hösten -87 och våren -88. Som en 
följd av denna manifestation genomförs nätverksträffar i flera av länets kom-
muner under 1988. Galan finns dokumenterad som film.
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Arbetsgruppen för IQ-galan övergår 1988 till en utvecklingskommitté, ”IQ-
gruppen”, för befrämjande av den kvinnliga idrotten i länet. Under våren 1989 
utformar IQ-gruppen projektet ”Varannan Damernas” med syfte att omsätta 
”Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet” på distriktsplanet. Man söker och 
får bidrag från Civildepartementet, RF och Länsstyrelsen. Projektet startar 
hösten 1990 och pågår i tre år.

Projektet resulterar i ett antal åtgärder bl.a. tillsättandet av en arbetsgrupp 
för jämställdhets-frågor med två representanter (en kvinna och en man) från 
vardera ÖLIF och SISU. Personalutbildning för DF-anställda genomförs. 
Speciella utbildningsinsatser för styrelse-ledamöter på DF, SDF och fören-
ingsnivå föreslås samt en fortsatt nätverksuppbyggnad för länets idrottskvin-
nor. De specialdistriktsförbund som deltagit i projektets utbildning av valbe-
redningarna visar en markant ökning av kvinnorepresentationen i sina val-
beredningar. Detta kan också tänkas haft betydelse för att antalet SDF som 
har en kvinnlig ordförande har ökat från fem till åtta mellan 1990 till 1992. 
Förbättringar i kvinnorepresentationen kan noteras på flera håll, men då den 
tillgängliga statistiken inte är tillräcklig för adekvata jämförelser över tid är det 
svårt att dra några generella slutsatser.

Projektledaren och kvinnor ”från fältet” uppmärksammar under projektets 
gång svårigheter med jämställdsarbetet. Sådana hinder är tex. mäns negativa 
attityd till jämställdhetsarbete, kvinnors anpassning till den manliga normen, 
speciell utsatthet för kritik, och att jämställdhetsarbete oftast bedrivs i projekt-
form med speciella medel.

Integreringen med SISU medför under senare delen av 90-talet speciella 
utbildningsinsatser för kvinnor på föreningsnivå. En riktad utbildning, ”Ung, 
tjej & idrottare”, skapad för unga kvinnor i åldern 13–19 år, får stort genomslag.

Sedan 1995 deltar ÖLIF i utarbetandet av en strategi för jämställdheten i 
hela länet. Det har bl.a. resulterat i att en metod för jämställdhetsanalys, ”re-
flexen”, börjat användas inom idrottsförbundet. Metoden synliggör hur beslut 
och utredningar påverkar kvinnor och män.

Resultat av ett 20-årigt jämställdhetsarbete
Representation
Generellt sett har målet jämställd representation (enligt 40/6()-principen) inte 
uppnåtts. I distriktsförbundets styrelse har kvinnorepresentationen ökat från 
utgångsläget 11 till 22%, och har sedan pendlat mellan 22 och 33 %. 1998 är 
andelen kvinnor i distriktsstyrelsen åter nere på 22%. Styrelsen är alltså långt 
ifrån jämställd och dessutom sämre än riksgenomsnittet, 38%. Enligt tillgäng-
lig statistik från 1992 var SDF- och föreningsstyrelsernas kvinnorepresentation 
då 23 % resp. 21 %. Sju av 26 redovisade SDF hade ingen kvinna i styrelsen. 
Positivt var att kvinnorepresentationen översteg 40% i några SDF: Volleyboll- 
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Skridsko-, Konståknings- och Gymnastikförbundet. Andra ljuspunkter var 
utvecklingen av valberedningarna och flera kvinnliga SDF-ordföranden. Som 
tidigare påpekats är det svårt att göra jämförelser över tid då rapporteringen är 
ojämn vad beträffar antalet distrikt, år för rapportering, vad som rapporteras 
o.s.v.

Vi kan dock utläsa att utvecklingen mot en jämställd representation, trots 
betydande insatser, gått med snigelfart. Det tycks vara svårt att nå de i jämställd-
hetsplanen uppställda målen, vilket tyder på att det finns hinder. Både synliga 
och dolda. Vi undrar t. ex. vad som ligger bakom den bristfälliga statistiken och 
rapporteringen.

Utbildning
Här kan vi notera en betydligt positivare trend. En mängd nya utbildningar 
anpassade till flickors och kvinnors behov och önskemål har skapats och ge-
nomförts med ett stort antal deltagare. Kursutvärderingar och våra egna erfa-
renheter ger vid handen att medvetenheten och kunskapen om/i jämställd-
hetsfrågor ökat och att de deltagande kvinnornas/flickornas kompetens och 
självförtroende stärkts. Antalet kvinnor i SISU:s utbildningar har ökat under 
perioden 1991–95 från 2620 till 8503, vilket får anses mycket positivt och tyder 
på att utbildningsformen passar kvinnorna.

IQ-gruppens och andra kvinnliga idrottsledares deltagande i RF-
konferenser/kurser gällande kvinnlig idrott och jämställdhet har tillfört läns-
idrotten ny och viktig kunskap inom detta område.

Nätverk
Nätverksuppbyggnad har pågått med positivt resultat under hela den aktuella 
perioden. Det har visat sig att upprepade ”injektioner” behövs, personrelatio-
ner måste upprätthållas och nya etableras. Nätverk är viktiga som stöd- och 
kontaktinstrument för kvinnliga idrottsledare.

Synliggörande av kvinnlig idrott
Manifestationer har, som beskrivits, genomförts vid ett antal tillfällen och rönt 
stor uppmärksamhet från såväl allmänhetens som massmedias sida. Sådana 
”happenings” inte bara ”händer”. De kräver en långsiktig planering, engagerat 
och långvarigt, ideellt arbete av många individer och grupper. Det svetsar sam-
man de involverade. Det positiva utfallet stärker självförtroendet. Det innebär 
att manifestationerna förutom den publika uppmärksamheten, också haft en 
positiv ”inre” verkan för länets idrottsflickor och -kvinnor.
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Organisation
De tillgängliga dokumenten, och våra egna erfarenheter, tyder på att jämställd-
hetsarbetet avmattas när det integreras i övrig verksamhet. Jämställdheten 
riskerar då att ”komma bort” bland andra arbetsområden t.ex. ”för idrotts-
liga viktiga ’JÄM’-begrepp än jämställdhet mellan kvinnor och män” (DF-
styrelseprotokoll, 1993-0-18). Det finns också en risk för en minskande obser-
vans av att också flickor/kvinnor finns i aktiviteter som benämns med köns-
neutrala begrepp som barn-ungdoms-, handikapp-, invandrar- eller motions-
idrott.

Prispallen eller utvisningsbåset? Ett ödesdigert val för 
ÖLIF inför 2000-talet

RS utgår 1997 från att stadgeändringar, och därmed också inval av ett ökat 
antal kvinnor i SF och DF-styrelser, kommer att göras i enlighet med fattade 
RIM-beslut. ”Om så inte blir fallet kommer RS att vidta åtgärder”. Det är ett 
hot som manar till eftertanke och snar, effektiv handling.

Av vad vi lärt från utvecklingen under den aktuella perioden drar vi slut-
satsen att det fortfarande finns en mängd dolda hinder för jämställdhets upp-
nående. För att undanröja hindren och öka möjligheten att nå jämställdhets-
målen i den framtida idrotten i vårt distrikt, ”att komma på pallen”, anser vi 
följande åtgärder nödvändiga, om ej tillräckliga:
- Rannsaka styrelsens och den egna attityden till jämställdhet. Om viljan 

finns till förändring, kavla upp ärmarna och sätt igång! ANNARS väntar 
en neslig plats i ”båset”. Ta klivet från tal och skrift till HANDLING!

- Sätt jämställdhet på dagordningen! Jämställdhetsarbete är tidlöst. Det 
måste bedrivas kontinuerligt, på flera nivåer och ständigt förnyas.

- Intensifiera ansträngningarna för uppnående av en bestående, jämn 
könsfördelning i styrande församlingar. Se över och förändra arbetsfor-
merna så att de passar även kvinnor.

- Utbilda idrottens män, särskilt män i styrande församlingar, i jämställd-
het i allmänhet och jämställd idrott i synnerhet.

- Erbjud också i fortsättningen utbildning i jämställdhetsfrågor till idrot-
tens kvinnor.

- Synliggör och ta tillvara kvinnors kompetens, kunskaper och erfarenhe-
ter. Det kan bidra till en mänskligare idrott för såväl pojkar och män som 
för flickor och kvinnor!

- Utse en i jämställdhetsfrågor speciellt ”insatt” grupp för det fortsatta 
jämställdhetsarbetet. Gruppen bör vara direkt underställd DF-styrelsen.
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- Avdela årligen medel för jämställdhetsarbete i ordinarie budget och 
synliggör dessa i verksamhetsberättelser och bokslut. Anslå dessutom 
medel, t. ex. av Bingo-intäkter, till riktade jämställdhetsinsatser för flick-
or/kvinnor och/eller för pojkar/män.

- Skapa rutiner och enkla mallar för redovisning och dokumentation av 
statistik. Det är ett enkelt medel för att snabbt kunna ”kolla läget”, och 
dessutom en skyldighet mot den framtida idrottsforskningen.

Det krävs krafttag och engagemang
om inte ’en jämställd idrott’

ska förbli en utopi!

ÖREBRO 1998-11-06

                 Barbro Carli 
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Tennisprofilerna Lennart Bergelin och 
Sven Davidson på 1950-talet – tennisen 
före TV och utmaningen från den 
professionella tenniscirkusen

Av Johnny Wijk

Under år 2017 presenterades filmen ”Borg” på bio. Handlingen kretsar kring 
en dramatisk Wimbledonfinal mellan Björn Borg och John McEnroe. Filmen 
berör både deras rivalitet och vänskap och innehåller även återblickar från 
Björns Borgs uppväxt och karriär till positionen som världsetta och femfaldig 
Wimbledonsegrare. En framträdande roll i spelfilmen har Borgs tränare och 
manager Lennart Bergelin. Ett av perspektiven är Bergelins temperaments-
fulla personlighet och de ibland skarpa konflikterna med Borg. För personer 
bevandrade i den svenska tennishistorien är detta perspektiv inte så över-
raskande. Lennart Bergelin var som Sveriges bästa tennisspelare på slutet av 
1940-talet och in bit in på 1950-talet omtalad som en synnerligen färgstark 
spelare som ofta skapade rubriker i tennissammanhang, av både positivt och 
negativt slag. Av vissa idrottsskribenter kallades han ironiskt för ”solstrålen” 
med en blinkning åt hans emellanåt mycket bistra attityd på banan. I början 
av 1950-talet utmanades Bergelins position som bäste spelare i Sverige av en 
annan färgstark tennisspelare, Sven Davidson.  Paret Bergelin–Davidson kom 
att under ett antal år vara lagkamrater i svenska landslaget, bl.a. i Davis Cup, 
den anrika nationstävlingen i tennis med rötter från tidigt 1900-tal.  Samtidigt 
var de bägge herrarna skarpa konkurrenter både på banan och om uppmärk-
samheten från publik och massmedia.   

Underrubriken på denna artikel, tennisen före TV, har sin förklaring i tidi-
gare uppsatser jag skrivit om svensk tennis utveckling där jag bl.a. profilerat 
det stora publika genombrottet i början av 1960-talet via direktsända Davis 
Cup-matcher från Båstad i TV. I artikeln ”Det folkliga genombrottet för tennis 

i TV-sofforna”, publicerad i denna årsskrift 2009, lyfte jag fram och analyse-
rade det stora genombrottet för svensk tennis just under 1960-talet då både 
ett massmedialt intresse och medlemstillströmningen ökade starkt. Spelarna 
Jan-Erik Lundqvist och Ulf Schmidt blev via framgångar i de första direktsända 
TV-matcherna svenska idrottsidoler med stor nationell genomslagskraft, även 
långt utanför de idrottsintresserades krets. Tennisen växte, ungdomar ström-
made till, nya klubbar bildades och fler banor byggdes i snabb takt. Tennis 
som en bred svensk folksport fick ett rejält lyft under 1960-talet och följdes av 
en stark framgångsvåg med först Björn Borg som individuell världsstjärna på 
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1970-talet, och sen ett helt koppel svenska herrspelare i världseliten på 1980- 
och 1990-talen med ett stort antal segrar i de största världsturneringarna och i 
Davis Cup. Det svenska ”tennisundret” blev ett internationellt välkänt begrepp. 
Idag talas det för övrigt även om ett svenskt ”golfunder” med hänvisning till 
likheterna med tennisens framgångsvåg, i golfens fall med en tidsmässig för-
skjutning om 10–15 år.  

Historiker söker ofta efter förändringar, brytningstider, för att peka ut när 
någon ny företeelse eller samhällsstruktur påbörjas. Men få saker i historien 
börjar ju dock helt plötsligt. Det finns oftast en förhistoria där åtminstone 
några av de första grundstenarna lagts till den senare utvecklingen. Så när jag 
pekat ut 1960-talet som ett banbrytande årtionde för svensk tennis uppkom-
mer omedelbart givetvis frågor om hur situationen var innan: Vad hände inom 
svensk tennis på 1950-talet? Den här artikeln innehåller några nedslag från en 
pågående mer djuplodande studie om historien och utvecklingen av svensk 
tennis och svensk golf från 1950-talet till idag. Bägge sporterna har intressanta 
framgångshistorier med delvis parallella drag vad gäller olika framgångsfak-
torer. Första delen i den studien, en bok om 1950-70-talet, beräknas färdig 
inom kort. Den här artikeln fokuserar på 1950-talet och i centrum står de två 
tennisprofilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson samt några nedslag 
om tennisens allmänna utveckling under 50-talet. Artikeln innehåller även 
en blick mot den internationella proffscirkusen som vid den här tiden fanns 
som en utbrytargrupp och parallell skugga, och dessutom som ett ständigt 
hot mot amatörtennisen med dess traditionella stortävlingar, t.ex Wimbledon 
i London och Franska mästerskapen i Paris. Artikeln bygger på material från 
Tennisförbundets officiella organ Tennistidningen – som vid den här tiden var 
mycket innehållsrik vad gäller krönikor, debatter och artiklar om utvecklingen 
– samt tennisens årsböcker, tidningen Idrottsbladet och ett antal större dagstid-
ningar. Källhänvisningar ges i övergripande form i den löpande texten.

Före 1950-talet 
Tennissporten kom till Sverige redan på 1880-talet, sannolikt tack vare en 
kombination av sjöväga affärskontakter mellan Göteborg och England och 
kontakterna mellan de engelska och svenska kungahusen. År 1906 bildades 
Svenska Lawntennisförbundet på Grand Hotel i Stockholm och man anslöt 
sig omedelbart till det nybildade Riksidrottsförbundet. Förste ordförande blev 
Axel Wallenberg. Under första halvan av 1900-talet växte tennissporten rela-
tivt långsamt. I tävlingssammanhang var Kalle Schröder på 1930-talet förste 
svensk som nådde större internationella framgångar. Schröder var en kraftfull 
och storväxt spelare med offensiv spelstil, slog hårt och sökte sig ofta fram 
mot nät för att avgöra med volley. Schröder blev känd för sin kämparanda och 
mustiga personlighet samt att han ofta spelade vänskapsdubbel med kung 
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Gustaf V. Han vann flera internationella inomhusmästerskap och besegrade 
bl.a. Jean Borotra, en av de franska tennismusketörerna som var världsledande 
på 30-talet. Vid andra världskrigets upptakt anslöt sig Schröder som frivillig i 
finska vinterkriget mot Ryssland. Att författaren till denna artikel som 11-åring 
något år i mitten av 1960-talet hade giganten Kalle Schröder som tränare en 
gång i veckan på Kungligas centrecourt kan nämnas som en liten marginalan-
teckning i förbifarten, en ynnest som undertecknad givetvis inte förstod vid-
den av förrän långt senare. 

 
Kalle Schröder var Sveriges bäste spelare under 1930-talet med vissa internationella 
framgångar. Han fick även smeknamnet ”wienerbrödskungen”. Till vänster med Fred Perry, 
engelsk världsstjärna rankad etta i världen bland amatörer 1935, idag ihågkommen för 
varumärket.

Första gången tennisen fick lite bredare uppmärksamhet i svensk media ut-
anför sportsidorna var det s.k. ”undret i Varberg”. Året var 1946 och Sverige 
hade avancerat till final i Europazonen i Davis Cup-turneringen. Där mötte 
Sverige ett favorittippat Jugoslavien på en nyanlagd grusbana nära Varbergs 
fästning. I det svenska laget spelade 21-årige Lennart Bergelin och den fem år 
äldre Torsten Johansson. Svenskarna förlorade bägge sina singelmatcher för-
sta dagen. I dubbelmatchen låg svenskarna under med 2–1 i set men lyckades 
vända till vinst. Likaså var Lennart Bergelin i närmast hopplöst underläge 2–0 
i set i avgörande femte matchen, men kämpade sig tillbaka in i matchen som 
utvecklades sig till en maratonmatch där bägge spelarna uppgavs närmast slä-
pat sig fram nära kollapsens gräns de sista gamen. Bergelin hade svår kramp 
men vann ändå med 10–8 i femte avgörande set, och hans ryktbarhet som en 
extremt viljestark kämpe med hetlevrat humör var grundlagt.
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Sverige hade ett starkt landslag i tennis i inledningen på 1950-talet. Lennart 
Bergelin som var född i Alingsås 1925 hade börjat spela tennis som 12-åring 
och redan som 15-åring gjorde han debut i Kungens Kanna och vann flera om-
gångar innan han förlorade mot 20-åringen Torsten Johansson som vann hela 
turneringen. Fem år senare 1945 vann Bergelin herrsingel i SM och blev där-
efter medlem i svenska Davis Cup-laget.  I Paris 1948 blev han förste svensk 
att vinna en s.k. Grand Slamtitel då han i par med tjecken Jaroslav Drobny 
vann herrdubbelklassen. Han avancerade även fyra omgångar i Wimbledon 
samma år. 

Sven Davidsson var född i Borås 1928, tävlade först för Elfsborg men flyt-
tade sen till Stockholm och tävlade för AIK från 1949. Året efter kom det inter-
nationella genombrottet då han vann Franska inomhusmästerskapen år 1950 
och även Skandinaviska mästerskapen i Köpenhamn samma år.

Ny tennisanläggning bredvid Råsunda fotbollsstadion
År 1950 inleddes Davis Cup-turneringen för svenskarna med vinst borta mot 
Holland, därefter seger över Norge och sen kom Filippinerna på besök för 
match i Solna. AIK hade nämligen just slutfört ett projekt med att bygga en 
ny utomhusanläggning för tennis med en stor centrecourt nära Råsunda fot-
bollsstadion. Anläggningen invigdes på våren 1950 med pompa och ståt och 
uppvisningstennis. Invigningen skedde direkt efter en allsvensk toppmatch i 
fotboll, AIK–Malmö FF, för att publiken skulle gå över till tennisanläggning-
en. Invigningen inleddes med tal av AIK-profilen Putte Kock som också slog 
några bollar över nät mot tidigare storspelaren Kalle Schröder. Sen vidtog ett 
antal skojmatcher med olika kändisar. Bl.a. laget ”Barnens brevlåda” där Sven 
Jerring och 13-årige talangen Jan-Erik Lundqvist spelade dubbel mot olika film-
skådespelare. Farbror Svens glasögon rapporterades dock ha immat igen svårt 
i duggregnet och hindrade honom att slå sin beryktade ”stångjärnshammare” 
till forehand. Trots det dåliga vädret var läktarna välfyllda med ett par tusen 
åskådare som även fick se en liten turnering med matcher över ett set mellan 
Davis Cup-lagets elitspelare. Sven Davidsson avgick med segern över Bergelin 
och Torsten Johansson.

Sverige vann mot Filippinerna och nästa utmaning gällde Davis Cup-match 
mot Danmark med de unga talangerna Torben Ulrich och Kurt Nielsen i spet-
sen.  Sven Davidsson vann sin första singelmatch i Båstad mot Kurt Nielsen 
efter en jämn drabbning som kom att påverkas av att Nielsen dömdes för fot-
fel många gånger, det handlade om en s.k. ”överpendling” av högerfoten. Att 
bli dömd för fotfel irriterade honom så pass att han ilsket slog hårda bollar 
omkring sig i affekt och kvaliteten på hans spel drabbades. Efter matchen var 
det upprorsstämning i det danska lägret då det ansågs att även svenskarna 
gjorde fotfel emellanåt men aldrig blev bortdömda. Torsten Johansson vann 
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sin singel mot Torben Ulrich där Johansson briljerade med sitt varierade spel 
som var hans adelsmärke, höga perfekta lobbar följt av stoppbollar och sneda 
undanläggningar. Ulrich fick springa hårt och var i slutet av tredje set helt ut-
pumpad varvid svensken kunde spela hem matchen. I dubbeln var Davidsson/
Bergelin överlägsna det danska paret som av svensk media beskrevs som de 
danska ”problembarnen”. Danskarna ansågs oberäkneliga med olika egensin-
niga upptåg – omdömen som skulle fortsätta följa särskilt Torben Ulrich un-
der hela hans karriär. 

Diskussionen angående fotfelsregeln var en återkommande följetång inom 
tennisen i början av 1950-talet. Många menade i insändare och debattartiklar 
att regeln borde ändras eftersom så många inte följde bestämmelserna och att 
domarna tolkade så olika. Regeln var att ”Servaren skall under hela utförandet 

av serven, a) icke ändra ställning genom att gå eller springa, b) bibehålla kontakten 

med marken.” Debattörer framförde att fotfelsregeln i praktiken hade dött ut, 
spelarna pendlade med en fot för fullt och flyttade sig dessutom bakom linjen. 
När så en domare började döma bort en spelare för detta uppstod ofta heta 
diskussioner.

Även en annan central regelfråga diskuterades, den ”eviga” frågan 
om det verkligen borde vara två servar i tennisen. Bengt Ahlbom hade i 
Stockholmstidningen instämt med Mr Jones i Aftonbladet om att det var föråldrat 
att ha kvar två servar inom tennisen, och under rubriken ”Löjlig relik i reglerna” 
argumenterade Ahlbom för att det inte fanns den ringaste anledning i världen 
att serven som fick utföras helt ostört av motståndaren skulle ges två chanser 
i rad. Ahlbom var orolig för att spelarna med hård förstaserve skulle förstöra 
spelet med sina ständiga serveess, och hänvisade till en match mellan Jaroslav 
Drobny och Curt Nielsen där ungefär varannan serve matchen igenom hade 
resulterat i antingen direkt vunnen poäng eller en så skral retur att det inte 
blev något spel om poängen. De bästa servespecialisterna hade i allmänhet en 
hårt tvistad andraserve om den första missades och denna andraaserve skulle 
mer än väl räcka för att skaffa sig ett litet övertag i servegamen. Att ge serve-
kanonerna två chanser hela tiden var helt onödigt enligt Bengt Ahlbom och 
hänvisade till damtennisen där det blev mycket mer spel om bollen oavsett 
vem som servade. Ahlbom uppmanade till debatt om detta bland alla tennisin-
tresserade.
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År 1950 åkte Sveriges Davis Cup-lag till USA för semifinalspel. På bilden ses lagledaren Gunnar 
Galin, Lennart Bergelin, Sven Davidson, Åke Eliasson och Torsten Johansson vid avfärd från 
Bromma flygplats.

Davis Cup-laget till USA – Lennart Bergelin får 
Bragdguldet

Sverige hade 1950 vunnit Europazonen i Davis Cup och fick nu möta 
Australien i en s.k. interzonfinal som gick av stapeln i New York, på privat-
klubben Westchester Countryclubs gräsbanor. Klubben innehöll för övrigt 
även en berömd golfbana. Experterna gav inte svenskarna någon större chans 
i förhandstipsen men Lennart Bergelin överträffade sig själv och vann bägge 
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sina singelmatcher mot Frank Sedgman – som då rankades som världsetta 
bland amatörerna – respektive John Bromwich. Bergelin hyllades för sin tunga 
serve och fina passeringar från baslinjen. Särskilt betonades att Bergelins väl-
kända ojämna humör denna gång var utbytt mot ett stabilt lugn under hela 
matcherna. Man spelade alltså på gräs och i femte avgörande set mot Sedgman 
hade ett duggregn gjort banorna rejält hala varvid Lennart Bergelin tog av sig 
både skor och strumpor och spelade barfota för att få bättre fäste och halka 
mindre. Svensken vann matchen med 6–3 i femte set. Torsten Johansson för-
lorade dock sina singelmatcher stort och Bergelin/Davidsson räckte inte till i 
dubbeln. Men förlust med 3–2 uppfattades som en mycket hedervärd insats. 
Bergelins barfotavinst slogs upp stort även i amerikanska tidningar. Australien 
vann sedan även över USA i världsfinalen i Davis Cup-turneringen med 4–1 i 
matcher.

Mot slutet av 1950 tilldelades Lennart Bergelin Svenska Dagbladets bragd-
medalj för sina segrar i matchen mot Australiens världsspelare och generellt 
sett ett mycket framgångsrikt år. Barfotahändelsen hade sannolikt viss bety-
delse när det gällde uppmärksamhet och bragdepitetet. Det var tennissportens 
första bragdmedalj och i presskommentarerna menade R:et Eklöf att denna 
framgång för tennisen var en världsframgång för Sverige då tennis internatio-
nellt var en stor sport som spelades i alla de fem världsdelarna. Sven Lindhagen 
skrev att Bergelin för närvarande sannolikt var en av Sveriges bästa idrottare 
internationellt sett och förde fram att Bergelins prestationer på tennisbanan 
knappast blev mindre av att han måste vinna två matcher: först den svåra se-
gern över sig själv och sitt humör, därefter kunde han besegra motståndarna.

 
Lennart Bergelin avancerade till världselitnivå i slutet av 1940-talet och vann som förste svensk 
en s.k. Grand Slam-titel, i Paris dubbel 1948. År 1950 tilldelades han SvD:s Bragdmedalj, 
bl.a. för en omtalad barfotamatch på gräs i USA. Prins Bertil ses här utdela utmärkelsen till 
Bergelin.
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Junior-SM i Eskilstuna arrangerades 1951 av TK Hobby i Eskilstuna. Äldsta 
pojkklassen vanns av favoriten Percy Rosberg, och i rapporteringen upp-
märksammades även en 15-åring som ansågs ha fått sitt genombrott i denna 
tävling då han avancerade ända till semifinal där dock Rosberg blev för svår. 
Ynglingen hette Ulf Schmidt från Kungliga klubben. I samma nummer av 
Tennistidningen fanns en bild på en 12-åring som varit i Köpenhamn med 
sin klubb TSK och spelat klubbmatch mot danska storklubben KB. 12-åringen 
hade i en uppmärksammad publikmatch besegrat KB:s bäste 15-åring. Den 
unge TSK-ynglingen hette Jan-Erik Lundqvist. Detta var sannolikt det allra för-
sta tillfället då Uffe Schmidt och Janne Lundqvist figurerade i tennismedia 
samtidigt – en händelse som tio år senare skulle bli ofta förekommande, till 
och med på löpsedlar och tidningars förstasidor.

Ordföranden i Tennisförbundet, Erik Leijonhufvud, skrev en krönika i 
Tennistidningen 1951:1, där han konstaterade att antalet tennisklubbar i Sverige 
ökade för sakta, från 322 till 345 senaste året och antalet tennismedlemmar 
från 20.000 till 22.000. Det stora problemet var bristen på banor, det lönade 
sig knappast att propagera för sporten om det inte fanns plats på banorna för 
nya rekryter, redan nu fanns långa listor med ansökningar om speltider. Om 
bara de statliga och kommunala myndigheterna förstod vilken potential det 
fanns i tennissporten för att växa, en sport för unga och gamla som stärkte 
både hälsan och karaktären, gav kroppen allsidig träning, krävde sinne för 
koncentration, taktik och snabba beslut, menade Leijonhufvud. Rimligt vore 
att börja med skolorna, det borde ges plats att bygga banor på skolgårdarna 
med motiveringen att tennisen hade så många goda fostrande egenskaper, en 
sport med stil och karaktär. Om fler ungdomar kom i kontakt med tennisen via 
skolorna vore tillväxten på den säkra sidan, många skulle vilja fortsätta spela 
efter skolgången och trycket på myndigheterna att släppa till mark för fler ba-
nor komma att öka, pläderade förbundets ordförande. 

Skol-SM spelades traditionellt i Salkhallen på jullovet. Äldre pojkklas-
sen vanns av Bo Andersson från Göteborg, yngre pojkar av Ulf Schmidt, 
Saltsjöbaden. Bland de äldre flickorna segrade Inga Larsson, Örebro, yngre 
flickor vanns av Ulla Hultkrantz, Lidingö. En intressant detalj är att i finalen 
äldre pojkar mötte vinnaren Bo Andersson spelaren Lennart Wieslander från 
Halmstad som väckte uppmärksamhet med en något udda teknik, en dubbel-
fattad backhand och med en specialtillverkad racket med en längre racketlinda 
på skaftet så att bägge händerna skulle få ordentlig plats. Skribenten konstate-
rade att tekniken var intressant men att räckvidden blev starkt hämmad. Det 
fanns även en bild på Wieslander med sin dubbelfattning i Tennistidningen och 
greppet ser tämligen exakt ut som en svensk yngling gjorde väldssensation 
med som ny tennisinnovation två årtionden senare. Bilden på Wieslanders 
stilrena dubbelfattade backhand från Skol-SM 1951 är alltså tagen fem år före 
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Björn Borg föddes, vilket ger ett visst perspektiv på det ”nya” och ”innovativa” 
med Borgs dubbelfattade grepp på backhandsidan.

Den endast 17 år gamla Uffe Schmidt vann Kungens Kanna 1951, den pre-
stigefyllda handicapturneringen. Det fanns även en rolig artikel om en uppse-
endeväckande snabb och pigg bollbojke under Kungens Kanna på Kungliga 
klubben. Det var den 11-årige Christer som intervjuades i Tennistidningen och 
som berättade att han började som bollpojke för två år sedan och framförde att 
han själv givetvis skulle bli tennisspelare. På frågan om vilka spelare som det 
var roligast att jobba åt så svarade han snabbt Uffe Schmidt och de utländska 
spelarna, de var alltid artiga och snälla. På frågan om vem som var värst att 
jobba för kom svaret snabbt:

– D´e Bergelin. Han e´aldrig nöjd hur man än jobbar och gnor. Slänger man det 

minsta fel, så struntar han bara i bollarna.

För tennisinitierade är det en extra poäng att bollpojken Christer hette 
Holm i efternamn och blev i vuxen ålder en av Sveriges allra bästa spelare, 
medlem i Davis Cup-laget några gånger, och senare i livet en av de allra främ-
sta veteranspelarna i landet med ett närmast oräkneligt antal SM-tecken. Hans 
son Henrik kom för övrigt några årtionden senare att tillhöra både världseliten 
och det svenska Davis Cup-laget i några år.

Osämjan och konkurrensen mellan Bergelin – Davidson 
profileras  

Sverige mötte Italien på bortaplan i Turin sommaren 1953. Det gick inte alls 
bra för det svenska laget och de medresande svenska journalisterna var starkt 
kritiska till de svenska spelarnas insatser. Journalisterna fokuserade dess-
utom på den öppet dåliga stämningen mellan de svenska spelarna. Lennart 
Bergelin inledde med att förlora mot Fausto Gardini efter att haft ledningen 
med 2–0 i set men sen tappat tre raka set mot den lite udda spelande italiena-
ren. Sportjournalisten Bengt Ahlbom, med tennis som specialitet, var på plats 
i Turin och gav en målande beskrivning av italienarens spelstil i Stockholms-

Tidningen. Ahlbom ansåg att Gardini hade ”en rundpall på forehand, som lik-
nade en högerkrok av Rocky Marziano och som han springer runt och hämtar 
ute i korridoren. Därtill har han en nödhjälpsbackhand som knappast skulle 
godkännas i en lägre dammotionsgrupp i Alvikshallen. Men han är en fighter 
och taktiker och seg som gummi”.

I andra matchen förlorade Sven Davidson mot Guiseppe Merlo som även 
denne beskrevs med en avig spelstil. Bengt Ahlbom menade här att ”Merlo är 

en av de originellaste figurer jag sett på en tennisbana. Han fattar dubbelhänt på 

backhanden och på forehanden håller han mitt på skaftet, som en liten junior ut-

rustad med för tung spade. Hans racket har fiskhåvens obefintliga klang och andra-

serven är ett äventyr. Men karlen är ett under av bollkänsla och reaktionssnabbhet”. 
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Dubbelfattad backhand igen alltså, värt att notera, två årtionden före Björn 
Borg. 

Efter de två förlorade singelmatcherna var det dagen efter dubbelmatch 
där Bergelin–Davidson ställdes mot Cucelli och Marcello de Bello, som av de 
svenska skribenterna ansågs som ”gamlingar” i sammanhanget. Icke desto 
mindre var det svenska paret chanslöst och förlorade stort och de svenska 
kommentatorerna var inte nådiga. Det talades om bedrövlig svensk insats där 
spelhumör, kämpatakter och framförallt laganda hade kastats över bord, och 
istället demonstrerades tydligt hur de två svenska spelarna helst ville puckla 
på varandra. Osämjan och egoismen lyste nere på banan. En kvällstidnings-
skribent menade att ”Man skämdes över att vara svensk”. I en analyserande krö-
nika i Tennistidningen 1953:6, konstaterades att det sedan en tid ganska halv-
ljumma kamratskapet mellan de två svenska toppspelarna hade övergått till 
öppen rivalitet om tätpositioner och personliga vinster, och att det var sorgligt 
att konstatera att Sverige inte hade ett lag i tennis längre utan endast två rätt 
egocentriska stjärnor som bägge synes stirra sig blinda på de egna favörerna 
och framgångarna. Krönikörens hårda ord avslutades med en from förhopp-
ning att händelserna i Italien skulle vara av övergående natur. 
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Lennart Bergelin och Sven Davidson var ett starkt dubbelpar med kapacitet att besegra världens 
bästa på 50-talet. Dock var de samtidigt skarpa konkurrenter vilket ofta uppmärksammades 
som ett problem i massmedia.   

De återkommande utmaningarna mellan Sverige och 
Danmark

Det fanns ingen officiell världsranking dessa år men olika tennistidningar 
runt världen publicerade listor som byggde på resultaten från årets större 
tävlingar. Överst fanns Vic Seixas, USA, tvåa Ken Rosewall från Australien, 
trea Tony Trabert, USA. På sjätte plats Kurt Nielsen från Danmark och Sven 
Davidson åtta. Sverige och Danmark hade här alltså var sin spelare på 10-listan 
i världen och dessutom ett par spelare till strax därbakom. Under hela 50-talet 
var kamperna mellan just Sverige och Danmark i tennis mycket jämna och 
prestigefyllda.
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I januari 1954 spelades final i Köpenhamn i Kings Cup, en inomhustäv-
ling mellan nationer som Sverige startat några år tidigare. Danmark vann över 
Sverige med 3–2 i matcher och försvarade därmed cupsegern från året innan. 
Den avgörande matchen stod mellan Sven Davidson och Torben Ulrich, där 
dansken hela tiden låg under i varje set men ständigt kom tillbaka. Enligt 
svenska kommentarerna var det Davidsons för dagen usla backhand som 
Ulrich kunde utnyttja till sin fördel. De danska tidningarnas rubriker var för 
övrigt talande för hur man såg på sin främste spelare Torben Ulrich, ”Den 

skaeggede boheme slog svensk topptennis”. Torben Ulrich var välkänd för sin obe-
räkneliga och bohemiska personlighet, han kunde vissa dagar spela briljant 
teknisk tennis med mycket stor bollkänsla och slå vilken spelare som helst i 
världen. Andra dagar var humöret på fel sida, han var ointresserad av att spela 
och förlorade stort. Ett tredje alternativ var att han på skämthumör ville skoja 
och showa med publiken. 

En del tyckte dock illa om hans pajaskonster. Sportjournalisten Åke Hall 
skrev i Göteborgsposten om finalmatchen i Köpenhamn och uttryckte starkt 
kritiska synpunkter på Torben Ulrich beteende på banan, och att han tilläts 
styra och ställa alldeles för mycket utan att den danska lagledningen ingrep. 
Hall tog först upp att arrangörerna och domarna lät dansken bryta mot reg-
lerna för att han skulle kunna spela bättre, då Ulrich pendlade med sitt fria 
ben i serven långt innanför baslinjen innan han träffade bollen – vilket alltså 
inte var tillåtet vid denna tidpunkt – och kunde på så sätt vinna ett steg in i 
banan direkt efter serven. Enligt Hall handlade det om ett slags systematiskt 
övertramp på 30–50 cm nästan varje gång, sammantaget hundratals gånger. 
Trots att den svenska ledningen protesterade så ingrep inte domarna mer än 
vid några enstaka tillfällen. Dessutom påverkade Torben Ulrich linjedomarna 
vid tveksamma bollar, gick fram och stirrade dem i ögonen och frågade med 
hög röst om bollen verkligen var rätt från motståndaren, och ibland ändrade 
sig domarna till danskens fördel inför trycket från Ulrich. Vid några tillfällen 
rullade dansken runt på banan och spelade skadad, haltade svårt för att i nästa 
stund röra sig mjukare och bättre än någonsin. Det var olika upptåg hela tiden.

^
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Under 1950- och 60-talen var det hård konkurrens mellan Sverige och Danmark i tennis. 
Bägge länderna hade spelare på tio-listan i amatörvärlden. På bilden ses Torben Ulrich och 
Kurt Nielsen. Ulrich var en kontroversiell spelare med stark personlighet, benämndes ofta 
bohem. Även duktig jazzmusiker på saxofon.

Åke Hall menade att Torben Ulrich var något av en clown och skulle passa 
utmärkt på proffscirkusen i tennis där han skulle bli en tillgång med sitt paja-
seri på banan. Hall ansåg att Ulrich otvetydigt hade charm och en tjurfäktares 
utstrålning och ett vackert spel med ett djurs smidighet – en fenomenal ten-
nisspelare i många stycken. Men hans beteende på banan passade inte alls 
inom amatörtennisen, där var det de sportsliga lagarna som borde gällde, inte 
att få motståndaren ur balans genom medvetna upptåg och psykningar. Hall 
avslutade sina syrliga kommentarer om att danskens utspel om först kramp i 
benet och sen vrickad fot var fånigt – om Ulrich hade en vrickning, handlade 
det inte om att den satt i foten.

Sven Davidson avancerar och Bergelins kämpaanda 
hyllas

År 1954 gick Sven Davidson till final i Franska mästerskapen i Paris, vilket 
hyllades som en av de största tennisframgångarna i singel för svensk del. Han 
föll dock i finalen mot Tony Trabert, som vann turneringen för andra året i rad 
och beskrevs som världens bästa spelare på det långsamma Parisgruset. Tony 
Trabert visade sig dock lika bra på det snabba Wimbledongräset och vann även 
där ohotad. 

I mitten av 1950-talet spelades ibland Sveriges hemmamatcher i Davis Cup 
i Saltsjöbaden strax söder om Stockholm.  Rapporteringen i Tennistidningen 
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vittnar om att det ännu kunde vara förhållandevis enkla förhållanden runt en 
Davis Cup-match. Det klagades bl.a. på att vägen som gick nära förbi banorna 
i Saltsjöbaden störde, bilar stannade, folk pratade högt och motorcykelknut-
tar rände förbi. En skribent uppmanade polisen att nästa gång helt stänga av 
vägen när stormatcher pågick. Vidare fanns det bara en telefon att tillgå för 
journalisterna och den var ständigt upptagen. Det var även ont om toaletter. 
Sådana fanns främst i omklädningsrummen, med följd att det ringlade ett 
lemmeltåg med kö från publiken till och med genom svenskarnas omkläd-
ningsrum, vilket var helt på tok och mycket störande för spelarnas behov av 
samling och uppladdning, framfördes i en kritiskt sinnad artikel. 

Vid en av dessa Davis Cup-matcher i just Saltsjöbaden hyllades Lennart 
Bergelin för en riktig kämpainsats. Matchen var mot Frankrike och efter de 
två första dagarna spel låg svenska laget under med 1–2. Lennart Bergelin fick 
spela hjälterollen denna gång då han inför c:a 1.400 jublande åskådare i den 
avgörande matchen först kom i ett klart underläge, kämpade sig in igen och 
lyckades vända och manövrera ut den franske spelaren Remy, som första da-
gen slagit Sven Davidson. Sverige vann lagmatchen med 3–2 och gick vidare i 
turneringen. Lennart Bergelins avgörande insats att vända ett hotande neder-
lag fick mycket beröm i dagstidningarna. 

I kommentarerna framkom en del intressanta beskrivningar av Bergelins 
person och egenskaper. Olof Groth, signaturen ”Oleg”, skrev i Svenska 

Dagbladet att Bergelin hade gjort ett litet underverk, han som tidigare under 
pågående spel bett Saltsjöbadspubliken dra dit pepparn växte, under flera år 
hatat Saltsjöbaden för allt störande runt omkring, kunde nu jublande kasta 
upp sin racket i luften, ta hela världen i famn och le det vackra leende han 
alltför sällan visade. R:et Eklöf i Dagens Nyheter berömde Bergelin för att han 
inte föll ur ramen som han tidigare ofta gjort. Att han visserligen anmärkte ett 
par gånger på alltför högt programprasslande på läktaren var sant, men han 
gjorde det på ett trevligt och korrekt sätt. Och fortsatte R:et med en ironisk 
glimt i ögat: Lennart Bergelin lät till och med småfåglarna i lövverket kvittra 
i fred utan att han bad dem hålla truten – ett tecken på tillkämpad god andlig 
balans! Även Bengt Ahlbom skrev beundrande ord i Stockholmstidningen om 
att Bergelin visserligen ofta kunde bli nervös och retlig på surrande filmkame-
ror och kringtrampande publik, men samtidigt hade han ända sen ”undret i 
Varberg” 1946 bevisat att han var en stark matchvinnare i de mest utsatta lä-
gena. Han växte med uppgiften som bara verkligt stora idrottsmän kunde göra. 
Bergelin hade utkämpat en inre kamp mot sig själv och stred för det gamla 
Sverige, iskallt samlad hade han tvingat in Remy i sin egen rytm och bröt ner 
den säkre baslinjespelaren bit för bit, tills ingenting fanns kvar av det franska 
försvaret, menade Ahlbom med viss nationalistisk yra.

´

´
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Proffscirkusarna – hotet mot den traditionella 
världstennisen

Tennissporten har redan från tidigt 1900-tal haft kopplingar till professionell 
verksamhet.  På franska Rivieran ska det tidigt ha förekommit utmanarmat-
cher i smyg där även kända turneringsvinnare inom amatörtennisen var med 
i leken om stora penningsummor. En av de första mer namnkunniga spela-
re som öppet började uppvisningsspela för pengar var en kvinna, Suzanne 
Lenglen från Frankrike. Hon hade under 1920-talet dominerat damtennisen 
och vunnit titlar under många år. Lenglen var känd för att på många områden 
utmana den manliga tennisvärlden, spelade i kortare kjolar än brukligt, hade 
ett hetlevrat uppträdande på banorna och ett relativt vidlyftigt liv utanför ten-
nisbanorna, med rykten om stora fester och ständigt nya män och uppvaktande 
kavaljerer vid sin sida. Lenglen hade under hela sin amatörkarriär lockat stora 
åskådarskaror, och som professionell åkte hon runt i USA och spelade upp-
visningstennis för betalande publik. Det hela gick med ekonomiskt överskott 
vilket innebar att flera promotors fick upp ögonen för tennisens kommersiella 
möjligheter. Suzanne Lenglen har för övrigt idag fått en arena uppkallad efter 
sig i Paris där Franska Öppna mästerskapen spelas. 

Proffstennisen fick ett stort uppsving när William Tatem Tilden, kallad Big 
Bill Tilden, år 1930 valde att ställa upp i en proffscirkus. Bill Tilden hade under 
20- talet vunnit ett antal Wimbledon, US Open och Davis Cup åt USA, och var 
den mest lysande tennisstjärnan i världen på herrsidan. Med Bill Tilden som 
främste namn blev det ordentlig fart på proffsgalorna i USA. Proffstennis var 
givetvis en nagel i ögat på det Internationella tennisförbundet som höll hårt 
på amatörbestämmelserna och man gjorde allt för att motarbeta konkurren-
sen. Proffsen fick inte spela på riktiga tennisklubbar utan fick hyra in sig på 
friidrottsarenor och i gymnastikhallar. De kunde inte anlita etablerade domare 
och funktionärer då dessa också omedelbart blev ”bannlysta” av den traditio-
nella tennisvärlden om de befattade sig med proffstävlingarna. Det var ett kallt 
krig som skulle pågå ända fram till slutet av 1960-talet.

Bill Tilden tog över som direktör för en proffscirkus och turnerade runt i 
USA med ekonomisk framgång, och man gjorde även vissa besök i Europa. 
Vid ett tillfälle spelade man även i Stockholm redan 1932. Flera toppspelare 
från amatörtennisen anslöt sig till den professionella verksamheten, t.ex. Fred 
Perry och Donald Budge som 1938 var den förste att vinna alla de fyra största 
turneringarna i världen under samma år, en s.k. Grand Slam. Amerikanen 
Bobby Riggs som vann Wimbledon 1939 kom också över till proffslägret och 
fick senare en ledande roll som manager. 

Bobby Riggs kom för övrigt att bli världskänd långt senare, även utanför 
tenniskretsarna, i början på 1970-talet då han som veteran provocerade värl-
dens bästa tenniskvinnor med krav om att de skulle bevisa sin spelstyrka i 
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samband med att kvinnorna började organisera en egen proffscirkus. Riggs 
ansåg att standarden på damtennisen var undermålig, och han själv och hans 
anhängare hånade öppet hela kvinnorörelsen och menade att de gjorde bäst 
nytta som lojala hemmafruar åt sina män. Dåtidens bästa tenniskvinnor – 
Margaret Court och Billie Jean King – hetsades till några massmedialt mycket 
uppmärksammade utmanarmatcher mot veteranen Riggs, ”Battle of Sexes”, 
vilket jag i detalj tidigare beskrivet i artikeln ”Kvinnor som utmanar män” i den-
na årsskrift 2012 och på Idrottsforum.org. Billie Jean King blev senare en stor 
ikon i USA för sin kamp för kvinnors rättigheter och jämställdhet både inom 
idrotten och i samhället, och även hon har fått en tennisarena uppkallad efter 
sig, i New York där US Open spelas. Historien kring ”Battle of Sexes” fick för 
övrigt ny uppmärksamhet i USA igen förra året 2017 då man gjorde en spel-
film för bio, med inklippta dokumentära filmbilder, om uppståndelsen runt 
utmanarmatchen mellan Billie Jean King och Bobby Riggs 1973. 

En viktig händelse för proffstennisen var när Jack Kramer efter att under 
åren 1946–47 vunnit både Wimbledon och amerikanska mästerskapet, gick 
över till proffslägret och kort därefter blev proffscirkusens främste företrädare 
och ledare. Under 1950- och 60-talen var gränsen knivskarp mellan att vara 
amatör – och därmed få delta i de stora välkända etablerade tävlingarna – och 
att vara proffs, dvs officiellt tjäna pengar på sin sport genom att uppvisnings-
spela för pengar eller arbeta som betald tränare/instruktör. Det gamla ama-
töridealet inom idrotten innebar att den som blev ”proffsstämplad” var helt 
utestängd från den vanliga internationella tävlingsidrotten och enbart hänvi-
sad till proffscirkusar och uppvisningsevenemang.  I Sverige var för övrigt de 
mest uppmärksammade fallen då löparna Gunder Hägg och Arne Andersson 
blev avstängda för brott mot amatörbestämmelserna i mitten på 1940-talet för 
att ha erhållit ekonomisk ersättning. Inom tennisen fanns alltså en öppen eta-
blerad proffsmarknad som hela tiden erbjöd de allra bästa spelarna i världen, 
ofta med fina meriter från Wimbledon och andra stortävlingar i bagaget, att 
komma över till proffsvärlden och tjäna förhållandevis stora pengar. Det var 
emellertid inget lätt beslut, många tvekade länge, flertalet tackade nej. Att för 
alltid ge upp det etablerade tävlingsspelandet var inget enkelt avgörande och 
inom amatörtävlandet fanns det också förmåner och inkomster på olika sätt. 
Där skedde det mer i en gråzon som resebidrag, utbildningspengar, tränings-
bidrag etc. Och visst fanns det ”pengar under bordet” för de främsta, det kände 
de flesta till mer eller mindre.
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Proffscirkusar med uppvisningsspel och prispengar utmanade den traditionella amatörtennisen 
redan under 1900-talets första decennier. Jack Kramer som bl.a. vann Wimbledon ett par 
gånger i mitten av 1940-talet blev sen proffs och dynamisk ledare för en stor proffscirkus, 
som också besökte Sverige många gånger. Till höger ses kung Gustav V hälsa på proffsen i 
Borgholm på Öland.  

Jack Kramers proffscirkus växte fram som den mest väletablerade och han för-
sökte ständigt locka över de bästa spelarna. I en artikel av en New Yorkbaserad 
tennisjournalist, Torbjörn Nylén, i Tennistidningen 1955:10 ges en detaljerad in-
blick i de samtida proffsdiskussionerna. I mitten av 1950-talet var bl.a. världs-
ettan Tony Trabert i blickfånget och han ska efter sin Wimbledonvinst 1954 fått 
ett lukrativt erbjudande från Jack Kramers proffsstall. Även världstvåan Ken 
Rosewall och trean Lew Hoad uppgavs fått lockande erbjudande i 50.000-dol-
larsklassen – mycket stora belopp på 1950-talet. Jack Kramer hade således pla-
ner på att köpa över hela den internationella amatörtennisens toppskikt och 
sammanföra dem med de världsspelare han redan hade i stallet; Jack Kramer 
själv, Pancho Gonzales, Frank Sedgman, Pancho Segura, Mcgregor m.fl. 

Jack Kramer förde även fram vissa idéer om att tennisen hade börjat tappa 
sitt underhållningsvärde då allt fler servade för hårt och gick på nät direkt för 
ett snabbt avgörande, de långa publikknipande duellerna började försvinna, er-
satta av ett monotont pangande. Kramer menade att han på försök ville ändra 
tennisreglerna så att den som servade inte fick gå på nät och spela volley direkt 
utan måste låta bollen studsa en gång först. Detsamma gällde returtagaren, 
den spelaren skulle inte heller få störta på nät direkt efter sin serveretur, utan 
måste låta nästa slag studsa en gång i banan först. Bägge spelarna skulle alltså 
hållas kvar i bakplan i ett par slag innan en nätattack skulle tillåtas.
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Världsettan Tony Trabert accepterade till sist Kramers proffsanbud och 
spänningen i tennisvärlden var stor hur de bägge australiensarna Ken Rosewall 
och Lew Hoad skulle svara. Skulle Jack Kramer lyckas köpa över amatörtenni-
sens tre bästa i världen på ett bräde? Ryktena gick i olika riktningar och ama-
törvärlden satt inte passiv.  Australiens tennisförbund var på krigsstigen och 
ömsom hotade och ömsom lockade sina två främsta spelare för att de skulle 
förbli ”amatörer”, och de racketmärken som de aktuella världsstjärnorna spela-
de med, Dunlop respektive Slazenger, utlovade ”löneförhöjningar”, dvs bättre 
villkor och goda framtidsmöjligheter inom firmorna om de förblev amatörten-
nisen trogna. Händelseförloppet visar med all tydlighet att begreppet ”amatör” 
i sammanhanget redan här hade urholkats rejält, då ju amatörtennisen var 
med i någon slags budgivning. Inför detta tryck meddelade bägge spelarna till 
amatörtennisens glädje att de tackat nej till proffserbjudandena för tillfället 
och skulle fortsätta som amatörer några år till. Jack Kramer kommenterade bi-
stert att det var förkastligt att spelarna hade utsatts för så starka påtryckningar, 
och dessutom ifrågasatte han om inte deras amatörstatus redan var förbrukad 
då de hade skrivit på ett avtal med Kramer om att det var till hans proffsstall 
de skulle gå om de blev proffs. Så kunde tongångarna alltså låta i mitten av 
1950-talet kring den infekterade frågan om amatörer kontra proffs. Det skulle 
följas av fler incidenter kommande år och även några svenska tennisspelare 
fick erbjudande om proffsspel och stora inkomster.

Proffsen kommer till Sverige
Proffscirkusen med Pancho Gonzales, Tony Trabert och Frank Sedgman i spet-
sen kom till Stockholm och Kungliga hallen 8–9 oktober 1956. Enligt tidnings-
referaten var förväntningarna högt uppskruvade på att få se tennisartisteri på 
högsta nivå. Det uttrycktes att Sverige aldrig tidigare hade gästats av en mer 
formidabel tennisspelare än den mexikanske ”tennisguden” Pancho Gonzales, 
som lyckades trollbinda publiken två kvällar i rad. Bättre propaganda för ten-
nissporten var svårt att tänka sig, menade t.ex. Tennistidningens krönikör, och 
gav en målande hyllningsskildring av den långe Gonzales, som beskrevs som 
både kraftfull, kattlikt smidig och med explosiv hårdhet. Proffsuppvisningen 
över två dagar i Kungliga hallen lockade runt 3.000 åskådare med kung 
Gustav V i spetsen. Matcherna spelades som en tänkt Davis Cup-match, USA– 
Australien, med spelarna Tony Trabert, Pancho Gonzales mot Frank Sedgman 
och Rex Hartvig. Matcherna spelades över fem set och första kvällen, en vanlig 
måndagkväll, höll spelet på ända till midnatt men publiken, inklusive kungen, 
satt tappert kvar till sista bollen var slagen.

När spelarna sedan intervjuades av olika journalister handlade frågorna 
bl.a. om hur mycket pengar de tjänade och huruvida de bästa proffsen skulle 
slå de bästa amatörerna. Det sistnämnda var en fråga som ständigt var på tape-
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ten och dessutom lite infekterad och då Gonzales fick frågan om vad han hade 
för framtida dröm svarade han talande: ”Att få möta amatörerna i Wimbledon. 

Jag tror vi proffs är betydligt starkare”. Tony Trabert var inne på samma tema, 
samtidigt som han berättade att han snart skulle bli pappa och tänkte trappa 
ner på resandet och spelandet jorden runt. Han gav vidare rosor till Sverige 
och särskilt turneringen i Båstad då han till de svenska journalisterna utryckte: 
”Till sist vill jag ha sagt, att jag alltid kommer att längta tillbaka till Båstad. Tänk på 

fisket, på alla glada människor, på festliga kvällar med lek och musik. En dag skall 

väl proffs få möta amatörer och då hoppas jag att Båstad bjuder in mig. Jag säger ja 

på förhand”. (Tennistidningen 1956:9 s 5.)    
Även året efter, 1957, kom Kramers proffscirkus till Stockholm. Då hade 

även Ken Rosevall till slut anslutit sig och återigen spelades en proffslands-
kamp mellan Australien–USA över två dagar. Australien vann med 4–1, Ken 
Rosevall och Lew Hoad var ett mycket starkt team. Jack Kramer deltog själv 
i spelet men började bli för gammal för att matcha världens bästa. Pancho 
Segura slog Lew Hoad, som bara månader tidigare vunnit Wimbledon som 
amatör. Pancho Segura var en favorit i massmedias ögon, både hans indianät-
tade ursprung från Ecuador och hans kropp och speciella spelstil framhölls 
flitigt i beskrivningarna. Med ord som den ”otroligt krumbente mörkhyade inka-

sonen”, beskrevs även hans snabbhet och mjukhet på banan samt hans egen-
artade dubbelfattade forehand som han var tämligen ensam om i världseliten. 
Noteras bör för övrigt att Segura slog dubbelfattat både på forehand och back-
hand. Och så kom matchen som ansågs vara titeln om världens bäste spelare, 
Rosevall mot Pancho Segura, där Ken Rosevall vann med 7–5 6–3. Kungliga 
tennishallen var absolut fullsatt och i pressen var det mycket positiva tongång-
ar över ”två oförglömliga dagar” med stor tennisshow.

När Jack Kramers proffscirkus återigen var på besök i Sverige 1959, först i 
Båstad på sommaren och sen i Stockholm på Kungliga i oktober, hördes dock 
en del negativa åsikter i pressen. I Tennistidningen fanns en stort uppslagen 
artikel som fokuserade på att vid bägge tillfällena då proffsen spelat hade pu-
bliken varit både gles och påfallande ointresserad. I Båstad hade hela läktar-
sektioner gapat tomma och på Kungliga, i en proffsgala arrangerad av klubben 
AIK med Sven Davidson som frontfigur, hade det varit knappt halvbesatt med 
endast 700 betalande åskådare. Det klagades bl.a. på det höga biljettpriset om 
12 kronor per person men framförallt diskuterades det om högklassisk teknisk 
tennis verkligen räckte för att skapa engagemang. Vem brydde sig egentligen 
om vem av proffsen som gick hem med någon tusenlapp extra i vinstbonus? 
På plats var fyra verkligt stora stjärnspelare: Lew Hoad, Ken Rosewall, Frank 
Sedgman och Tony Trabert. Men detta räckte alltså inte enligt flera skribenter 
i olika dagstidningar. Spelarna ansågs för maskinmässiga och tråkiga, och det 
saknades också tävlingsnerv. ”R:et” Eklöf i Dagens Nyheter ansåg att det hela var 
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långtråkig dollartennis och att det var mer givande att gå på Gröna Lunds tivoli.  
Signaturen Bom i Stockholms-Tidningen ansåg att han lika gärna kunde ha hört 
ett antal årsmötesprotokoll uppläsas och gamle storspelaren Kalle Schröder ut-
tyckte i Expressen att visserligen var tennisen otroligt bra men spelarna charm-
lösa och trumpna. 

En som förde fram en mer positiv uppfattning var DC-lagets yngste med-
lem och framtidshopp Jan-Erik Lundqvist, som hade börjat som gästskribent i 
Tennistidningen. Han höll inte alls med i kritiken som framfördes mot proffsen. 
För det första hade det spelats bättre tennis än Lundqvist någonsin sett, det 
hade varit stor tenniskonst innehållandes snabbhet, styrka, precision och suve-
ränitet. Att beskriva galan som långtråkig, monoton och finesslös var direkt fel-
aktigt och vittnade om okunskap, menade Lundqvist. Han framträdde här även 
som elitspelarnas advokat rent generellt och påminde om att vissa presskri-
tiker aldrig varit nöjda med de svenska tennispersonligheterna heller. Enligt 
Lundqvist hade skriverier alltför ofta handlat om att Torsten Johansson hade 
varit osympatisk då han med sin varierade teknik lekte med sina motståndare, 
Uffe Schmidt var för stel och stirrade för mycket ner i banan, Sven Davidson 
var fräck och gjorde allt för att egoistiskt inverka på tvivelaktiga domslut och 

Lennart Bergelins då-
liga humör och upp-
trädande på banan 
var en ständig källa 
till negativa skrive-
rier, ansåg Lundqvist 
i en allmän känga till 
idrottsjournalisterna.

Under 50-talet besökte 
proffstennisens främsta 
världsspelare Sverige flera 
gånger vid olika galor som 
uppmärksammades stort i 
massmedia. På bilden ses 
Frank Sedgman, Pancho 
Gonzales, Rex Hartvig och 
Tony Trabert. 
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Även om en del journalister således var kritiska så var de svenska elitspelar-
na och ledarpersoner inom svensk amatörtennis desto mer angelägna om att 
hålla sig väl med Jack Kramers proffsgäng och alla de gamla stormästarna. 
När proffscirkusen var i Stockholm så umgicks proffsen privat med bl.a. Bill 
Lufler – den svenske rikstränaren från USA – och ett antal spelare, t.ex. Nisse 
Rohlsson och Sven Davidson. Bill Lufler gav i sin återkommande krönika i 
Tennistidningen en del information om hur han själv hade varit ute med världs-
stjärnorna och deras fruar som var med på resan och shoppat i de finaste bu-
tikerna Stockholm kunde erbjuda. Det talades även om en livad privat middag 
med svensk mat för hela proffsgänget hemma hos Sven Davidson. Då interna-
tionella världsstjärnor som Ken Rosewall, Lew Hoad, Frank Sedgman och Tony 
Trabert var i stan uppfattades det av naturliga skäl som en stor händelse för 
den svenska tenniseliten, även om en del journalister skrev kritiska skriverier 
om de maskinmässiga ”dollarspelarna”.

I april år 1968 förändrades allt. I Bournemouth på engelska sydkusten an-
ordnades en turnering dit både amatörer och proffs var inbjudna att spela mot 
varandra. Ken Rosewall vann turneringen med vinst över Rod Laver i finalen 
och några veckor senare var dessa spelare i final igen i Paris som då blev den 
första öppna Grand Slam-turneringen. Tennisen var inte längre uppdelad i 
två separata läger och vägen mot den kommersiella tennisvärlden med snabbt 
stigande prissummor i alla stortävlingar låg öppen. Året efter, 1969, var Rod 
Laver ostoppbar och vann en Grand Slam, alla de fyra största turneringarna.

Sven Davidson når kulmen som spelare – Vann i Paris 
och nådde semifinal i både Wimbledon och USA 1957

Sven Davidson befäste sin position som en av Europas allra främsta spelare ge-
nom att vinna Franska mästerskapen på grus i Paris 1957. Det var faktiskt tred-
je gången i rad som Davidson nådde finalen, men efter två finalförluster åren 
innan vann han nu finalen över amerikanen Herb Flam. Finalen vanns i tre 
raka set. Sven Davidson lyckades bra även i Wimbledon detta år, då han vann 
fem matcher och nådde semifinal. Där stötte han återigen på australiensaren 
Lewis Hoad som i kvartsfinalen lätt vunnit över landsmannen Roy Emerson. 
Davidson ansågs av de samtida skribenterna ha ett slags ”Hoad-komplex”, som 
innebar att svensken tappade sitt normala självförtroende och vägvinnande 
spel då Low Hoad stod på andra sidan nätet. Hoad hade vunnit över Davidson 
nästan alla gånger de mötts senaste åren och i semifinalen i Wimbledon 1957 
blev det så igen. Även Uffe Schmidt gjorde en bra Wimbledonturnering, avan-
cerade till kvartsfinal mot Neal Fraser. Den jämna matchen gick till femte och 
avgörande set  därSchmidt dock förlorade med 6–4. 
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Sven Davidson var under 50-talet en av de bästa amatörspelarna i världen. Han hade flera 
fina framgångar i USA och nådde finalen i Paris tre gånger i rad, och blev där förste svensk att 
vinna en Grand Slam-turnering i singel 1957. 

Sven Davidson bevisade sin höga världsposition detta år genom att nå semi-
final även i USA-mästerskapen vid Forest Hills på hösten. I en ranking gjord 
av den tyska tidningen Tennis sammanfattades året 1957 och på basis av re-
sultaten i de större tävlingarna kom man fram till att amatörtennisens etta på 
herrsidan var Cooper, tvåa Sven Davidson, trea Neal Fraser. På nionde plats 
rankades Uffe Schmidt. År 1958 vann överraskande Sven Davidson och Uffe 
Schmidt Wimbledon i dubbel. I finalen besegrades det starka australiensiska 
paret Neal Fraser/Ashley Cooper. Dubbelvinsten för det svenska paret kom 
oväntat då Davidson/Schmidt inte haft några större framgångar tillsammans i 
dubbel tidigare och det blev heller inga senare. Davidson höll på att trappa ner, 
Schmidt började spela med andra yngre partners.



40

idrott, historia & samhälle

 
Sven Davidson och Ulf Schmidt vann helt oseedade överraskande Wimbledon i dubbel år 
1958. Schmidt hade som ung ny spelare avancerat starkt med bl.a. en sensationell vinst 
inomhus i USA 1956. Schmidt kom sen att tillsammans med Jan-Erik Lundqvist bilda det nya 
svenska Davis Cup-paret under 1960-talet.

Övergången till 1960-talet – Nya spelare och ny kapten
I slutet av 1950-talet gick det sämre för Sverige i Davis Cup. Efter en ovän-
tad förlust på hemmaplan mot Chile var besvikelsen så pass stor att Nisse 
Rohlsson ställde sin plats som DC-kapten till förfogande. Enligt rykten fanns 
planer på att Sven Davidson nu när han bestämt sig för att sluta spela elitten-
nis själv, skulle ta över kaptensrollen. De svenska spelarna var utomlands och 
spelade bl.a. i Wimbledon där Davidson hade fört samtal med de yngre nya 
spelarna i laget. När Sven Davidson kom tillbaka till Sverige meddelade han att 
han dragit tillbaka sin kandidatur utan att hunnit tillträda. Tennisskribenterna 
undrade givetvis: Vad hände i Wimbledon? På denna fråga gavs lite olika svar. 
Sven Davidson själv menade att han möttes av viss kyla från de aktuella spe-
larna,  medan spelarna själva uttalade att det inte hade hänt någonting alls och 
att Davidson inte nämnt något om kaptensrollen.

Men fanns det någon annan lämplig kandidat? Enligt Tennistidningen 
1959:6 fanns det ingen given, bäst var nog att vädja till Nisse Rohlsson igen. 
Uffe Schmidt och Janne Lundqvist uttalade dock att det inte var helt nödvändigt 
att en lagkapten själv hade en massa SM-titlar och egen landslagserfarenhet. 
Den viktigaste uppgiften var att få spelarna i bra balans och på bästa humör, 
och att inse att tennisspelare är stöpta i olika former. Vad som passade ena spe-
laren var direkt olämpligt för den andre. Valet föll till sist på Mats Hasselqvist 
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som varit sekreterare på Tennisförbundet i flera år och därmed var 1950-talets 
epok över. Den nya lagkaptenen med unga nya stjärnskotten Lundqvist och 
Schmidt skulle bli en mycket framgångsrik trio under nästan hela 1960-talet. 
Lennart Bergelin och Sven Davidson hade stora internationella framgångar 
under 1950-talet och förde otvetydigt fram svensk tennis på flera plan, de var 
ett välkänt och uppskattat par för alla samtida idrottsintresserade. Men med 
1960-talet flyttade tennisens positioner fram i hela svenska samhället på ett 
nytt sätt. Tennisen lyfte både på toppen och bredden, och med massmedias 
och särskilt TV:s hjälp påbörjades utvecklingen till en svensk folksport. I sam-
manhanget kan några belysande siffror kort nämnas. Under hela 1950-talet 
tillkom endast 100 nya klubbar, under 1960-talet däremot hela 450 nya klub-
bar, en fördubbling av det totala antalet i landet. Även antalet tennismedlem-
mar mer än fördubblades under 1960-talet, från 27 000 i slutet av 1950-talet 
till 55 000 tio år senare.

Avslutning – Lennart Bergelins personlighet hyllas 
Denna artikel har delvis kretsat kring Lennart Bergelins och Sven Davidsons 
starka personligheter. Bägge kom för övrigt att efter sina egna karriärer som 
spelare, göra stora insatser som ledare inom tennisen. Sven Davidson bl.a. 
som coach för svenska elitdamer, Bergelin som Davis Cup-kapten och framfö-
rallt som personlig tränare till Björn Borg på 70-talet. Som framgått av artikeln 
fanns under 50-talet en del kritiska och ibland rätt syrliga kommentarer om 
de bägge herrarna i den samtida pressen, men det fanns också många beröm-
mande ord. För balansens skull vill jag som avslutning lyfta fram en krönika 
i Idrottsbladet sommaren 1955 nedtecknad av signaturen E-d, ett närmast po-
etiskt personporträtt av Lennart Bergelin och hans påstådda känsliga nervsys-
tem. I krönikörens ögon var Bergelin ett känsligt nervknippe som lätt förvand-
lades till ett åskväder då det gick honom emot; pannan mulnade, vita gnistor 
lyste i pupillerna, handen högg som en blixt i racketen, han blev närmast som 
besatt. Men kontrasten var så märklig mellan hans häftiga temperament och 
den mjuka rytmen i hans spel, som böljade fram och åter som vågor mot en 
strand, allt utfört i stor harmoni och fulltonighet. Bergelin kom inte välpres-
sad och pomaderad ut på plan, byxorna satt slarvigt, skjortan liknade mest en 
gammal sladdrig undertröja. Men då racketen låg i hans hand var det en mäs-
tares instrument, värd att noga lyssna till, avslutade den poetiskt inspirerande 
skribenten sin hyllning till Lennart Bergelin.
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Idrottsrörelsens demokratifostrande – ett 
historiskt perspektiv

Av Jonny Hjelm

Abstract

This article analyses how the Swedish sports movement’s demo-
cratic processes – and democratic fostering mission – has been 
described in policies from the late 19th century until the beginning 
of the 21st century. The strong and long-standing rhetoric of the 
sports movement as a ‘school in democracy’ is the background 
for this analysis. I particularly draw attention to the club level of 
the sports movement and how democracy has been discussed in 
that context. The analysis draws on previous research and analy-
ses, including data such as government reports, sport manifest 
declarations and magazines. Theoretically, I utilise Ahrne and 
Papakosta’s resource mobilization theory, as applied to non-profit 
membership organizations. One of the article’s main findings is 
that ‘democracy’ and ‘popular movement’ were concepts that the 
leading representatives of the sports movement failed to use in the 
late-1800s and up until the 1920s. This was related to the fact that 
many leaders in the Swedish sports movement were of a bour-
geois background and were strongly skeptical about parliamentary 
democracy (including general and equal voting rights, which were 
implemented in Sweden in 1921). Later on, since the 1970s, there 
has been an emphasising of the importance of the democratic 
decision-making processes within the sports movement and its 
democratic fostering dimensions. In accordance with Ahrne’s and 
Papakosta’s resource mobilization theory, my analysis shows that 
by the early 21st century the sports movement’s democratic institu-
tions and processes had become a symbolic asset, and an effective 
tool in the struggle for Swedish democracy.
Keywords: Democratic fostering, Swedish sports movement, re-
source mobilization theory, representative democracy, school in 
democracy, sport club
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Inledning
Den svenska idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocesser, gemenskaper 
och dess positiva effekter på medlemmar och samhälle har betonats de se-
naste 20–30 åren. I 2009 års idrottspolitiska proposition förklaras exempelvis: 
”Det är en viktig del av idrottsrörelsens demokratiska utveckling att varje män-
niska kan påverka verksamheten såväl genom en demokratiskt organiserad 
mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.”1 Det är inte 
bara idrottsrörelsen som utvecklas av demokratiska processer, det gör även de 
individer som deltar i dessa processer. Demokratifostrandet bedöms så pass 
viktigt att regeringen 2015 uppdrog till Centrum för idrottsforskning att ut-
reda hur ”idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland 
befolkningen”.2 

Det har sedan 1990-talet varit vanligt att framställa idrottsrörelsen som en 
skola i demokrati.3 Men så har det inte alltid varit, vilket givetvis beror på att 
uppslutningen kring demokrati – och det som detta begrepp anses represen-
tera – idag är mycket starkare jämfört med exempelvis i början av 1900-talet. 
Viktigt i sammanhanget är också idrottsrörelsens folkrörelsestatus, erövrad 
successivt under 1900-talet.4 Folkrörelsebegreppet har beskrivits som en ”en 
’helig terminologisk ko’” med starka demokratiska konnotationer. ”Så fort 
vi talar om medlemskap så tänker vi till exempel nästan automatiskt i banor 
kring det demokratiska föreningsmedlemskapet”, skriver företagsekonomen 
Torbjörn Einarsson.5 Denna förståelse och sammanlänkning av demokrati och 
folkrörelse är präglad av vår tid och samhälleliga utmaningar, men också av 
folkrörelsernas historieskrivning. Som ska visas i denna artikel var folkrörel-
se och demokrati begrepp som den första generationens idrottsledare inom 
Riksidrottsförbundets (RF) högsta ledarskikt helst undvek att använda.

I denna artikel analyseras hur föreningsidrottens beslutsprocesser och de-
mokratiska fostransuppdrag beskrivits över tid, med början i slutet av 1800-ta-
let till och med 2000-talets början. Det rör sig främst om hur dessa processer/
uppdrag uppfattats av sin samtid men också om utsagor av mer historisk ka-
raktär om idrottsrörelsens utveckling och idémässiga rötter. Jag uppmärksam-
mar särskilt föreningsnivån och hur demokratin på denna nivå behandlats, 
som reellt existerande men också som idealt strävansmål. Det handlar dels 
om demokrati som ett kollektivs beslutsprocesser, dels om de värden och för-
hållningssätt som förknippats med (idrotts-)föreningsliv och tillskrivits demo-
kratisk relevans; exempelvis tolerans och låga medlemsskapströsklar.6 Fokus 

1 Regeringens proposition 2008/09:126, Statens stöd till idrotten, s 18.
2 Dartsch, Norberg & Pihlblad, 2015, s 3
3 Se t ex Norberg, 2004a.
4 Enligt pedagogen Göran Patriksson kom idrottsrörelsen relativt tidigt – åren omkring 1930 

– att skrivas in i ett legitimerande folkrörelsenarrativ. Patriksson, 1973, s 85. 
5 Einarsson, 2011, s 6. Se även Lindgren, 1999; Jonsson, 2006.
6 Med låga medlemströsklar avses att den ska vara öppen för alla, oavsett kön, etnicitet, 
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ligger på hur olika aktörer, genom sitt tal om föreningsdemokrati/demokrati, 
folkrörelse och demokratifostran, laddat dessa begrepp med innebörder och 
hur detta i sin tur kan ses som uttryck för institutionella intressen och tids- och 
platsbundna samhällskontexter.

Med begreppet ”föreningsidrott” avses all kollektivt organiserad idrott 
som funnits i Sverige sedan 1700-talets slut. Med begreppet ”idrottsrörelse” 
åsyftas om inte annat anges den kollektivt organiserade idrotten som sedan 
1903 varit en del av RF:s nationella organisation. Exkluderingen av icke RF-
organiserad föreningsidrott motiveras av att den övervägande delen av källma-
terialet och tidigare forskning om demokratin inom ”idrottsrörelsen” rört den 
RF-organiserade föreningsidrotten. Framställningen baseras på tidigare forsk-
ning och nedslag i samtida källmaterial av skiftande slag, främst betänkanden, 
idrottspolitiska programmatiska skrifter samt tidskrifter. 

Efter denna inledning beskrivs i ett avsnitt idrottsforskning som på olika 
sätt behandlat idrottsrörelsens demokratiska processer, följt av ett avsnitt där 
jag presenterar mitt resursmobiliseringsteoretiska perspektiv. Därefter följer 
resultatredovisningen, kronologiskt i tre längre avsnitt där varje avsnitt inleds 
med en kortfattad historisk kontextualisering, med fokus på demokratirele-
vanta inslag i samhällsutvecklingen. Artikeln avslutas med en diskussion och 
sammanfattande slutsats rörande idrottsrörelsens demokratifostrande.

Idrottsrörelsen och demokrati – tre forskningsområden
Det finns grovt sett tre forskningsområden som behandlat den svenska idrotts-
rörelsens demokratiska beslutsprocesser, gemenskaper och effekter på med-
lemmar och samhälle. Redovisningen nedan syftar till att teckna huvuddragen 
inom dessa tre områden, med tyngdpunkten lagd på det tredje området då det 
i första hand är här som vi finner studier med längre historiska tidsperspek-
tiv. Jag begränsar mig givetvis också till den humanvetenskapliga idrottsforsk-
ningen.

Inom det första forskningsområdet – en huvudströmning inom svensk 
idrottsforskning sedan 1970-talet – har forskare studerat föreningsnivåns 
idrottsliga praktiker, dess villkor och psyko-sociala verkningar för de involve-
rade, inklusive upplevt inflytande. Medlemsinflytandet har behandlats som nå-
got individuellt, informellt och knutet till den egna praktiken. Demokrati har 
tenderat bli liktydig med delaktighet, tolerans och inkluderande praktiker. De 
föreningsdemokratiska sammanhangen framträder bara vagt, som en allmän 
föreningskuliss, vilket också gäller idrottsrörelsens folkrörelseförflutna.7 

Inom det andra forskningsområdet har forskare granskat idrottsförening-
ars beslutsprocesser och ofta även hur dessa processer förändrats över tid. 

religiös tro, sexuell identitet osv. Utöver dessa två demokratiska huvudtyper finns en tredje; 
ekonomisk demokrati, som dock inte är relevant i denna artikel. Lundquist, 1999.

7 Se t ex Nilsson, 1993; Trondman, 2011; Karp, 2000; Redelius, 2002; Eliasson, 2009.
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Många studier har behandlat såväl formella som informella beslutsprocesser.8 
Elitidrottsföreningar framstår ibland som styrda av några få resursstarka indi-
vider.9 Demokratisk relevans har även många av de studier som undersökt lo-
kala idrottspolitiska prioriteringar, sportifieringsprocesser och resultatutveck-
ling, och i samband med detta belyst idrottsföreningars beslutsprocesser och 
medlemmars inflytande.10 Inom detta forskningsområde har tyngdpunkten 
generellt legat på demokrati som kollektiva förhandlings- och beslutsproces-
ser.

Inom det tredje forskningsområdet har forskare fokuserat idrottsrörelsens 
relation till staten, och hur – och vilken utsträckning – det statliga stödet till 
idrottsrörelsen påverkat dess oberoende, ofta anfört som ett absolut folkrörelse-
kriterium.11 I detta forskningsområde inkluderar jag också den forskning som 
behandlat idrottens föreningsliv som en del av det civila samhället och dess so-
ciala kapitalproduktion.12 Även här utgör idrottsrörelsens oberoende som ide-
ell, medlemsstyrd organisation en grundbult. En närliggande problematik är 
idrottsrörelsens partiella kommersialisering och ökade professionaliserings-
grad (fler anställda på olika organisationsnivåer) och hur dessa processer påver-
kat dess status som oberoende folkrörelseorganisation.13 Demokratibegreppet 
och olika demokratibegreppspar (exempelvis föreningsdemokrati) har ofta an-
vänts i svepande, allmänna ordalag för att beskriva såväl kollektiva beslutspro-
cesser som idrottens gemenskaper, normer och idrottsliga praktiker och dess 
sociala verkningar, kanske i synnerhet det sistnämnda.14

Inom det tredje forskningsområdet betraktas idrottsrörelsens medlems-

beroende som en viktig komponent. Medlemsberoendet representerar ur ett 
folkrörelseperspektiv stats-, marknads-, anställda-beroendets motpol. Det ide-

8 Se t ex Ström, 1991; Hjelm, Isberg & Rönnlund, 2016; Forslund, 2012; Rönnlund, 2018.
9 Se t ex Alsarve, 2014: Horgby & Ericsson, 2015.
10 Se t ex Hjelm, 2004; Sjöblom, 2006; Peterson, 1989; Billing, Franzén & Peterson, 1999: 

Yttergren, 1996; Janzon, 1978.
11 Se t ex Olsson, 1992; Norberg, 2004b, Sjöblom, 2015; Fahlén & Österlind, 2015.
12 Se t ex Einarsson, 2008; Hvenmark, 2008; Blomdahl, 1990.
13 Ahrne & Papakostas, 2015. De menar att de svenska medlemsskapsorganisationerna under 

1900-talet genomgick en rationaliseringsprocess som minskade behovet av mänskligt 
(medlems-)arbete och med det också beroendet av medlemmar, och i synnerhet aktiva 
medlemmar. En allt större andel arbete utfördes istället av anställda på olika nivåer. Besluts-
processerna hade även de genomgått rationaliseringsprocesser vilket ökat avståndet mellan 
”ledare och ledda”.  Medlemsskapsorganisationerna styrdes istället i allt högre grad av en 
inre ledarkrets som hade kunskap och tid.

14 Se t ex SOU 2008:59 och den forskning som ensamutredaren sociologen Tomas Peterson 
refererar i samband med att ”föreningsfostrandets” demokratiska dimensioner behandlas. 
Det kan också, som hos Österlind innefatta ett uttryckligt nedvärderande av den ”samhälls-
nytta” som tillskrivs deltagande i formella beslutsorgan. I Österlind, 2017, s 41 i kappan, 
förklarar författaren att hon valt bort CIF-rapporter (ett av två utrednings-/utvärderings-
material som avhandlingen baserades på) som exempelvis fokuserade på ”styrelsearbete” 
då det inte i lika hög grad – som en del andra rapporter – ansågs ”handla om idrottens 
samhällsnytta eller idrottsdeltagande”. Det betyder alltså att det arbete som årligen nedlagts 
i ca 20 000 idrottföreningsstyrelser (inkluderande förhandlande och beslutsfattande) inte 
skulle inrymmas i ”idrottens samhällsnytta”.  
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ella medlemskapet och de påverkansmöjligheter som varit knutna till detta 
har skrivits fram som något signifikativt för idrottsrörelsen (och andra folk-
rörelser). Det har ibland, som hos historikern Jan Lindroth, inrymts i be-
greppet ”självständighet”.15 Andra forskare har kallat det ”[den] demokratiska 
friheten”,16 en ”demokratisk organisering”17 och, som historikern Johan R 
Norberg uttrycker det: ”traditionellt föreningsdemokratiska principer, det vill 
säga tanken att medlemmarna skall styra sig själva”.18

Lindroths doktorsavhandling Idrottens väg till folkrörelse från 1974 utgör en 
viktig replipunkt inom det tredje forskningsområdet. Med avhandlingen befäs-
tes bilden av ”idrotten” som en demokratisk folkrörelse.19 Med utgångspunkt i 
nio kriterier, signifikativa för vad som enligt Lindroth karaktäriserade en folk-
rörelse, hävdades att ”idrotten” åren 1906–1909 utvecklats till en folkrörelse. 
Ett kriterium var ”självständighet” – visavi staten (och dess finansiella stöd i 
framförallt) – ett annat rörde idrottsrörelsens organisatoriska ”uppbyggnad” 
som enligt den ”typiska folkrörelseorganisationen” skulle ha en ”väl utbyggd, 
pyramidformad struktur omfattande lokal-, regional- och riksplan”. Med RF:s 
bildande och organisatoriska tillväxt mot 1910-talets början ansågs också detta 
kriterium uppfyllt. I Lindroths analys av idrottens folkrörelseblivande tillmät-
tes den rumsliga (verksamhet i hela landet) och sociala breddningen förhål-
landevis stor vikt – liksom den idrottsideologiska komponenten – medan dess 
representativa demokrati inte problematiserades eller betonades.20

Trettio år senare publicerades Norbergs doktorsavhandling som delvis kny-
ter an till Lindroths studie. Avhandlingens huvudsyfte är att analysera relatio-
nen mellan staten och idrottsrörelsen 1913–1970 med utgångspunkt i idrotts-
politiska diskussioner och beslut.21 Enligt Norberg förstärktes idrottsrörelsens 
folkrörelsestatus från och med 1920-talet och särskilt markerat under 1930-ta-
let. Detta berodde bland annat på dess numerära tillväxt (antal föreningar/
medlemmar) och socialdemokratins stärkta ställning och påbörjade folkhems-
bygge. Norberg har i andra arbeten gått längre fram i tiden – alltså också tagit 
upp idrottspolitiken efter 1970 – och visat på den folkrörelseretorik som omgav 
1970-talets ”idrott åt alla-politik” och att denna från och med 1980-talet också 
började innehålla explicita resonemang rörande idrottsrörelsens demokrati-

15 Lindroth, 1974, s 18.
16 Johansson, 1953, s 86.
17 Lundström & Wijkström, 1995, s 36.
18 Norberg, 2002, s 30.
19 Tanken var dock inte ny inom historisk folkrörelseforskning. Se t ex Johansson, 1952. 

Lindroths slutsats rörande idrottsrörelsens folkrörelsestatus kom också att uppskattas av 
idrottsrörelsens ledarskikt. Se t ex Lars Liljegren och Bengt Wallin som 1985 skrev följande: 
”Historikern och forskaren Jan Lindroth har emellertid påvisat att de krav som enligt 
tradition kan ställas på en folkrörelse uppfylls av idrottsrörelsen. Det är 11 krav. Idrotten 
uppfyller dem alla. Det är upp till den som har avvikande uppfattning att bevisa motsatsen. 
Skönt.” Liljegren & Wallin, 1985, s 15. 

20 För kritik och redogörelse för en avvikande uppfattning, se t ex Olson, 1992.
21 Norberg, 2004b.
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fostrande.22 Enligt Norberg har det funnits ett implicit kontrakt mellan RF och 
staten som reglerat och garanterat en viss självständighet åt idrottsrörelsen. 
Kontraktet har dock omförhandlats de senaste decennierna vilket inneburit ett 
explicitgörande av kontraktet och med det också ett reducerat handlingsutrym-
me.23 Talet om idrottsrörelsens gemenskaper och demokratiska beslutsproces-
ser ses hos Norberg som en retorisk-ideologisk produkt men representerar 
också – som jag tolkar honom – något högst konkret.

Kritiker menar att Norbergs historieskrivning – och indirekt/implicit även 
Lindroths – är alltför aktörsorienterad. Maktanalyserna imponerar inte hel-
ler. Här förespråkas istället strukturalistiska teorier med styrningsteknologier 
(tekniker/modeller/logiker/rationaliteter etc) och ett friläggande av ojämlika 
och subtila maktrelationer. Med utgångspunkt i dessa teorier hävdas bland an-
nat att idrottsrörelsens autonomi – talet om dess ideella, oberoende – varit en 
ideologisk diskursiv chimär.24

Åsikterna om idrottsrörelsens demokratiska karaktär och historia är 
inom denna kritiska och teorityngda forskning inte entydig. Historikern 
Paul Sjöblom menar exempelvis att 1921 års idrottsbetänkande i ”odelat po-
sitiv anda” beskrev idrottsrörelsen25 som ”’en verklig folkrörelse’ demokra-
tiskt uppbyggd och ideellt verkande”.26 Pedagogerna Josef Fahlén och Malin 
Österlind menar däremot att samma betänkande uttryckte en stark misstro 
gentemot idrottsrörelsen och att huvudorsaken härtill var dess representativa 
demokrati.27 Gemensamt för dessa forskare är den teoretiska förförståelsen 
och att abstrakta storheter som ”sociala inrättningar” och ”välfärdsstaten” till-
skrivs aktörsstatus. Samhälleliga klassmotsättningar och politiska skiftningar 
över 100–150 år reduceras till att kretsa kring två eller tre regimer/system. 
Idrottspolitiken, och de analyser som presenteras, förankras bara svagt i tid 
och rum.

Den refererade idrottsforskningen har sammantaget – trots forskningens 
spretighet – bidragit till att befästa bilden av idrottsrörelsen som en demokra-
tisk folkrörelse med rötter i 1800-talets Sverige; historikerna främst genom sitt 
problematiserande av idrottsrörelsens relation till staten och pedagoger/sociolo-

ger och civila samhället-forskare genom sitt infogande av idrottens föreningsliv i 
den ideella folkrörelsesfären och dess traditioner.

22 Norberg, 2004a.
23 Norberg, 2004b. Se även Norberg, 2017, kapitel 1.
24 Se t ex Sjöblom, 2015; Fahlén & Österlind, 2015.  
25 Sjöblom benämner den här ”frivilligidrotten”.
26 Sjöblom, 2015, s 125. I det av Sjöblom refererade textstället i betänkandet förekommer dock 

inte orden ”demokratiskt uppbyggd”.  
27 Fahlén & Österlind, 2015, s 160.
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Teoretisk utgångpunkt
Sociologerna Göran Ahrne och Apostolis Papakostas har med utgångspunkt 
i ett resursmobiliseringsteoretiskt perspektiv problematiserat den ideella sek-
torns organisationer och vad som karaktäriserar dessa och deras utveckling 
sedan 1800-talet slut. Enligt Ahrne och Papakostas är en ideell organisations 
främsta kollektiva resurs dess medlemmar, det är det som skiljer ut ”med-
lemsskapsorganisationen” från andra grundläggande organisationstyper i det 
moderna samhället.28 Medlemsskapsorganisationens mål är att ”samordna 
och multiplicera likasinnade människors ansträngningar och resurser”.29 Vid 
sidan av denna resurstyp finns exempelvis materiella resurser.

Den kollektiva resursmobiliseringen inleds vanligen med att en grupp in-
divider – oftast redan ingående i ett löst sammanhållet nätverk – identifierar 
ett gemensamt mål och sluter sig samman för att realisera detta. Beroende 
på resurser, resursackumulering och uthållighet kan en lös sammanslutning 
efterhand formaliseras och få en organisatorisk stadga som ger varaktighet och 
grund för tillväxt och möjlighet att ingå i komplexa organisatoriska strukturer 
och samhälleliga nätverk. Medlemsskapsorganisationens beroende av med-
lemmarna, och de processer som reglerar deras kollektiva samordning, bidrar 
vidare till att ge den en konservativt präglad spårbundenhet.

En medlemsskapsorganisation eftersträvar enligt Ahrne och Papakostas 
maximal legitimitet inåt – gentemot existerande och presumtiva medlemmar 
– men också externt mot befintliga och presumtivt stödjande aktörer. Det ökar 
exempelvis medlemmarnas hängivenhet och arbetsmotivation. I denna legiti-
mitetssträvan mobiliseras medlemskapsorganisationens symboliska resurser 
för att stärka dess respektabilitet och status. Denna resurstyp är också viktig 
för att klara konkurrensen från organisationer med närliggande verksamhets-
innehåll då den egna statusen och legitimiteten påverkades av interaktionen 
med dessa.30

Med begreppsparet ”symboliska resurser” avses det som i relevanta sociala 
sammanhang tillerkänns ett positivt värde. Resurstypen är alltså – som jag 
tolkar Ahrne och Papakostas – relationellt grundad på ett sätt som liknar sym-
boliskt kapital i sociologen Pierre Bourdieus teoretiserande kring hur ekono-
miskt, kulturellt och socialt kapital också kan representera symboliska tillgång-
ar.31 Det som exempelvis i ett socialt rum upplevs som en tillgång – exempelvis 
en viss ideologi – underkänns i ett annat som något värdelöst.

28 Typens fullständiga benämning är ”frivilligorganisationer med medlemskap som grundläg-
gande tillhörighetsform”. Ahrne & Papakostas, 2014, s 44 och 144. De tre övriga grundläg-
gande organisationstyperna är: stater och medborgarskap, familjer/släkter med släktskap 
och äktenskap som grundläggande tillhörighetsform och slutligen företag med ägande och 
anställning som grundläggande tillhörighetsform. 

29 Ahrne & Papakostas, 2014, s 144.
30 Ibid.
31 Bourdieu, 1984. 
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Det resursmobiliseringsteoretiska perspektivet kan, menar jag, bidra till att 
ge en fördjupad förståelse av hur symboliska resurser kan användas av med-
lemsskapsorganisationer. I denna studie handlar det om hur idrottsrörelsens 
medlemmar över tid slutit upp kring ett begrepp som demokrati, som också 
av andra, externa aktörer, uppfattats som en symbolisk resurs. Det historiska 
perspektivet, som finns implicit hos Ahrne och Papkostas, visar också på vik-
ten av att beakta det sociala rummet föränderlighet över tid, inte enbart se det 
sociala rummet som en synkron storhet, vilket ger ett behov av tidsmässig, 
samhällelig kontextualisering.

”Stjärnidrott” och karaktärsfostran – ca 1880–1930
Det demokratiska genombrottet
Det svenska samhällets demokratiseringsprocess inleddes vid 1800-talets mitt 
med ökade mötes- och åsiktsfriheter, vilket också lade grunden för framväx-
ten av frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelserna.32 Under 1880-talet skärp-
tes kraven på politiska förändringar samtidigt som samhället genomgick en 
snabb urbanisering och industrikapitalistisk omvandling. Det var också nu, 
och under efterföljande decennier, som de första partierna i modern mening 
bildades.33

Folkflertalets politiska inflytande hade inte ökat nämnvärt av 1862 års kom-
munreform och ståndsriksdagens avskaffande 1866. Den graderade rösträtten 
gav de förmögna ett mycket starkt samhällsinflytande. År 1908 representerade 
riksdagen 10 procent av befolkningen.34 Ett år senare avskaffades den grade-
rade rösträtten – vilket innebar att vuxna män blev röstberättigade – och 1921 
utvidgades rösträtten till att även omfatta de svenska kvinnorna. Med genom-
förandet av den allmänna, lika rösträtten avslutades flera generationers demo-
kratiska kamp. Till de mest pådrivande hade liberaler och socialdemokrater 
hört, men också kvinnodominerade aktivistgrupper. Motståndet från den kon-
servativa delen av borgerligheten hade varit betydande.35

Föreningsbildande uppifrån respektive nerifrån
Den moderna föreningsbaserade idrotten växte fram under 1800-talets an-
dra hälft. Enligt historikern Leif Yttergren rörde det sig inledningsvis ofta om 
ett föreningsbildande ”uppifrån”, av initiativ tagna av bättre bemedlade äldre 
personer som ville stödja idrottslig verksamhet. I många av dessa så kallade 
”pionjärföreningar” fanns en betydande social verksamhet, festarrangemang, 
utflykter med mera, utan direkt idrottslig koppling. Föreningsledarskiktet 

32 För en analys och problematisering av folkrörelsernas (inklusive idrottsrörelsens) framväxt, 
likheter och olikheter visavi äldre sociala organisationer och institutioner, se t ex Hellspong, 
1991. 

33 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s 181–236.
34 SOU 2000:1, s 14.
35 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s 181–236.



50

idrott, historia & samhälle

präglades av ett paternalistiskt fostransperspektiv med starkt nationalistiska 
inslag.36

Under 1890-talet fick pionjärföreningarna konkurrens av ett föreningsbil-
dande ”underifrån” av i huvudsak unga män som önskade idrotta.37 I dessa 
”allmänna idrottsföreningar” stod idrottsutövandet i centrum. Föreningarna 
hade generellt färre medlemmar än pionjärföreningarna och i många fören-
ingar var den idrottsliga verksamheten överblickbar; beslut och verkställighet 
hopflätad och många medlemmar var bekanta med varandra. Enligt Yttergren 
hölls medlemsmöten relativt ofta och de mest engagerade träffades ännu of-
tare. Hans slutsats är att ”de allmänna idrottsföreningarnas möteskultur […], 
trots bristerna, [kan] ha utgjort en skola i demokrati och föreningsvana för 
arbetarklassen, långt före den representativa demokratins genombrott”.38

Idrottsföreningarna var ännu så länge ganska få och medlemstalen låga. 
Åren 1890–1900 har antalet föreningar uppskattats till omkring 200–300 och 
1910, sju år efter RF:s grundande, då organisationen ”vunnit stadga”, hade 
man 563 medlemsföreningar, vilket drygt 10 år senare ökat till närmare 800 
föreningar.39 Till detta ska läggas att idrottsföreningarna före mellankrigsde-
cennierna i huvudsak var urbana företeelser.40

Generellt leddes merparten av landets idrottsföreningar före mellankrigs-
decennierna av personer från medel- och överklasserna, och då inkluderas ock-
så de nationella organisationerna.41 Det starka överklassinflytandet var ett vik-
tigt skäl till att många av arbetarrörelsens ledare före 1920-talet betraktade den 
moderna idrotten, inklusive idrottsföreningarnas verksamhet, med betydande 
skepticism. Man befarade att arbetarna som var verksamma i dessa skulle ”för-
borgerligas”. Idrottsintresset, och den besatthet som kunde följa hos somliga, 
riskerade minska ungdomars intresse för facklig-politiskt engagemang.42

Den kritiska hållningen inom arbetarrörelsens ledarskikt mildrades knap-
past av påståenden från ledande idrottsledare som Victor Balck och andra om 
att den moderna idrotten skulle minska samhälleliga motsättningar och fung-
era social utjämnande, inte minst då många av dessa tankegångar var inbäd-
dade i högstämt tal om ”fosterlandets” behov av enighet och samsyn. Efter 
1912 års framgångsrika olympiska spel i Stockholm framhöll exempelvis den 
liberale, socialpolitiskt engagerade G. H. von Kock i en artikel i Social tidskrift 

att ”idrotten måste göras till en hela folkets sak”. Och vidare hävdades att idrot-
ten kunde ses som en ”en demokratismens triumf, där uteslutande förmåga ej 
börd, rikedom och relationer föra till målet”.43

36 Yttergren, 1996, s 80 ff.
37 Yttergren, 1996, s 60.
38 Yttergren, 1996, s 85.
39 Lindroth, 1975. Se även Yttergren, 1996, s 54 ff. 
40 Omkring 65 procent av de RF-anslutna idrottsföreningarna fanns detta år i städer.  
41 Lindroth, 1975, s 60.
42 Se exempelvis Pålbrant, 1977. 
43 Citerat ur Janzon, 1992, s 29.  
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Idrottsorganisatorisk konkurrens och statuskamp
Med bildandet av RF 1903 och dess organisationstillväxt under 1910- och 
1920-talen uppstod en allt skarpare konkurrenssituation med andra topporga-
nisationer inom idrotten. RF:s organisationsidé, med sin vertikala kedja av val 
av representanter, avvek från den som fanns hos en av de viktigaste konkurren-
terna; Sveriges centralförening för idrottens främjande (Centralföreningen). I 
Centralföreningen utsåg (från och med 1909) styrelsen sig själva (kooptation).44 
Det rörde sig om ett exklusivt, slutet sällskap: ”Något nämnvärt demokratiskt 
mötesliv förekom inte”, som Lindroth sammanfattar det.45 RF:s organisations-
idé å andra sidan innebar att man, som vid årsmötet 1908 hade 150 röstbe-
rättigade ombud närvarande som representerade drygt 300 föreningar och 
omkring 32 000 medlemmar.46 Under 1910-talets första år, under den idrotts-
politiska debatten som utmynnade i beslutet om det första statsanslaget till 
idrottsrörelsen, framhölls i en del inlägg dess folkrörelsekaraktär som något 
värdefullt. Inom idrottsrörelsens ledning var dock folkrörelsebegreppet inget 
som gärna användes vid denna tidpunkt då man enligt Lindroth inte ”uppskat-
tade” dess innebörd.47

I 1922 års idrottsbetänkande konstaterades i positiva ordalag att idrottsrö-
relsen ”blivit en verklig folkrörelse”. Den hade vuxit numerärt – såväl antal för-
eningar som medlemmar – och fanns spridd över hela landet och engagerade 
många människor från skilda samhällsskikt. Folkrörelse och massrörelse var 
två närliggande sociala företeelser. Det meritokratiska tävlandet antogs vidare 
bidra till att ”utjämna de sociala åtskillnaderna”.48 Det var dessa omständig-
heter som enligt de sakkunniga sammantaget legitimerade idrottsrörelsens 
folkrörelsestatus. I betänkandet förekom över huvud taget inte orden demo-
krati/representativ demokrati/föreningsdemokrati (och begreppet folkrörelse 
användes en gång). Enligt betänkandet bestod också dåtidens idrottsrörelse av 
två organisatoriska ben; dels RF, dels Centralföreningen, med två sinsemel-
lan helt olika organisationsprinciper.49 I de ganska detaljerade beskrivning-
arna av de två organisationernas strukturer och beslutsprocesser framgick 
tydligt Centralföreningens kooptationsprincip och exklusiva karaktär. Detta 
kommenterades inte i värderande ordalag i betänkandet. I motsvarande be-
skrivning av RF:s organisation framställdes denna som en praktisk-funktionell 
apparat för att hålla ihop en vittomfattande, nationell idrottsverksamhet, inte 
minst tävlingsverksamheten. RF:s representativa demokrati berördes mycket 
kortfattat och i ordval som försvårade eventuella associationer till politisk de-

44 Lindroth, 1974, s 122.
45 Lindroth, 1975, s 46.
46 Ibid.
47 Lindroth, 1974, s 20 där han också mycket kortfattat diskuterar tänkbara orsaker till denna 

motvilja, utan att finna ett säkert svar. 
48 SOU 1922:08, s 48.
49 Det var först 1931 som RF blev idrottsrörelsens oomtvistade topporganisation.
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mokrati och parlamentarism, som hade en betydande tidsmässig aktualitet. En 
skenbar likhet mellan RF och Centralföreningen förespeglades också genom 
att båda organisationerna ”utsåg” – som det beskrevs – individer till olika upp-
drag. De sakkunniga uttryckte oro över RF:s organisations- och beslutsstruktu-
rer och de möjligheter de högre organisationsnivåerna hade att ”övervaka” de 
lägre. Det här gällde särskilt i frågor som rörde handhavande av ekonomiska 
tillgångar. Samtidigt hade utredningsarbetet visat att RF var en hierarkisk or-
ganisation med en inbyggd tröghet som torde betyda att det viktigaste ”för-
valtningsarbetet” även framgent skulle utföras av ”de överordnade och högsta 
organisationerna”.50 Rätt rekrytering och skolning av idrottsledare framhölls 
vidare som angelägna åtgärder: ”Utbildning av lämpliga idrottsledare är enligt 
de sakkunnigas uppfattning den bästa vägen att inverka på idrottens fram-
tida utveckling. Idrottsledare böra framförallt väljas bland blivande eller redan 
verksamma lärare vid allmänna läroverk och folkskolor.”51

I 1922 års betänkande framställdes idrottsrörelsen som en stödjansvärd 
folkrörelse just på grund av att den leddes av samhälleliga eliter och/eller hade 
en hierarkisk organisations- och beslutsstruktur som säkrade en betydande 
uppifrån-kontroll. Här fanns en paternalistiskt präglad oro över vad den re-
presentativa demokratins principer kunde ställa till med. Idrottsrörelsens fost-
rande handlade vid denna tidpunkt om att dana individer fysiskt och ”andligt”, 
att disciplinera och kanalisera ungdomlig energi på ett för samhällseliten till-
talande sätt, ytterst syftande till att stärka den svenska nationen. Detta pater-
nalistiska synsätt är knappast förvånande då många inom överklassen varit 
tveksamma, eller direkt negativa, till de demokratikrav som förts fram under 
kampen för allmän och lika rösträtt.

Idrott och välfärdspolitik – ca 1930–1970
Demokratin under ”masspartiernas” glansperiod 
Demokratin och det moderna parlamentarismen stärktes successivt under 
mellankrigsdecennierna och relativt få svenskar attraherades av totalitära al-
ternativ som fascism, nazism och stalinism/kommunism. År 1932 bildade 
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) regering och med det inled-
des ett drygt 40-årigt regeringsinnehav. 1920-talets minoritetsparlamenta-
rism, och de problem som denna medfört, var över. Under 1950-talet började 
det som i historieskrivningen kommit att kallas välfärdssamhällets ”skörde-
tid”. Denna varade i omkring 25 år, till 1970-talets mitt.52

Inom fackföreningsrörelsen fanns från 1940-talet en vänsterpolitiskt 
präglad opposition som krävde fler direktdemokratiska inslag i den fackliga 
verksamheten. Storavdelningsreformerna inom fackföreningsrörelsen vid 

50 SOU 1922:08, s 51.
51 Ibid, s 87.
52 Hedenborg & Kvarnström, 2015, kapitel 15.
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1900-talets mitt kritiserades också för att försvåra medlemsinflytandet.53 Den 
vetenskapliga och medialt drivna debatten om ”ideologiernas död” åren om-
kring 1960 föranledde även politiker och opinionsbildare att problematisera 
den representativa demokratins principer. Demokratipolitiska diskussioner 
omgav även kommunsammanslagningarna 1952 och 1971–1977 (på drygt 
20 år reducerades kommunantalet från 2281 till knappt 300). Överlag anses 
dock de första efterkrigsdecennierna i Sverige, liksom i stora delar av övriga 
Västeuropa, ha varit ”masspartiernas” glansperiod med relativt många parti-
medlemmar och god medlemsaktivitet.54

Idrottsrörelsens samhällsnytta 
Under 1920-talet började ledande socialdemokrater allt oftare betona att 
idrottsrörelsen, genom föreningsgemenskap och samverkan i föreningarna 
– men också genom det meritokratiska tävlandet – kunde fungera socialt 
utjämnande och understödja en demokratisk samhällsutveckling. Den soci-
ala breddningen var också en viktig aspekt enligt historikern Rolf Pålbrant: 
”Eftersom så många arbetare och socialdemokrater var aktiva, praktiskt eller 
organisatoriskt inom idrottsrörelsen ansågs denna demokratisk.”55 Mot slutet 
av 1920-talet konstaterades också inom socialdemokratin att man, genom ar-
betarklassens ökande involvering, börjat ”erövra idrottsföreningarna ’inifrån’” 
vilket antogs vara en garanti för att idrottsrörelsen i sin helhet skulle utvecklas 
i ”demokratisk” riktning.56

Den politiska bakgrunden till SAP:s positiva syn på idrott/idrottsrörelsen 
var bland annat utmaningarna under 1920-talet från de kommunistiska par-
tibildningarna och deras konfrontatoriska klasskampspolitik då denna bland 
annat framtvingade ideologiska, och sakpolitiska, positioneringar på olika 
samhällsområden. Framväxten av SAP:s folkhemspolitik i slutet av 1920-talet 
bidrog ytterligare till att uppvärdera idrottsrörelsens verksamhet. Enligt histo-
rikern Bode Janzon uppfattades idrottsrörelsen, och den växande nationella 
uppslutningen kring densamma under mellankrigsdecennierna, också som 
en positiv värdegemenskap, som ett svenskt folkhem, men på idrottens område. 
En liknande värdegemenskap skulle, eller borde, finnas i det nationella folk-
hemmet.57

Som tidigare nämnts delades inte denna positiva syn på idrottsrörelsen 
inom arbetarrörelsens vänsterradikala delar. Här ansågs idrottsrörelsen fort-
farande – och nu rör det sig om mellankrigsdecennierna – vara en överklass-
dominerad organisation som förborgerligade arbetarklassen. Underkändes 

53 Här fanns exempelvis krav om att viktiga avtalsförslag skulle ut på medlemsomröstning 
innan beslut. Se t ex Hjelm, 2006, kapitel 7.

54 Ahrne & Papakostas, 2015, s 144.
55 Pålbrant, 1977, s 43.
56 Ibid, s 60.
57 Janzon, 1992, s 34 ff.
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gjorde även idrottsrörelsens ståndpunkt att idrott och politik inte skulle sam-
manblandas, något som kom att diskuteras intensivt inför Berlinolympiaden 
1936. Idrottsrörelsen ansågs vidare vara en toppstyrd elitistisk organisation. 
Kritiken ledde till framväxten av den så kallade AIF-idrotten (Arbetarnas 
Idrottsförbund). AIF-idrotten fick dock aldrig någon stark anslutning. När det-
ta projekt misslyckats mot mitten av 1930-talet, och tidsmässigt sammanföll 
med kommunistpartiets övergivande av klass-mot-klass politiken, uppmana-
des istället klassmedvetna arbetare att gå in i den ”borgerliga” idrottsrörelsen. 
Strategin var att inifrån, genom upplysning och fraktionsverksamhet, ta över 
idrottsrörelsen och göra den till ett medel i klasskampen. Analyser hade också 
visat att idrottsrörelsen representativa demokratiprocedurer borde gå att an-
vända på detta sätt och dessutom fanns det relativt många idrottsföreningar 
som numerärt dominerades av arbetare.58

Arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson riktade 1931 allvarlig och principiellt 
hållen kritik mot idrotten i den uppmärksammade boken Jag tvivlar på idrot-

ten. Argumenteringen kretsade kring idrottandets, i synnerhet elitidrottens, 
ytlighet, skadlighet för hälsan samt den allmänna ”fördumning” som följde i 
dess spår (på utövare och åskådare). Idrottsrörelsens ledning kritiserades för 
att vara korrupt och för att med maktmedel tysta oppositionella, men denna 
tematik hade ingen framträdande plats i boken.59

Det är oklart om RF:s policyskrift Vår svenska idrott (1932) var ett slags svar 
på Johanssons kritik. Det representerade hursomhelst ett försök att principiellt 
förklara den moderna idrottens värde ur ett samhälleligt perspektiv, och öka 
dess respektabilitet.60 Det sistnämnda var, förklarades det implicit, en uppgift för 
alla medlemmar i idrottsrörelsen. Avarter som professionalism, ”bråkig” sup-
porterkultur, överdriven tävlingshets med mera skulle bekämpas och ”stjärn-
idrotten” skulle ställas i nationens och folkhälsans tjänst. Föreningsidrotten 
tog först och främst sikte på – deklarerades det – människors fysiska fostran, 
att stärka kroppen, och utöver det allmän karaktärsfostran. Det handlade om 
disciplin, målmedvetenhet och liknande personlighetsdrag, knutet till idrotts-
utövande, mindre om de fostransaspekter som kunde tänkas vara kopplade till 
den kollektiva föreningsverksamheten.

På policyskriftens första sida slogs fast att idrottsrörelsen var en folkrörelse 
eftersom den var öppen för alla medborgare. Den var ”en demokratisk rörelse, 
där alla, oavsett samhällsställning eller vad det vara må, äga samma möjlig-
heter att göra sin insats. Endast personlig duglighet får göra sig gällande och 

58 Arbetarna skulle genom eget föreningsbildande säkra inflytandet över verksamheten, däri-
bland understödja politisk kamp och arbetarklassmedvetenhet och inte ”bara” syssla med 
idrott. Pålbrant, 1977. 

59 Lo-Johansson, 2014. Det rör sig om den senaste utgivningen av Jag tvivlar på idrotten, först 
utgiven 1931, nu med förord av historikern Torbjörn Andersson och efterord av filosofen 
Kutte Jönsson. Lo-Johansson var inte den ende som i skrift, offentligt och från vänster kriti-
serade idrottsrörelsen vid denna tidpunkt, se Wijk 2017. 

60 Vår Svenska idrott, 1932.
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tillmätas betydelse.”61 Idrottsföreningen beskrevs som en kollektiv ”samman-
slutning” med gamla anor.

Föreningens verksamhet och (ideala) organisationsstruktur avhandlades på 
några rader medan verksamheten i regionala och nationella förbund ägnades 
flera sidor. Föreningsnivån uppmärksammades dock indirekt när ledarnas be-
tydelse och uppträdande behandlades, eftersom förmaningarna riktades mot 
ledare på alla nivåer inom idrottsrörelsen. Idrottsrörelsens möteskultur skulle 
präglas av samförstånd och ”parlamentarisk takt och ordning”: 

De [ombuden] skola framföra sina åsikter lugnt, sakligt och tydligt samt undvi-

ka personliga utfall, liksom även att återupprepa redan framförda argument. […]

Styrelseledamöter i förbund äro med få undantag icke valda som representan-

ter för en viss förening utan för att bevaka och främja samtliga föreningars, 

distrikts- eller specialförbunds intressen. De skola i sina beslut låta leda sig av 

tanken att, vad det alltid gäller, det är att få fram det för idrotten mest gagneliga. 

De böra ta sig i akt för att tala nedsättande om sina kamrater. Så ock för att 

lämna mer eller mindre färgade referat från styrelseförhandlingarna. Under 

arbetet inom sin styrelse böra ledamöterna låta sunt förnuft gälla mer än hård-

dragen formalism, närhelst det gäller svårtydda paragrafer.62

Statens stöd till idrottsrörelsen ökar
SAP:s makttillträde 1932 gav inte bara ökade möjligheter att påverka idrotts-
politiken, det gällde också att legitimera besluten om ökat ekonomiskt stöd till 
idrottsrörelsen, inte minst de medel som tillfördes från det 1935 nyinrättade 
AB Tipstjänst. Efter några år stod det klart att idrottsrörelsen via AB Tipstjänst 
kom att få betydande belopp, mer än vad som beräknats ursprungligen. På ett 
möte 1937 förklarade det socialdemokratiska statsrådet Per-Edvin Sköld att: 
”Idrottsrörelsen är även i sann mening demokratisk. Den verkar på grund av 
hela sin läggning utjämnande mellan olika samhällsskikt. En god idrottsman 
är också oftast en god kamrat.”63

Det ökade statliga stödet till idrottsrörelsen gjorde det extra viktigt att fram-
hålla dess oberoende från staten; det vill säga, att det var en demokratisk folk-
rörelse som uppbars av ideellt arbetande ledare. Det sistnämnda var viktigt; 
det statliga stödet skulle inte primärt gå till att betala ut löner till idrottare och 
ledare. Demokratiargumentet var också något som statsrådet Sköld använde 
gentemot idrottens företrädare, när de uppvaktade honom med olika önske-
mål som delvis hade sin grund i oenighet inom idrottsrörelsen. Vid RF:s kam-
ratfest 1937 förklarade Sköld:

61 Ibid, s 4.
62 Ibid, s 19.
63 Svensk idrott, nr 48, 1937. 
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När t ex representanter för de s.k. småklubbarna hos mig klagat över, att deras 

intressen icke kommit till sin rätt hos ledningen, har jag sagt till dem: Ni äro ju 

medlemmar i idrottsrörelsen, använd ert inflytande för att skaffa er gehör! Man 

svarade: De små klubbarna betyder så litet mot de stora. Jag genmälde: Slut er 

då tillsammans för att bli starka.64

SAP:s inställning till idrottsrörelsen påverkades givetvis också av dess nume-
rära tillväxt. Mellan 1920 och 1939 ökade antalet idrottsföreningar anslutna till 
RF från 698 till 3263.65 Det rörde sig inte längre om en överklassminoritets 
exklusiva fritidsverksamhet. Kvinnors deltagande var dock fortfarande mycket 
lågt, oavsett klasstillhörighet.66

Nazismens/fascismens framväxande som politisk kraft under 1930-talet 
och 1940-talets första hälft påverkade också synen på idrottsrörelsen då den 
ansågs representera en demokratisk motkraft. År 1940 framhöll exempelvis 
Torsten Tegnér i Svensk idrott att det var ”välbekant” att idrottsrörelsen var ett 
exempel på ”institutioner och rörelser [som] verka efter utpräglat demokra-
tiska linjer och tillsammans bilda ett humanitetens och den kroppsliga och and-
liga hälsans bålverk…”.67

Inom idrottsrörelsen diskuterades under 1930- och 1940-talen ledarbristen 
och vad som skulle göras åt detta. Ibland beklagades den dåliga uppslutningen 
vid möten som anordnats, exempelvis vid årsmöten. Under 1940-talet ansågs 
detta ha blivit ett ökande problem, vilket delförklarades med kriget och dess 
militärinkallelser. Ett ökat behov av ”föreningsteknik” identifierades och för 
den skull ordnades kurser, men ämnet och föreningsfrågor väckte inte sär-
skilt stor uppmärksamhet.68 Och när det berördes, som i RF:s skrift Idrott och 

folkbildning från 1942, där ”inre klubbarbete” var ett huvudtema, framställdes 
föreningsnivåns ordförande, kassörer och sekreterare som kunniga, lojala och 
ansvarstagande stöttepelare med goda möjligheter att fördjupa och bredda 
idrottsföreningarnas verksamhet. Föreningen och dess ledarkader fanns på 
lokalplanet med en oreflekterad självklarhet.69

Idrotten och ungdomen
Under 1940- och 1950-talen diskuterades kritiskt ungdomens växande intres-
se för dans, jazz, motorcykelåkande och liknande kulturyttringar. Kritik rikta-
des även mot ett alltför expressivt arbetarklassidrottande, samt ett stökigt sup-
porterbeteende. Samtidigt var det idrottens fysiska och relativt lättbegripliga 
verksamhet som särskilt förväntades attrahera ”byxficksungdomen”, som de 

64 Svensk idrott, nr 48, 1937.
65 Norberg, 2002a, s 37.
66 Olofsson, 1989; Tolvhed, 2015.
67 Svensk idrott, nr 44, 1940.
68 Denna slutsats grundas bland annat på ämnets osynlighet i RF:s tidskrift Svensk idrott 

under 1940-talet. 
69 Idrott och folkbildning.
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kallades i den tidigare nämnda RF-skriften från 1942.70 Kritiken rörde främst 
arbetarklassungdomarnas fritidsintressen som ansågs omoraliska och på sikt 
hotade undergräva samhällsstabiliteten. Det rörde sig om en konservativt och 
kristet präglad moralpanik inom delar av borgerligheten.

En riskgrupp var den så kallade föreningslösa ungdomen, de individer som 
stod utanför organiserade gemenskaper. De framstod som ointresserade av 
den påbjudna samhälls- och privatmoralen, men också likgiltiga inför övergri-
pande samhällsfrågor. Vikten av att utnyttja fritiden på ett bra sätt gällde inte 
bara ungdomar, utan alla de svenskar som med arbetstidsförkortningar och 
införandet av lagstadgade semesterveckor fått ökad fritid.71 Över- och medel-
klassernas oro kom också att artikuleras av arbetarklassens bildningselit, ”ar-
betarrörelsens folkbildarmoralister” som de kallats.72

Synen på den ideella föreningen förändrades i mitten av 1900-talet. Om 
värderingarna tidigare vanligen baserats på en granskning av föreningarnas 
målsättning, verksamhet och sociala klassbas och, som i idrottsrörelsens fall 
dömts ut som borgerlig respektive stjärnidrottsinriktad, så började nu med-
lemskap i någon förening betraktas som bättre än inget föreningsmedlemskap 
alls. Andra världskrigets diktaturer, krigets brutalitet och förintelsen bidrog till 
en uppvärdering av idrottsföreningarnas verksamhet. De tänktes, precis som 
föreningslivet i stort, understödja och stärka demokratiska värden, tolerans 
och fredlig samlevnad.

År 1953 firade Riksidrottsförbundet femtioårsjubileum med en omfångs rik 
historik med ett flertal vetenskapliga delstudier. Under rubriken ”medborgar-
fostran” framhöll historikern Hilding Johansson att ”liksom nästan alla svens-
ka folkrörelser styres idrottsrörelsen efter demokratiska principer”.73 Han 
redovisade hur den representativa demokratins principer tillämpades inom 
idrottsrörelsen och betonade idrottsrörelsens demokratiska organisationsfor-
mer, det meritokratiska tävlandet och föreningsgemenskapen över klassgrän-
serna. Idrottsrörelsen hade enligt Johansson främjat och understött en ”kam-
ratskapsdemokrati” – en demokratisk ”mentalitet” som det också kallades74 
– vars samhällsbetydelse dock ansågs vara mycket svårbedömd. Johansson på-
pekade också, apropå talet om idrottsrörelsens demokratiska karaktär, att den 
under 1930- och 1940-talen till skillnad från många andra folkrörelser inte ut-
tryckligen tagit ställning för det demokratiska statsskicket och avvisat ”diktatur 
som statsform”. ”Man kan sålunda konstatera, att idrottsrörelsen inte har haft  
 
 

70 Ibid, s 79.
71 Två veckor 1938, tre veckor 1951. Se t ex Eskilsson, 2000.
72 Olson, 1992, s 219.
73 Ibid, s 113.
74 I ett annat sammanhang, i en artikel i Svensk idrott samma år, menade Johansson att idrotts-

föreningarna fungerade som ”demokratier i miniatyr”. Citerat/refererat ur Jonsson, 2006, s 5.
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någon betydelse för det demokratiska statsskicket genom ställningstaganden 
och aktioner.”75

Idrottskonsulenter och föreningsteknik
Under 1950-talet genomfördes en ungdomspolitisk offensiv. Bakgrunden var 
den tidigare nämnda ”ungdomsfrågan”. Ungdomarna skulle ges möjligheter 
att delta i ett varierat och högkvalitativt föreningsliv. På nationell nivå beslu-
tades om olika riktade stödåtgärder mot föreningslivet, däribland medel för 
anställandet instruktörer som skulle arbeta mot ungdomar.76 Inom idrottsrö-
relsen kom instruktörerna att kallas ”idrottskonsulenter” med särskild uppgift 
att stödja idrottsföreningar och deras möjligheter att locka till sig ungdomar. 
Viktigt var också fritidsgruppsstödet (1954), en föregångare till senare tids lo-
kala aktivitetsstöd, som var riktat mot föreningslivet i stort, men som idrotts-
föreningarna tidigt blev bra på att söka.77

Fritidsgruppsstödet med dess expanderande kursverksamhet och inrättan-
det av särskilda konsulenttjänster runt om i landet, efterhand utökade från 8 
tjänster (1954) till 19 några år in på 1960-talet, innebar att den lokala förenings-
nivån knöts starkare till idrottens distriktsorganisationer men också till RF.78 
En stor del av konsulenternas arbetstid upptogs av att besöka idrottsföreningar 
och informera om olika nyheter, exempelvis möjligheten att bilda studiegrup-
per och söka fritidsgruppsstöd. En annan viktig uppgift var att föreläsa för 
dessa fritidsgrupper och ge kurser i ”föreningsteknik” och liknande. I Svensk 

idrott berättades om unga 14–15-åringar som startat idrottsföreningar och om 
de svårigheter dessa mötte. En äldre generation föreningsorganisatoriska stöt-
tepelare, folkskollärare och bruksortstjänstemän, skulle ersättas med nya och 
yngre krafter, delvis också av personer utan föreningsvana eller sådana som 
tidigare i stor utsträckning stått utanför idrottsrörelsens verksamhet, kvinnor 
exempelvis.

I 1955 års idrotts- och friluftsutrednings betänkande betonades även fören-
ingsnivåns ökande resursbehov, liksom de skärpta kraven på ledarna. ”Från att 
tidigare idrottsledarskapet utgjort en hobby som väl kunde skötas på den fritid 
som var och en av ledarna disponerade, har numera allt större krav ställts på 
dem, som har att svara för den administrativa delen av idrottsarbetet.”79 De 
ökade kraven kunde – betonades det upprepade gånger i betänkandet – på 
sikt hota idrottsrörelsens ideella verksamhet, och därmed också dess status 

75 Ibid, s 114.
76 Ibid.
77 Politiska och religiösa organisationer var undantagna. Idrottsföreningarnas fritidsgrupper 

fick dock inte ägna sig åt ensidig tävlings- och träningsverksamhet. För en analys av fritids-
gruppstödet och idrottsrörelsen, se Norberg, 2004b, kapitel 6.

78 Gustavsson & Wickström, 2002.
79 SOU 1957:41, s 75. Betänkandet citerar ur ett remissvar från Jämtland-Härjedalens idrotts-

förbund, men synes här, och i andra avsnitt, helt dela remissförfattarens åsikt. Se även 
exempelvis sid 96 ff och sid 193–194. 
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som oberoende, demokratisk folkrörelse.80 Tillförda resurser förutsattes an-
vändas effektivt och i ”demokratisk anda” och utan onödig ”byråkratisering 
och pappersexercis”.81

De nyanställda idrottskonsulenterna vittnade åren omkring 1960 om att 
utbildningsbehovet ute i landets idrottsföreningar var stort och växande. En av 
dessa var Carl-Oscar Hofberg: 

Efter bara en kort anställningstid hade jag klart för mig att den administrativa 

sidan hos idrottsföreningarna var mycket eftersatt. Jag lanserade då idén om ett 

kursmaterial där deltagarna praktiskt skulle få arbeta med alla arbetsuppgifter 

som föll på ordförande, sekreterare och kassör.82  

Sammantaget innebar 1950-talets diskussion om ungdomen och förenings-
livet att idrottsrörelsens föreningar uppmärksammades mer än tidigare, och 
även tillfördes mer resurser. Den tidigare omhuldade eldsjälen, idrottsrörel-
sens stöttepelare, fick nu också en organisatorisk kontext; idrottsföreningen. 
Med detta följde också ett ökat fokus på föreningsorganisatoriska/-administra-
tiva frågor, inklusive föreningsdemokrati, men då främst på dess formalistiska 
aspekter; protokollskrivande, möteskallelser etc. Med talet om föreningen som 
en positiv kollektiv fostransmiljö för ungdomar, som också – för att kunna un-
derstödja idrottande i olika former – förutsatte grundläggande administrativa-
organisatoriska hos (en del av) medlemmarna, kom också demokratifostrans-
temat att implicit inlemmas i tänkandet kring idrottsföreningarnas samhäl-
leliga nytta.

Idrottsrörelsens samhällsuppdrag vidgas – ca 1970–
2000

Samhällskris och demokrati
Med det sena 1960-talets framväxande vänsterrörelse skärptes kraven på eko-
nomisk demokrati eftersom det ansågs vara en förutsättning för genomföran-
det av verklig politisk demokrati. Den representativa demokratins principer 
kritiserades för att bland annat vara långsamma och korrumperande och istäl-
let förordades ett ökat användande av direktdemokratiska metoder som stor-
möten och medlems-/folkomröstningar. Mer ideellt arbete, istället för (om-
budsmanna-)avlönat, förordades för de stora folkrörelserna som ett sätt öka 
medlemmarnas aktivitet och inflytande.83

80 SOU 1957:4. Se t ex s 193–194.
81 SOU 1957:4, s 22. Här inkluderades även organisationerna inom friluftssektorn.  
82 Hofberg tog tillsammans med två kollegor fram två kurspaket för detta ändamål; ”En Bra 

idrottsförening” och senare ”En Bättre idrottsförening”. Gustavsson & Wickström, 2002, s 
66.

83 SOU 1999:84.
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Med 1980-talets nyliberala offensiv, som sammanföll med en stagnerande 
ekonomi, kom efterhand demokratidebatten att kretsa kring individers rättig-
heter och skyldigheter och om vikten att återupprätta förtroendet för politiken. 
Den ekonomiska 1990-tals krisen med skenande räntor, sjunkande reallöner 
och fastighetspriser och ökad arbetslöshet ledde till politisk turbulens. Det in-
ternationella finanskapitalet upplevdes som en stark kraft där de nationella 
politikernas maktmedel kom till korta. Den nationella politikarenans begräns-
ningar var givetvis också en viktig tematik inför 1994 års EU-folkomröstning. 
1990-talskrisen innebar även skärpta politiska motsättningar och framväxten 
av högerpopulistiskt präglade ytterlighetspartier, de flesta med en mycket in-
vandringskritisk politik.84

Under 1980- och 1990-talen uppmärksammades senmodernitetens indi-
vidualism och hur denna skulle harmoniseras med kollektiva, samhälleliga 
förväntningar och krav. Demokrati var – hävdades det – mer än beslutspro-
cesser, institutionella arrangemang och medborgarnas deltagande i dessa. En 
särskild betydelse tillskrevs det civila samhället, vilket under 1990-talet fick 
stöd av nyare sociologisk forskning, vars främsta namn var Robert D Putnam. 
Med Internets utveckling uppmärksammades också hur demokratiska värden 
skulle hanteras och värnas i värld med allt snabbare informations- och kom-
munikationsflöden.85

Idrottens samhällsnytta
Med 1969 års betänkande Idrott åt alla och de politiska beslut som följde i dess 
spår vidgades idrottsrörelsens uppdrag. Med ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd 
skulle föreningsidrottens verksamhet involvera en högre andel av dem som hit-
tills i bara ringa grad deltagit; exempelvis kvinnor och yngre barn. Breddidrott 
uppvärderades och sågs som en del av den förebyggande hälsovården, utförd i 
ideell regi. Idrottens sociala, gemenskapsstärkande verkningar framhölls, och 
med det också dess samhällsnytta.86 Här betonades också betydelsen av väl-
fungerande idrottsföreningar och kompetenta ”parlamentariskt valda” ledare. 
Vid Riksidrottsmötet 1979 utgavs en utbildningsfolder där idrottsledarnas 
viktiga roll betonades. ”Vi ska utveckla vår verksamhet på alla områden. För 
detta behövs en fast grund. Föreningarna utgör den grunden. För att utveckla 
idrottsrörelsen måste vi utveckla föreningsverksamheten.”87

Idrottsrörelsens folkrörelsestatus blev från och med 1960-talet ett återkom-
mande tema i idrottspolitiska sammanhang. I RF:s ledning fanns numera ock-
så betydligt fler högprofilerade socialdemokrater än tidigare.88 I Svensk idrott 

påtalades återkommande idrottsrörelsens folkrörelsekaraktär, fristående från 

84 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s 312 ff.
85 SOU 1999:84.
86 I Idrott åt alla ägnades ett helt kapitel åt idrottsrörelsens samhällsnytta.
87 Wallin, 2003, s 86. 
88 Norberg, 2002, s 222.
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staten, baserad på ideellt arbete och den representativa demokratins principer. 
Det här gällde inte minst RF:s förbundsordförande Karl Frithiofson (1969–
1989), som också lett SOU-utredningen 1965–1969, och de ledare och artiklar 
han regelbundet publicerade i Svensk idrott.89

Ett annat återkommande inslag i Svensk idrott, som också belyste förenings-
demokratiska aspekter, var de många artiklarna om välfungerande föreningar 
runt om i landet. Ibland berördes även problemet med passiva medlemmar. 
En undersökning av idrottsföreningslivet i Göteborg, gjord i mitten av 1970-ta-
let, visade att många medlemmar efterlyste bättre information om förenings-
ekonomin. Ett annat problem var den dåliga medlemsuppslutningen på fören-
ingsmötena. ”Det är synd att en liten grupp eldsjälar i styrelserna ska tvingas 
dra hela lasset utan att ens kunna påräkna medlemmarnas uppskattning. Så 
tycks det alltså förhålla sig på många håll, och det borde man söka påverka till 
det bättre.”90

”Storkapitalet”, idrotten och demokratin
År 1978 publicerade det Göteborgsbaserade författarkollektivet Bertil Ahl ro-
manen Dragningen som handlade om några yngre, oerfarna styrelseledamö-
ters kamp – och inbördes maktkamp – för att ge föreningens herrfotbollslag 
möjlighet att avancera i seriesystemet.91 I boken beskrevs svårigheterna att 
värna folkrörelseidealiteten och kamratrelationer när de ekonomiska kraven 
ökade. Det gällde att vara handlingskraftig och ta snabba beslut. Bokens bak-
sidestext avslutades: ”Idag är det inte dragningarna på plan som är viktiga, ett 
lag vinner inte på plan. Det vinner i styrelserummet. Det är styrelsen som är 
det riktiga laget.” Bakom författarkollektivet ”Bertil Ahl” stod Anders Lönnbro, 
medlem av produktionsgruppen Kennet Ahl (som stod nära KPML:r),92 och 
Lars-Göran Nilsson.

Idrottsrörelsens föreningsstyrelsearbete hade alltså mot slutet av 1970-ta-
let nått en samhällelig angelägenhetsgrad som motiverade en bokutgivning. 
Det var ett uttryck för den kritik som riktats mot idrottsrörelsens tilltagande 
kommersialisering och den kapitalistiska konkurrensmentalitet som ansågs 
prägla ”tävlingsidrotten”. Den representativa demokratins principer – omhul-
dade inom alla folkrörelser, inklusive idrottsrörelsen – kritiserades då dessa 
gav maktresursstarka individer möjligheter att manipulera och få igenom sin 
vilja, en central tematik i Dragningen.

Boken Dragningen anmäldes i Svensk idrott med positiva ordalag då den 
ansågs behandla angelägna och aktuella frågor. Kritiska röster hade under 
1970-talet ifrågasatt idrottsrörelsens demokratiska strukturer och hur olika 
intressen balanserades mot varandra. Ett exempel är den diskussion som för-

89 Se t ex Svensk idrott, nr 10, 1983; nr 8, 1987.
90 Svensk idrott, nr 6, 1975.
91 Ahl, 1978.
92 KPML:r, akronym för Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna). 
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des i Svensk idrott sommaren/hösten 1975 som började med ett diskussions-
inlägg av författaren och ledarkrönikören (Aftonbladet) Olle Svenning som pe-
kade på de mindre idrottsföreningarnas svårigheter att värna sina intressen 
och att det ”hängivna basarbetet” i många idrottsföreningar blivit allt svårare. 
”[Vi] ska ha en idrottsrörelse som styrs demokratiskt av de många medlem-
marna som verkar för dessa. Idrotten får inte bli en angelägenhet för eliten och 
storkapitalet.”93 Svennings kritik bemöttes bland annat av redaktör Olof Groth 
(Svenska Dagbladet) som menade att kritiken var överdriven och onyanserad. 
Han förklarade, och försvarade, idrottsrörelsens demokratiska arbetsformer. 
Groth ifrågasatte också möjligheterna att ge alla medlemmar inom idrottsrö-
relsen det inflytande och medbestämmande som Svenning efterlyste. I ett gen-
mäle utvecklade Svenning sin argumentering på denna punkt.

Beträffande behovet av demokratisering så försöker Groth förlöjliga hela detta 

viktiga problem genom att fråga om man ska ha medlemsomröstning om de 

svenska OS-truppernas utseende. Frågan gäller faktiskt mer djupgående pro-

blem, t ex de aktivas inflytande över förbunden, rättstillämpningen, klubbvärv-

ningarna, de ekonomiska dispositionerna osv. De aktiva idrottsmännen [sic!] 

förstår mer av detta än Groth. De börjar i ökad utsträckning kräva att fackliga 

organisationer ska inrättas och att rättstillämpningen ska bli sådan att de själva 

har rätt att försvara sig osv.94 

Idrott 80 – mer demokrati 
I RF:s idéprogram Idrott 80 beskrevs utförligt idrottsrörelsens verksamhet uti-
från ett ideologiskt perspektiv. Här behandlades idrottsrörelsens målsättningar 
och strategier, men också de utmaningar som identifierades. Idéprogrammet 
representerade en fortsättning på det arbete som inletts några år tidigare med 
1976 års ”rådslag”, ett projekt baserat på 700 idrottsföreningars enkätsvar. 
Rådslagsprocessen 1973–1976 men också arbetet med Idrott 80 visar på ett 
ökat intresse från idrottsrörelsens ledning – och förtroendevalda i de natio-
nella organen – att förbättra de vertikala kommunikationsprocesserna, samt 
att vitalisera idrottsrörelsens formella beslutsprocesser.

I inledningen av Idrott 80 slogs fast att ”i föreningsarbetet fostras ungdo-
mar i demokrati. Denna skolning hjälper till att levandegöra demokratin i vårt 
land.”95 När denna tankegång utvecklades betonades att föreningsidrotten 
skulle ”organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytan-
de och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter”. Detta in-
dividuella inflytande skulle utövas inom ramen för den traditionella förenings-
demokratin, årsmöte, valda styrelserepresentanter etc, men också – vilket var 
nytt – som en integrerad del av verksamheten: ”strävan [ska] vara att verka för 

93 Svensk idrott, nr 11/12 1975.
94 Svensk idrott, nr 13/14, 1975.
95 Idrott 80, s 19.
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mesta möjliga självstyrelse för de grupper, lag och andra kollektiv de idrotts-
utövande verkar i. En personlighetsutveckling som ger benägenhet till ökat 
ansvarstagande och anpassning i kollektiv ska främjas.”96 Överhuvudtaget be-
tonades det individuella ansvaret och solidariteten ”med det kollektiv, vari man 
ingår”.97

Idrotten och 1990-talets politisk-ekonomiska kris 
Med 1990-talets svåra ekonomiska kris ställdes den svenska idrottsrörelsen 
inför nya utmaningar. Statens idrottsanslag, liksom stödet från kommuner-
na, sänktes under första halvan av 1990-talet.98 Kommunalt ägda och drivna 
idrottsanläggningar överläts också i ökad utsträckning till idrottsföreningar att 
sköta. Det innebar höjda, eller åtminstone nya, kompetenskrav för många för-
eningsmedlemmar. Sponsorjakt, arrangerandet av inkomstbringande cuper 
etc. hade liknande effekter.

Enligt RF:s jurist Christer Pallin fanns under 1990-talet och framåt ett väx-
ande behov av kompetensförstärkning på föreningsnivån. I en del föreningar 
saknades även de mest elementära kunskaperna. År 1992 förklarade Pallin att 
det förmodligen fanns ”en mängd RF-föreningar som sannolikt antagit stad-
gar en gång tiden men som numera inte kan visa upp dom. Och då existerar 
ingen RF-förening.”99 Sju år senare menade Pallin att situationen förvärrats 
ytterligare.100 Enligt Pallin var det därför av högsta vikt att satsa på ”demokra-
tifostran och utbildning i föreningskunskap”, på alla nivåer inom idrottsrörel-
sen.101

Inom idrottsrörelsen diskuterades även under 1990-talet hur den – som 
det uppfattades – ökande individualismen skulle hanteras då den försvårade 
ledarrekryteringen men också utmanade den traditionella föreningskollekti-
vismen där ”laget före jaget” varit en högt värderad devis. Individualismen 
uppfattades som en del av en nyliberal politisk-ideologisk strömning, märk-
bar redan under 1980-talet. Framträdande företrädare för RF, exempelvis Karl 
Frithiofsson och Lars Liljegren, hade varnat för utvecklingen då den ansågs 
hota idrottsrörelsens kärnvärden. Instämmande röster kom också från idrotts-
vetenskapligt håll, däribland från idrottspedagogen Martin Johansson. Han 
menade att ”folkrörelsetanken” var hotad av den utbredande individualismen 
men också kommersialism och ökat marknadstänkande. ”Själv ser jag idrotts-
rörelsen, liksom alla folkrörelser, som viktiga inslag i ett demokratiskt sam-
hälle. Ett värn mot både marknaden och staten. Ett sätt att värna denna rörelse 
är genom fri och öppen debatt.”102

96 Ibid, s 17.
97 Ibid, s 85.
98 SOU 1998:76, s 116.
99 Svensk idrott, nr 1, 1992.
100 Svensk Idrott, nr 7–8, 1999.
101 Svensk idrott, nr 12, 1999.
102 Svensk idrott, nr 2, s 14-17
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Föreningsdemokratiska frågor aktualiserades även under 1990-talets in-
tensiva diskussion om möjligheten att ombilda ideella idrottsföreningar till 
aktiebolag och ändå behålla organisatoriska band till RF. De som var kritiska 
menade att bolagiseringsivrarna tog alltför lätt på de föreningsdemokratiska 
aspekterna. Frågan avgjordes med 1999 års RF-stämmobeslut som hade kom-
promisskaraktär. Ja, till bolagsbildning, men med det förbehållet att idrottsför-
eningens medlemmar skulle ha minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktie-
bolag.103

Demokratifostrandet uppvärderas
1990-talets diskussion om idrottsrörelsens demokratifostrande blev jämfört 
med tidigare mer flerdimensionell, konkret och mångordig. Ämnet behand-
lades exempelvis utförligt i RF:s idéprogram Idrotten vill (1995) och i 1998 års 
idrottsbetänkande. I betänkandet uppmärksammades även att politiker under 
1990-talet börjat betona demokratifostrandet på ett nytt sätt.

Ett exempel på att ”gamla” mål givits en utökad innebörd är bl.a. demokratimå-

let. Från början hade det från regeringens sida sagts att idrottsrörelsen skulle 

ges förutsättningar att vara självständig och demokratisk. Under 1990-talet har 

detta kompletterats med att idrottsrörelsen också har en aktiv roll att spela när 

det gäller medborgarnas allmänna demokratiska skolning.104 

Ett exempel på frågans ökade vikt, politiskt sett, var att den nytillträdda bor-
gerliga regeringen i sin budgetproposition 1991/1992 framhållit att ”idrottsrö-
relsen engagerar medborgare i demokratiska beslutsprocesser”. Det var enligt 
1998 års idrottsbetänkande ”första gången” det gjorts i dylika sammanhang 
(budgetpropositioner 1970–1991).105

Inom RF:s ledning fanns en beredvillighet att åta sig ett ökat samhällsan-
svar, också vad det gällde demokratifostrandet, men däremot inte uppge sitt 
ideella oberoende. Med anledning av det initierade utredningsarbetet vid mit-
ten av 1990-talet förklarade dåvarande RF-ordförande Arne Ljungqvist i en le-
dare i Svensk idrott att statsmakterna givetvis bestämde över idrottsstödet ”men 
idrottens innehåll och mål sätter vi själva, genom vår egen sakkunskap och 
våra egna demokratiskt fattade beslut”.106

Samhällsutvecklingen från och med 1980-talets andra hälft innebar att 
idrottsrörelsens föreningar – och föreningslivet i stort – uppfattades som en 
värdefull, demokratisk och gemenskapsskapande samhällelig kraft.107 Den 

103 Frågan har dock efter 1999 varit uppe på ett flertal RF-stämmor men ännu inte avgjorts till 
bolagiseringsivrarnas fördel. 

104 SOU 1998:76, s 64.
105 Ibid.
106 Citerat ur Norberg 2002b, s 221. 
107 Förväntningarna var tämligen höga från politiskt håll, se t ex 1986 års folkrörelseutredning, 

SOU 1987:33. En av de idrottsföreningar som uppmärksammades av de sakkunniga var fot-
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ekonomiska krisens destruktiva verkningar skulle (bland annat) mötas med 
ett vitaliserat föreningsliv. Föreningslivet var också ett medel mot det som på 
många håll uppfattades som en utbredande asocial individualism. Dess be-
tydelse illustreras också av den forskning om det civila samhället som kom 
igång, med samhällsvetaren Ulf Blomdahls rapport 1990 om det stockholm-
ska föreningslivet, som ett anmärkningsvärt tidigt exempel.

Idrottsföreningarnas gemenskaper – med dess integrerade samverkan 
i och genom idrottslig praxis – och föreningsdemokratiska beslutsprocesser 
framstod alltså som verksamma verktyg, inte minst då idrottsrörelsen hade 
en för den ideella sektorn svårslagen räckvidd. Omkring tre miljoner med-
lemmar, och minst en halv miljon ledare. Dessutom var verksamheten ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv relativt billig. Ett argument med extra relevans 
under de ekonomiska krisåren.

Idrottsrörelsen var också, vilket blev en återkommande tematik i forsk-
ningen om det civila samhället från och med 1990-talet, den folkrörelse som 
bäst höll uppe medlemstalen i en tid när övriga klassiska folkrörelser tappa-
de medlemmar. Det här gällde även de politiska ungdomsorganisationerna. 
Traditionellt partipolitiskt arbete attraherade allt färre, en oroande tendens och 
något som bland annat behandlades i några av demokratiutrednings betän-
kanden i slutet av 1990-talet. I dessa framhölls även att idrottsrörelsen hade 
relativt många medlemmar med invandrarbakgrund, vilket var bra ur ett inte-
grationspolitiskt perspektiv.108

Diskussion
Idrottsföreningsbildandet var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i 
huvudsak ett medel att i paternalistisk anda fostra medborgarna i en för sam-
hällseliten önskad riktning. Tyngdpunkten låg på individuell karaktärsdaning 
och stärkande av de fysiska förmågorna med målet att stärka nationen. Det 
var också dessa begrepp, och liknande som ”fosterlandet”, ”folket” och ”and-
lig fostran”, som då – av den moderna idrottens främjare – uppfattades som 
symboliska tillgångar användbara i arbetet med att öka stödet till den moderna 
idrotten.

Idrottsrörelsens föreningsbildningar representerade givetvis också en kol-
lektiv gemenskap med sin normer och sociala läroprocesser, inklusive de som 
var kopplade till demokratiska beslutsprocesser. Men det var inte något som 
artikulerades särskilt ofta eller mångordigt bland idrottsrörelsens ledare och 
andra som diskuterade idrottsrörelsens verksamhet då demokrati – före den 
allmänna rösträtten och parlamentarismens genomförande – inte represen-

bollsföreningen Sunnanå SK, nationellt känd sedan tidigare genom sportsliga framgångar 
(två SM-guld för klubbens damfotbollslag) men också konstnärligt-kulturella verksamheter. 
Eklund, (1986).  

108 Se i synnerhet SOU 1999:84.
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terade någon entydigt positivt. I den mån idrottsrörelsens beslutsprocesser 
behandlades så var perspektivet länge till övervägande del tekniskt-rationellt, 
det vill säga; var de rationellt och kostnadseffektivt/-kontrollerande utformade 
med tanke på verksamhetens målsättning och de resurser (statsanslaget ex-
empelvis) som skulle hanteras? Utifrån ett dylikt perspektiv uppfattades RF:s 
representativa demokrati mer som ett problem än en tillgång, även betraktat 
ur ett resursmobiliseringsteoretiskt perspektiv.

SAP:s regeringstillträde 1932 och ökade makt i idrottspolitiska frågor, samt 
arbetarklassens växande involvering i idrottsrörelsen, bidrog till att idrottsrö-
relsens samhällsbetydelse uppvärderades. Idrottsföreningarnas verksamhet 
var öppen för alla, vilket framhölls som en demokratisk komponent. I idrotts-
föreningar samlades vidare människor – mest män dock – från olika sam-
hällsklasser och i tävlandet mätte man sina förmågor utifrån meritokratiska 
principer. Alla behandlades lika i detta avseende. Idrottsföreningarna, men 
också hela idrottsrörelsen, tänktes förena människor på ett sätt som tilltalade 
socialdemokratins folkhemsideologer. När liknande argument förts fram un-
der 1900-talets första decennier, ibland också torgförts som uttryck för idrotts-
rörelsens ”demokratiska” karaktär, hade många inom arbetarrörelsen avfärdat 
dem som borgerligt tankegods. Men när det politiska landskapet förändrats så 
blev också demokratins mjuka värden – som de yttrade sig inom idrottsrörel-
sen – uppmärksammade som intressanta symboliska tillgångar.

Från och med 1900-talets mitt kan idrottsföreningen något tillspetsat sägas 
ha ”upptäckts” och med det också dess organisatorisk-administrativa villkor, 
däribland eldsjälens otacksamma och svåra arbete. Bakgrunden var bland an-
nat omsorgen om den föreningslösa ungdomen och de politiska besluten om 
att tillföra idrottsrörelsen mer resurser. Den tidigare tendensen att legitimera 
det ökade stödet med att idrottsrörelsen var en oberoende, demokratisk folkrö-
relse förstärktes ytterligare.

Idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocesser blev vid 1900-talets mitt 
också föremål för diskussioner utifrån ett inomorganisatoriskt, funktionalis-
tiskt perspektiv; hur fungerade föreningsdemokratin och vilken ”föreningstek-
nisk” kompetens hade ledarna? Det som tidigare betraktats som en självklar-
het; att idrottsföreningar fanns och att det där idrottades, började nu allt oftare 
få en organisatorisk inramning, vilket i sin tur ledde till en problematisering av 
föreningsverksamheten, inklusive de demokratiska beslutsprocesserna.

Med 1970-talet idrott-åt-alla politik fördes demokratifostrandet fram som 
ett både lämpligt och angeläget uppdrag för idrottsrörelsen. Genom att fram-
hålla rörelsens demokratiska beslutsprocesser och inordnande av idrottsrörel-
sen i ett traditionellt, svenskt folkrörelsenarrativ så kom den att kontrasteras 
effektivt mot exempelvis de korrumperade internationella idrottsorganisatio-
nerna (makthavare inom IOK exempelvis); internationell professionell eliti-
drott (professionalism – amatörism); den statsstyrda semiprofessionella idrot-
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ten (i företrädesvis Östeuropa). När sedan också den svenska idrottsrörelsens 
elitskikt i ökad utsträckning började professionaliseras/kommersialiseras från 
och med 1980-talet, så blev det viktigt att idrottspolitiskt framhålla att idrotts-
rörelsen i grunden, och i allt väsentligt, var en demokratiskt styrd folkrörelse. 
Folkrörelsenarrativet, inklusive talet om demokratifostran, var givetvis vidare 
en tillgång under 1990-talet och senare med de utmaningar som skulle hante-
ras under den ekonomiska krisen.

Med utgångspunkt i Ahrne och Papakostas resursmobiliseringsteoretiska 
perspektiv menar jag att idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocesser å ena 
sidan representerade en symbolisk tillgång – och då avses som framgått i för-
sta hand 1900-talets andra hälft (i synnerhet från och med 1970-talets början) 
– å andra sidan representerade en reellt existerande metod för att samordna 
och multiplicera en medlemsskapsorganisations resurser. Det förstnämnda 
användes för att ge idrottsrörelsen ökad samhällelig legitimitet, och indirekt 
för att erhålla stöd av skilda slag. Det sistnämnda handlade om att få en kom-
plicerad och mångfacetterad ideell medlemsorganisation att fungera på ett 
för medlemmarna legitimt och effektivt sätt. Detta funktionalistiska medel-
mål perspektiv fanns säkerligen hos de första föreningsbildarna mot slutet 
av 1800-talet, men kan också identifieras som ett behov och synsätt senare. 
Det framträder mer påtagligt från 1900-talets mitt när föreningen och dess 
ledare börjar uppmärksammas och problematiseras, men kanske särskilt un-
der 1990-talet när idrottsföreningarna skulle hantera såväl samhälleliga utma-
ningar som senmodernitetens individualism.

Idrottsrörelsens demokratifostrande – en avslutande 
kommentar 

Idrottsrörelsen uppfattades under dess första femtio år inte som en ”skola i 
demokrati”. Utbildningsmetaforen kom i bruk under 1980-talet, för att slå ige-
nom under 1990-talet och då omfatta såväl demokrati i betydelsen kollektiva 
beslutsprocesser som humanistiska värden och förhållningssätt. Som visats 
var detta uttryck för dels idrottsrörelsens vidgade samhällsuppdrag, och be-
redvillighet att uttryckligen åta sig dylikt, dels övergripande ekonomisk-poli-
tiska samhällsförändringar som sammantaget skapade en uppslutning kring 
den representativa demokratins principer och demokratiska värden. I början 
av 1900-talet, under idrottsrörelsens formativa uppbyggnadsfas, tillämpades 
inom RF den representativa demokratins principer, och det förhandlades och 
beslutades på olika organisationsnivåer, men omtalades och uppfattades knap-
past av sin samtid som ”demokratiska”, än mindre som demokratiska fost-
ransmiljöer. I den mån RF ändå kunde beskrivas som demokratisk så knöts 
detta främst till det öppna medlemskapet och det meritokratiska tävlandet. 
Inte så märkligt kanske då människor vid denna tidpunkt sällan möttes som 
formella jämlikar över klassgränserna. 
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”Zone taken!” Kunskap, förändring och 
kulturell gemenskap i mobilspelet Turf

Av Matilda Marshall och Charlotte Hagström
Författarna vill tacka de två anonyma granskare som givit konstruktiva kommenta-

rer på artikeln samt Robert Willim och Mia Krokstäde som läst tidiga versioner av 

denna text.

Abstract

How does a mobile game become a sport related community with 
its own cultural expressions and norms? This explorative article 
examines Turf, a mobile game where the players use the GPS 
function to navigate both a digital map and the physical landscape. 
By locating digital zones in the landscape, similar to the sport ori-
enteering, the player gains points. Around the game various social 
activities, relations and norms have evolved. The purpose of this 
article is to empirically explore the phenomenon and its develop-
ment and to discuss how cultural connections are created and es-
tablished. We depart from the assumption that the digital game 
does not exclude a relation with the physical environment; instead 
there is an interaction between the digital and physical landscape 
that create new meanings and relations. Since the introduction in 
2010, the game has created its own set of language, patterns of 
movement, objects and norms. Further, as the game is constantly 
evolving, so is the players’ use of Turf, which is a prerequisite for 
the survival of cultural phenomena.

Keywords: Turf, gaming, digital gaming, cultural connections,  
eSports

Inledning

Det är runt midnatt en lördag i juni. Solen har gått ner men det är inte riktigt 

mörkt. Jag har lämnat cykelvägen och till fots drar jag min treväxlade damcykel 

över stenar och rötter i ett skogsparti längs Nydalasjön. Just nu är jag ensam 

men jag vet det finns drygt femtio personer i närheten som liksom jag under 

två timmar jagar zoner och poäng. På ramen sitter en cykelväska där en karta 

på mobiltelefonen lyser. Telefonen är uppkopplad mot spelet Turf och visar en 
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karta med utmarkerade zoner och röda avatarer som visar var mina motspelare 

befinner sig. På samlingsplatsen vid sjön hålls grillelden vid liv. När eventet 

avslutas 01:00 återvänder de tävlande en efter en. Några öppnar ölburkar, andra 

försöker hålla värmen. Småprat uppstår om statistik och när spelare introduce-

rar sig för varandra är det genom nicknames - ”Jaså, det är du!”. Arrangörerna 

stämmer av resultaten och delar ut fysiska medaljer. Det applåderas och fotogra-

feras. Alla deltagare får också snart en digital medalj i appen.

Ovanstående berättelse är en autoetnografisk skildring av deltagandet i 
Midnight Classic 2015 i Umeå. Det är ett så kallat Turf-event: ett arrangemang 
av och för personer som ägnar sig åt Turf, ett realtidsspel som spelas med hjälp 
av en smart telefon. Spelet påminner om orientering med en karta och kon-
troller, så kallade zoner. Att ”turfa” är oftast något utövarna gör på egen hand 
men emellanåt korsas vägarna och de möts fysiskt. I Turf-appen på telefonen 
syns emellertid var andra spelare befinner sig. Men här på grillplatsen, liksom 
på liknande arrangemang på andra platser i landet, är målet att träffa, umgås 
med och tävla mot andra turfare.

Turf kan studeras ur flera olika perspektiv, som till exempel spelets upp-
byggnad, teknikens betydelse och utövarnas upplevelser av landskapet. Vårt 
syfte i denna explorativa artikel är att, utifrån ett gemensamt intresse för hur 
kulturell gemenskap skapas och upprätthålls, diskutera hur processen att bli 
turfare går till liksom hur spelet omformas över tid. Vi utgår från frågor som 
hur lär man sig turfa, hur bli spelarna en del av turfgemenskapen och hur 
och varför förändras spelet? Utgångspunkten är våra egna erfarenheter som 
turfare och de tankar och funderingar våra upplevelser gett upphov till i kom-
bination med våra kunskaper och praktiker som etnologer. I fokus står hur 
en kulturell gemenskap skapas och hur turfarna, liksom de som ägnar sig åt 
schack och levande rollspel,1 blir en del av denna. Som ett led i detta disku-
terar vi den kunskap som utövandet av Turf bygger på, samt hur det går till att 
tillägna sig en identitet och ett förhållningssätt som turfare.2 Artikeln bely-
ser även vad som sker i mötet mellan det digitala och det fysiska landskapet. 
Inledningsvis redogör gör vi för spelet och hur det är uppbyggt, för att däref-
ter fokusera på de kunskaper och kompetenser som utövandet innebär samt 
de kulturella gemenskaper och normer som etablerats. Slutligen diskuterar vi 
spelets utveckling och förändring utifrån det narrativ som spelet och spelarna 
situerar sig i, vilket görs genom att jämföra det med orientering.

Metodologiskt bygger texten huvudsakligen på dels autoetnografiska ob-
servationer, dels mer eller mindre informella samtal med andra turfare. De 
senare har skett vid olika tillfällen: vid möten under pågående spel liksom vid 

1 Fine 2013; Lundell 2014.
2 Detta kan jämföras med de processer som andra etnologer diskuterar i samband med att 

lära sig bli t.ex. patient (Magnusson 1996), fotbollssupporter (Herd 2016) och fågelskådare 
(Lundquist 2018).
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sociala tillställningar. Ett exempel är då en av oss 2017 deltog i en av de mer 
eller mindre regebundna träffar som en medspelare tagit initativ till. Träffarna 
var öppna för alla spelare i regionen och annonserades via en Facebookgrupp. 
Under en dryg timme på en pub samlades 7-8 turfare och diskuterade olika 
aspekter av spelet och spelandet. Samtalet spelades inte in men deltagarna fick 
information om att vi arbetade med en studie av Turf och gav sitt godkännande 
till att det som sades fick användas under förutsättning att alla var anonyma. 
Vi har också läst forumtrådar, wiki-sidor, bloggar och andra sociala medier för 
att få ett bredare perspektiv på fenomenet Turf och kunna identifiera likheter 
och skillnader mellan spelare. Metoden kan även liknas vid multi-sited ethno-
graphy3 då vi sedan 2014 till vardags turfar i Lund respektive Umeå, samt har 
erfarenheter från att turfa vid besök och event på olika platser. Vårt spelande 
har pågått före, under och efter artikelskrivandet. Det bör påpekas att spelan-
det i sig aldrig varit ämnat som ett fältarbete. Däremot har det genererat aktu-
ella kulturanalytiska frågeställningar gällande spelande, motion och kulturell 
gemenskap som vi i rollen som etnologer velat belysa med denna artikel.

Den autoetnografiska metoden är vanlig inom etnologisk och antropolo-
gisk forskning. Genom att använda egna erfareheter, känslor och intressen 
väcks frågor om hur andra erfar det samma. Metoden är dock också omdisku-
terad.4 Den skapar ett svårgeneraliserat material och vi kan därmed inte ge en 
heltäckande eller generaliserad förståelse av alla som spelar Turf. För att lyfta 
diskussionen från vår egen förförståelse tar vi stöd i källmaterialet som be-
skrivits ovan samt prövar hur kulturanalytiska perspektiv kan tillämpas för att 
förstå spelet. Vi har under åren i spelet mött och samtalat med några hundra 
spelare från olika delar av Sverige, något som gett insyn i hur olika spelare 
använder spelet på olika sätt. Trots individuella spelsätt och förväntningar på 
spelet, så återkommer erfarenheterna av hur spelarna blir ”turfare”, något som 
innebär mer än själva nedladdningen av spelappen. I artikeln förekommer 
inga användarnamn vare sig i text eller bild för att undvika direkt eller indirekt 
identifiering av spelare.5

3 Marcus 1995; Falzon 2009.
4 Se t.ex. Davies 2008; Ehn 2011; Ehn & Löfgren 2011.
5 Fjell 2010.
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Bild 1. Zonen KalmarVarv, maj 2016. Foto: Matilda Marshall.

Att spela Turf
Med hjälp av en app i mobiltelefonen strider spelare om herraväldet över plat-
ser i landskapet. Dessa platser, som i den fysiska världen kan vara en gräsplätt, 
en bit av ett torg, några kvadratmeter av en cykelbana eller en skogsdunge, 
är markerade på en karta på skärmen och utgör olika zoner som ska erövras. 
Liksom i geo-caching, en form av skattjakt där fysiska gömda föremål lokalise-
ras utifrån GPS-koordinater, används GPS-navigering och zonerna är synliga 
för den som laddat ner appen och registrerat sig som användare.6 När en 
spelare loggar in blir hen synlig för samtliga turfare i området i form av en 
figur, en avatar, på skärmen. Figuren rör sig sedan över kartan i takt med att 
spelaren förflyttar sig i landskapet (gränssnittet kan ses i bild 2 och 3). Spelaren 
befinner sig alltså både i det fysiska och i det digitala landskapet samtidigt, likt 
Pokémon GO och Ingress.7

Zonerna är, åtminstone i svenska städer som Lund och Umeå, lokaliserade 
med några hundra meters mellanrum. Då en spelare uppehåller sig i en zon 
i dryga halvminuten övergår den i dennes ägo och genererar sedan poäng för 
varje timme tills någon annan spelare övertar den. Zoner som ägs av andra 
markeras som röda på skärmen medan de som innehas av spelaren själv är 
gröna. Ju fler zoner, desto mer poäng vilka i sin tur möjliggör en högre rank, 
tidsfördelar och digitala medaljer. De flesta spelarna finns i Sverige, som är 
ett av de mest zontäta länderna. Det finns dock zoner världen över och antalet 
spelare ökar. Klockan 12:00 svensk tid första söndagen varje månad påbörjas 

6 Jfr Robinson & Hardcastle 2016.
7 Sicart 2017; Buccitelli 2017; Montola, Stenros & Waern 2009.
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en ny Turf-omgång och alla zoner färgas neutralt gula. Vid detta klockslag fylls 
skärmen av figurer och ommålningen av landskapet påbörjas. Nu inleds en 
strid om att överta zoner från andra spelare och höja poängen. Den som har 
mest poäng när omgången avslutas vinner. Varje månadsomgång tävlas det 
om vinst över regioner, länder och hela världen. Fältslaget kan följas på ”Turf-
TV”, det vill säga kartan i appen eller på spelets hemsida www.turfgame.com.

Spelet skapades av Andreas Pantesjö och Simon Sikström och introdu-
cerades 2010 i betaversion. I oktober 2018 fanns över 224 000 registrerade 
användarnamn i spelet. Mellan januari och september 2018 uppgick antalet 
spelare som tagit minst en zon under månaden till mellan 4 300 och 10 000. 
Antalet varierar beroende på årstid men också på att alla spelare är inte ak-
tiva varje månad. Idag deltar frivilliga i utvecklandet av spelet såväl tekniskt 
som socialt, bland annat som ”zonmakare” med uppdrag att skapa nya zoner 
och som arrangörer av evenemang.8 Ett exempel på det senare är den årliga 
Bonanzan, som är ”en kort och snabb version av en Turfomgång som spelas 
i en utvald stad under några timmar”.9 De vanliga zonerna ersätts då med 
tillfälliga och har en annan poängsättning. Ibland omtalas Bonanzan som VM 
i Turf. Anspelandet på sportens värld ska vi snart återkomma till.

Som spel bryter Turf mot föreställningen att datorspelande är en stillasit-
tande inomhusaktivitet.10 Dess slogan är ”outdoor addiction” och jakten på 
zoner och poäng kan hos vissa spelare vara närmast beroendeframkallande. 
Turf kan knytas till en trend att ”spelifiera” vardags- och arbetsliv genom upp-
muntra vissa aktiviteter eller prestationer, i detta fall motion.11 En turfare som 
intervjuas i Sydsvenskan säger: ”Man kan gå, cykla, springa, ha med barnvagn 
eller använda rullator. Alla sätter sina egna mål. Det enda alla har gemensamt 
är att man måste ut rent fysiskt”.12 Turf kan också ses som en logisk del av da-
gens mediebruk där såväl användandet av diverse appar som deltagandet i so-
ciala medier innebär att användaren delar med sig av var hen varit och vad hen 
gör, både för andra och som en personlig digital minnesarkivering av platser.13

8 https://turfgame.com/info (hämtad 2018-10-11); http://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Turfs_
historia (hämtad 2018-06-04); https://warded.se/turf/round.php (hämtad 2018-10-11).

9 http://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Bonanza (hämtad 2018-06-04).
10 Enevold & Hagström 2014, s. 55; de Souza e Silva 2017.
11 Se Ölmedal 2015; Deterding m.fl. 2011; McGonigal 2011.
12 Mikkelsen 2016.
13 Frith & Kalin 2016.
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Det digitala och fysiska landskapet
För en nybliven turfare ter sig landskapet på ett nytt sätt.14 Spelaren måste 
kunna navigera i den digitala och den fysiska världen samtidigt. Det fysiska 
landskapet utgör gränserna och möjligheterna för den digitala kartan, med-
an spelets gränssnitt påverkar rörelser i det fysiska och offentliga rummet.15 
Cykelrutten till jobbet justeras för att inkludera så många zoner som möjligt. 
Istället för en transport från A till B uppstår en intervall-körning där tempot 
höjs för att sedan bromsas in i en för omvärlden osynlig zon på en cykelväg 
eller gräsplätt. Efter en tids turfande i samma område har zonens lokalisering 
blivit inkorporerad geografisk kunskap och spelaren behöver inte längre titta 
på telefonen för att veta var gränserna går. I takt med att nya områden utfors-
kas och nya spelzoner tillkommer, expanderar den mentala kartan med områ-
den och genvägar. Teknologin och den spelande kroppen integreras och blir en 
del av rörelser och rutiner. Som digital karta med utmärkta platser möjliggör 

14 Delar av detta avsnitt är en vidareutveckling av blogginlägget Turf och upplevelser av ett 
landskap (av Matilda Marshall), https://etnologiumea.wordpress.com/2014/08/18/utkast-
turf-och-perception-av-ett-landskap/ (hämtad 2018-03-23).

15 Jfr Verhoeff 2013.

Bild 2. Screenshot från Turf 2017. Använd 
med tillstånd av Andrimon AB.

Bild 3. Screenshot från Turf 2018. Använd 
med tillstånd av Andrimon AB.
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tekniken för spelaren att röra sig i landskapet och vardagen på nya sätt och 
således skapa nya minnesladdade platser.16

Många zoner är förlagda till platser som har någon form av historisk be-
tydelse. Skyltar och minnesplaketter ger spelarna möjlighet att inhämta nya 
kunskaper om såväl sitt närområde som olika platser i världen. Det finns till 
exempel en särskild kategori som utgörs av zoner förlagda till platser som av 
UNESCO utnämnts till kulturarv, och många minnesmärken och historiska 
byggnader har tilldelats zoner. De geografiska spelen har därmed potential att 
användas för att skapa intresse för eller nya relationer med det förgångna eller 
med lokalsamhället.17

Varje turfzon har ett unikt namn. Turfare kan således referera till Turftoling 

och Birkamuren för att navigera, kommunicera och väcka minnen. Vid besök 
på nya platser är det inte nödvändigtvis etablerade sevärdheter och turistmål 
som är utgångspunkten för hur en turfare rör sig. En promenad i en ny stad 
kan styras av var diverse zoner är placerade. Våra familjemedlemmar, vänner 
och kollegor har fått erfara såväl avstickare i Reykjavik som blåsiga promena-
der på piren i Brighton. Jakten på nya zoner gör turfaren till både upptäckts-
resande och erövrare på en och samma gång. De digitala medaljerna vittnar 
om spelarens landskapsbedrifter: mängden zoner som ägts samtidigt, antalet 
regioner som besökts, antalet unika zoner som intagits och hur snabbt överta-
gandet har skett.

Att under dryga halvminuten stå helt stilla på allmän plats i väntan på röst-
meddelandet ”zone taken” kan för en utomstående se suspekt ut då det bryter 
mot andras rörelsemönster på platsen. Detta kan för spelaren generera stra-
tegier för att smälta in i miljön mer naturligt, såsom att se upptagen ut med 
mobiltelefonen eller förklara för förbigående vad som pågår. I samband med 
att städerna under sommaren 2016 fylldes av barn och vuxna som spelade 
Pokémon GO kommenterade många turfare hur detta bidrog till att man inte 
längre framstod som avvikande. Som en spelare som en av oss träffade på en 
turfträff uttryckte det: nu är man inte längre ensam om att stå och se mystisk 
ut med en telefon på en gräsplätt.

Smartphones är idag allmänt förekommande och teknologin har, som 
Richard Coyne diskuterar, införlivats i hur vi rör oss och navigerar. GPS-
tjänster, digitala kartor och liknande har förändrat vårt sätt att hitta och intera-
gera med nya platser. Satelitbaserade kartor som identifierar våra koordinater 
och rörelser – såsom i Turf – kan således förändra hur vi beter och rör oss, 
hur vi förstår navigering och inte minst hur vi ser på vår omgivning.18 Ett 
återkommande påstående, i media liksom i andra sammanhang, är att männ-
iskor distanserar sig från omgivningen och varandra genom att fokusera, och 

16 Jfr Frith & Kalin 2016; Hjorth & Richardson 2017.
17 Buccitelli 2017.
18 Coyne 2010.
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närmast absorberas, av olika skärmar: är det inte datorer och surfplattor är det 
mobiltelefoner.19 Vidare finns det viss oro för att ny teknik berövar oss navige-
ringskunskaper.20 Användandet av dagens stora utbud av GPS-baserade appar 
och spel, som likt Turf innebär att användaren bär med sig och förhåller sig till 
det som sker på skärmen samtidigt som hen befinner sig i en fysisk miljö, är 
inte helt oproblematiskt. Men samtidigt som ovanstående utveckling förvisso 
kan leda till distansering och minskad kontakt i den fysiska världen kan den 
också göra det motsatta. Exempelvis använder vissa lärare Turf i idrottsunder-
visningen21 som en version av orientering. För en turfare synliggör appen per-
soner i landskapet som denne annars kanske inte hade uppmärksammat eller 
som hade passerat spelaren utan att lämna avtryck. När spelares vägar korsas 
kan samtal uppstå mellan människor som i ett annat sammanhang inte hade 
mötts eller språkats. Även när appen är avstängd kan spelet påverka: om någon 
uppehåller sig inom det som en turfare vet utgör en zon triggas spelsinnet – är 
det måhända en konkurrent? Den digitala plattformen innebär alltså inte att 
interaktionen med omgivningen och landskapet försvinner, tvärtom kan det 
innebära att nya relationer uppstår när spelandet förflyttas från datorn ut i den 
fysiska terrängen med mobilen som medlare.

Gemenskap och kunskap

Runtomkring mig breder Ölands alvar ut sig. Någonstans här ute finns det en 

zon men jag har svårt att orientera mig. I flera kilometer har jag gått österut 

men det finns ingen väg, inga riktmärken. Det är tomt och tyst och lite otäckt.  

För en stund sedan dök några förvildade och mycket närgångna hästar upp som 

skrämde mig rejält. Jag börjar fundera på om jag kanske borde ge upp och gå 

tillbaka. Då kommer plötsligt ett meddelande i chatten: hej, på väg att ta zonen?! 

En annan turfare har sett mig på kartan. Jag får tips och råd om hur jag ska gå, 

uppmuntrande tillrop och skämtsamma kommentarer om hur man hanterar 

vilda djur. Nu känns landskapet inte längre lika svårt att läsa och vandringen 

inte lika ensam. (Anteckningar juli 2015.)

Turf kan alltså spelas individuellt men förutsätter ett kollektiv. Utan andra 
medverkande skulle turfandet för de flesta deltagare te sig ganska menings-
löst. Då spelet går ut på att erövra zoner är en förutsättning förstås att det 
finns någon att erövra dem från. Men detta är bara en av flera aspekter. Att 
dela upplevelser och erfarenheter med andra turfare är för många en väsentlig 
del av spelet. Kommunikationen med andra, vare sig den sker via chatten, 
på Facebooksidor och olika fora eller på gemensamma grillkvällar och event, 
är såväl en del av turfandet som en förutsättning för och ett resultat av det. 

19 Humphfrey 2017.
20 McKinlay 2016.
21 Se t.ex. http://lrbloggar.se/gomejzon/turf-lektion/ (hämtad 2018-06-04); Carlsson 2018.
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Gemenskapen som uppstår kring Turf kan liknas vid vad sociologen Gary Alan 
Fine benämner sticky culture, den delade förståelse som binder deltagarna till 
gemenskapen.22

I berättandet, skriver etnologen Alf Arvidsson, förmedlas bilder av roller 
och relationer, händelser och processer, situationer och miljöer. Men, poängte-
rar han, ”för att berättelsen ska bli meningsfull för berättare och lyssnare krävs 
också att det i centrum för berättandet finns någon form av gemensamma 
värden, normer, idéer och begrepp som manifesteras, ifrågasätts eller proble-
matiseras på något sätt”.23 En utgångspunkt för turfarnas berättelser om roliga 
episoder och obehagliga upplevelser, svårtillgängliga zoner och vackra platser, 
oväntade händelser och spännande möten är således att såväl berättare som 
lyssnare delar uppfattningen att jakten på zoner, poäng och digitala medaljer 
har ett värde. Berättelserna bidrar till att skapa och befästa en kulturell ge-
menskap där deltagarna kan relatera till erfarenheter och upplevelser. I Turf, 
liksom i Fines schack-studie, framträder hjältar, taktikdrag och händelser som 
viktiga för gruppen.24 Detta sker både på lokal nivå, som på exempelvis ölkväl-
lar, och inom den större gemenskapen som Turf-communityn utgör. Tråden 
”Du vet att du turfar när” på fo-
rumet och fanzinet Turf24.se, 
som under några år gjorde ny-
heter av vardagliga och festliga 
turffenomen, är exempel på hur 
den gemensamma identiteten 
och berättelsen skapas. Därmed 
är turfarna aktiva medskapare av 
Turfs historieskrivning. De både 
gör och är historien.

Bild 4.  En spelare är utklädd till ”Turf-
gubben” på Bonanzan i Kalmar, maj 
2016. Foto: Matilda Marshall.

22 Fine 2013.
23 Arvidsson 1999, s. 25.
24 Fine 2013.
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Att turfa innebär att tillägna sig en kompetens som inte bara handlar om att 
veta var de olika zonerna finns och hur poängsystemet fungerar. Det handlar 
också om att lära sig vilka vägar som är snabbast och enklast för att förflytta 
sig mellan zonerna, att tillägna sig tekniker för att ta de zoner som av något 
skäl är svårtillgängliga, att skaffa sig kännedom om vid vilka tidpunkter det är 
störst risk att konkurreras ut av andra turfare, och så vidare. Kunskapen ökar 
efter hand och turfaren lär sig att utnyttja kryphål och genvägar liksom att 
hantera begränsningar och problem. Andra spelare kan vara till hjälp med råd 
och tips om allt från vilka telefonhållare för cykeln som är bäst till information 
om vägarbeten som tillfälligt gör en zon omöjlig att ta. Samtidigt är de andra 
motspelare och för att kunna turfa effektivt gäller det att skaffa sig kunskap 
om dem och deras rörelsemönster: vem turfar var och när. Att cykla till jobbet 
fem minuter tidigare, eller att ta en annan väg, kan visa sig avsevärt öka möjlig-
heterna att ta zoner. Det handlar också om att tillägna sig ett visst slags språk. 
Att förstå vad uttryck som ”första fredagen efter omgångsstart” betyder förut-
sätter vetskap om när en ny omgång startar. Begrepp som taketid, att blocka, 
pph (points per hour) eller ”ta en storarm” är främmande för nybörjaren men 
genom kontakt med andra spelare utökas den egna vokabulären. Att anamma 
språket är en del av att bli turfare och medlem i den kulturella gemenskapen.

Turfande kan liknas vid en praktik. Spelandet skulle – om vi följer sociolo-
gen Alan Wardes kriterier för praktiker – kunna beskrivas genom en instruk-
tionsmanual, på det sätt vi gjort  ovan. Vidare är det en aktivitet som ett antal 
människor med kunskap om Turf lägger tid på att utföra. En tredje aspekt är 
att det bland utövarna kan finnas olika tolkningar om ”rätt” och ”bra” utfö-
rande, något vi strax kommer att återkomma till. Slutligen menar Warde att 
det kan finnas en viss slags materiell utrustning som förknippas med prakti-
ken. För Turfs del gäller detta ytterst en mobil i kombination med spel-appen. 
Men om en spelare utökar sitt engagemang i praktiken kan det leda till att hen 
vill göra en materiell investering, och konsumerar saker som anses fördjupa 
och förbättra praktiken.25 För en turfare kan detta innebära en bättre cykel, 
särskilda kläder, mobilhållare till styret, powerpack för att ladda mobilbatteriet 
eller följandet av statistiksidor på internet för att utmana sig själv eller fin-
slipa resultat. Samtidigt har kollektivet som turfarna utgör anammat element 
från idrottsvärlden och därmed bidragit till en sportifiering26 av spelet genom 
att till exempel anordna tävlingar, dela ut fysiska medaljer och tillhandahålla 
funktionskläder med Turf-tryck. Flera föreningar har under åren bildats, och 
2016 blev Föreningen Turf Skåne medlem i Riksidrottsförbundet.27 Genom 
att anspela på och reproducera element från sportvärlden blir fenomenet igen-
kännbart och kan införlivas i befintliga strukturer i samhället.

25 Warde 2005; 2014.
26 Carlsson & Svensson 2015.
27 http://www.turfskane.se/Nyheter/turfskaneblirmedlemirf/ (hämtad 2018-06-04).
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Bild 5. Inför prisutdelning på Bonanzan, maj 2018, Arosvallen i Västerås. Likt sportevenemang 
används spelets och föreningens logo, sponsorer, prispall, pokaler och medaljer. Foto: Matilda 
Marshall.

Att turfa handlar om att lära sig förhållningssätt till såväl landskapet som till 
andra deltagare. Erfarna turfare vet när sannolikheten är som störst för att 
vissa zoner ska vara blockerade av andra spelare. Denna kunskap har betydelse 
både för turfandet i sig och i umgänget med andra turfare. Det är samtidigt 
en kunskap som har en mycket begränsad användning i andra sammanhang: 
att veta var olika zoner är placerade, eller att det över huvud taget finns några 
zoner, är inte särskilt intressant för andra än turfarna själva. Denna kunskap 
utgör alltså ett symboliskt kapital vars förutsättning är att det finns ett fält där 
dess värde erkänns.28 Utan någon att dela kunskapen med blir den menings-
lös. För den som slutar att turfa innebär det, liksom för schackspelarna i Fines 
studie, att all investering i aktiviteten och deltagandet i gemenskapen går för-
lorad.29

Vett och etikett
I Turf-appen finns en instruktionsguide men ingen regelbok. Misstänkt fusk 
och olämpligt beteende kan resultera i avstängning. Ett typiskt exempel på 
fusk är när en spelare använder någon form av hjälpmedel för att kunna ta en 
zon utan att fysiskt vara på plats. Detta slags fusk uppdagas ofta när spelariko-
ner förflyttar sig onaturligt snabbt på kartan men ingen spelare syns i det fy-
siska landskapet. Spelarna identifierar, förhandlar och omförhandlar ständigt 

28 Bourdieu 2010.
29 Fine 2013, s. 411.
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de sociala spelreglerna i mötet med andra, såväl fysiskt som digitalt.30 Gränsen 
för vad som är tillåtet och vad som klassas som fusk är ständigt under förhand-
ling, vilket framkommer i chatten, forumet, olika Facebookgrupper och under 
sociala turfträffar. De flesta går, springer eller cyklar, men är det okej att köra 
bil eller vespa och ta zoner? Kan fler än en dela på samma konto och kan de i 
så fall vara ute och turfa samtidigt med varsin telefon? Är det fusk om mobilte-
lefonens GPS oavsiktligt placerar spelarikonen i en annan zon än den som den 
fysiska personen befinner sig?31 Är det acceptabelt med tekniska hjälpmedel 
såsom radiostyrd bil eller drönare?

Turfarna har under åren utvecklat en särskild form av vett och etikett. 
Dessa kan inkludera att cyklister ska lämna företräde till gå-turfare, att man 
ska hälsa på medspelare, använda engelska i den globala chatten32 och helst 
inte ”spökturfa”, vilket innebär att slå av GPS:en mellan zontagningarna och 
således vara osynlig för andra spelare. Som nybörjare spökturfade vi båda men 
insåg efter en tids spelande hur detta skapade frustration och försvårade för 
andra spelare i deras ruttplanering. Normerna blir inte framträdande förrän 
en viss nivå av investering i spelkulturen gjorts. Förvisso är ingen förbunden 
till den outsagda etiketten, och varje spelare har frihet att spela på sitt vis, men 
ju större engagemang med andra turfare, desto mer skapas en kollektiv verba-
lisering och formalisering av hur spelet bör spelas.

Ett exempel på hur normerna ständigt är under förhandling är frågan om 
”armhåleturf” som diskuteras bland annat i en tråd på forumsidan. Denna 
strategi innebär att spelaren stoppar telefonen i armhålan för att på så vis fry-
sa GPS-positionen då den passerar en zon med exempelvis tunnelbanetåget. 
Detta kan uppfattas som fusk eftersom spelaren digitalt befinner sig i zonen, 
och därmed kan ta den, men fysiskt har lämnat den. Liksom andra frågor som 
rör gränser och normer delar den spelarna i två läger: de som ser det som fusk 
och de som ser det som en utmaning. Eftersom det kräver precisionsförmåga 
för att lyckas ta zonen infinner sig en tillfredsställelse hos den som lyckats med 
bedriften. Detta visar också hur företeelser som till en början kanske ansågs 
tvivelaktiga kan integreras och bli en del av spelet. Det är inte något som är 
utmärkande för Turf utan gäller, som flera forskare visat, för de flesta online-
spel.33 Därtill påvisar det en hög grad av kreativitet hos spelarna som finner 
olika sätt att ta zoner.

30 Jfr Salen & Zimmerman 2004.
31 På Turfs wiki-sida finns några förtydliganden gällande just fusk. ”Alla lagliga färdmedel är 

tillåtna” men det är inte tillåtet att medvetet ta en zon utan att fysiskt befinna sig på platsen 
eller att ta zoner genom att använda samma konto från olika enheter samtidigt. http://wiki.
turfgame.com/sv/wiki/Spelets_regler (hämtad 2018-06-04).

32 I appen finns tre ”chattrum”: ett för regionen spelaren befinner sig i, ett för landet och ett 
globalt. I det senare kan alla spelare kommunicera med varandra oavsett var de befinner 
sig.

33 Jfr t.ex. Mortensen 2008; Vázquez & Gonsalvo 2015; Chen & Ong 2018; Salen & Zimmer-
man 2004.
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Hur många turfare som är män respektive kvinnor har vi inte kunskap 
om och användarnamnen ger långt ifrån alltid någon ledtråd. Som kvinnliga 
turfare har vi dock flera gånger vid möten med motspelare fått förvånade kom-
mentarer eftersom de har dragit slutsatsen att vi skulle vara män. Det skulle 
kunna vara så att flertalet turfare är män och antagandet därmed bygger på 
erfarenhet. Det skulle också kunna vara så att det fortfarande, trots att flera 
studier slagits fast att så inte är fallet, finns en spridd uppfattning om att de 
som spelar digitala spel huvudsakligen är män.34 Sett till spelets uppbyggnad 
saknar faktorer som kön och ålder betydelse för Turf. Det innebär emellertid 
inte att det är oviktigt för spelarna själva. Upplevelsen av olika platser, inte 
minst vid olika tider på dygnet, är ofta olika för män, kvinnor och transperso-
ner, barn och vuxna.35 Flera män har till exempel uttryckt att de inte känner sig 
helt bekväma då de ska ta zoner belägna nära lekplatser och skolor. De befarar 
att en vuxen man, tillsynes utan uppenbar anledning, ståendes med en telefon 
i närheten av lekande barn kan sända felaktiga signaler om hans intentioner.

Eftersom spelarna, så länge GPS:en är påslagen, potentiellt är bevakade av 
andra spelare genom appen och spelets hemsida kan spelet i sig ses som en 
form av övervakningsinstrument, ett panopticon.36 Att fuska blir svårare un-
der denna sociala och tekniska kontroll. Det kan också vara en källa till obehag 
att misstänka och oroa sig för att bli övervakad och kanske förföljd av någon 
okänd.37 Vetskapen om att vem som helst kan installera appen och registrera 
sig som användare, och därmed följa hur andra spelare rör sig utan att dessa är 
medvetna om det, kan skapa oro. Eftersom spelplanen för Turf är det offentliga 
landskapet kan spelarna aldrig helt skärma sig från omgivningen, vare sig det 
gäller väder, terräng, trafik eller andra människor.

Från orientering till Turf

Orientering är en idrottsgren, en form av fältsport och ett friluftsnöje, där det 

gäller att med ledning av kartan taga sig fram mot ett bestämt mål i okänd ter-

räng.38

Även om Turf kom något tidigare än liknande geo-spel, som Ingress och 
Pokémon GO, så finns det äldre förlagor såsom orientering och geo-caching. 
Att samla på platser genom stämpelstationer och orienteringskontroller var 

34 Se t.ex. Enevold & Hagström 2009. I Svenskarna och internet rapporteras att det visserligen 
är betydligt fler män än kvinnor upp till 35 som spelar onlinespel (ej spel om pengar), men 
sett till alla internetanvändare är det en ungefär lika stor andel. I alla åldrar över 35 domine-
rar kvinnor och i gruppen 35-65 spelar var femte kvinna dagligen. Bland män i samma ålder 
är det bara var tionde (Findahl & Davidsson 2015, s. 70).

35 Listerborn 2002.
36 Bentham 1838-1843.
37 Jfr de Souza e Silva 2017, s. 22f.
38 Hardfors 1941, s. 7.
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något som gjordes också innan de GPS-baserade spelen fanns. Turfare refe-
rar ibland skämtsamt till de icke-digitala aktiviteterna som ”analogt Turf” och 
”retro-Turf”. Möjligen upplevs Turf som något annat än dess förlagor baserade 
på fysiska kartor och självständigt navigerande med kompass, men det finns 
flera likheter.

Avsnittets inledande citat vittnar om likheter mellan porträtteringen av spe-
let och sporten. Sporten orientering sägs stamma från övningar inom de nord-
iska ländernas militär under 1800-talet och utvecklades till en tävlingssport i 
början av 1900-talet.39 Särskilt i Sverige har sporten haft ett tidigt och stort 
fäste. I en upplaga av ABC i orientering tryckt 1941 beskrivs motionsformens 
danande effekt på utövaren och nytta för ”landets värnkraft”. Naturkärlek kom-
bineras med formandet av en frisk och hälsosam medborgare, två tidstypiska 
samhällsideal.40 Liksom Turf handlar om att förflytta sig mellan olika platser 
i landskapet länkas orientering på liknande vis till ”våra äldsta förfäder” och 
deras vilja att upptäcka nya platser och ”övervinna terrängens hinder”.41

Men medan orientering ursprungligen hade fokus på navigering till fots 
i skogsterräng, är Turfs terräng mer urban och inkluderar de flesta fortskaff-
ningsmedel. Å andra sidan har orientering kontinuerligt utvecklats med nya 
former såsom mountainbike och skidorientering, vilket ställt nya krav på kar-
tornas utformning.42 Turfs poänggivande zoner påminner om poängoriente-
ring som i ovanstående skrift beskrevs som en tävling pågående under 2-3 
timmar där kontrollerna ger olika antal poäng beroende på svårighetsgrad.43 
Möjligen är en del av Turfs framgång hos dess spelare just att spelet kan kopp-
las till stark idrottssportskultur. Antropologen Greg Urban menar att för att 
ett nytt kulturuttryck ska få fäste behöver det vara igenkännbart, det vill säga 
bygga på något som människor är bekanta med. Genom denna igenkänning 
kan det nya utväderas mot det gamla för att bedöma ifall den nya kulturfor-
men är bättre.44 Även orienteringssporten har fortsatt att utvecklas. Idag finns 
orienteringsaktiviteter baserade på specifika appar, vilket visar på att även mer 
etablerade sporter förhåller sig till den digitala utvecklingen och spelrelaterade 
funktioner.45 Med e-sportens utveckling och nya digitala motionsformer kom-
mer såväl befintliga idrottsformer som helt nya att utvecklas och etableras. 
Kanske kommer Turf att bli en erkänd och vedertagen sport med tiden, kanske 
inte. Det återstår att se.

39 http://orienteering.org/about-the-iof/history/ (hämtad 2018-06-09).
40 Frykman 1992.
41 Hardfors 1941, s. 8-9.
42 Zentai 2009.
43 Hardfors 1941, s. 162-3.
44 Urban 2001.
45 Se t.ex. Hitta ut: https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/ (hämtad 2018-06-

04).
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Turf då och nu
På den efterföljande banketten till Bonanzan i Västerås i maj 2018 har cirka 
150 spelare samlats för att äta middag och umgås. Som en av programpunk-
terna håller en av skaparna, Andreas Pantesjö, en presentation om föränd-
ringarna i spelet sedan starten.46 En av de större förändringarna som Pantesjö 
lyfter fram är organisationen bakom Turf. Inledningsvis visar han upp en bild 
från det allra första eventet, Bonanzan 2011 i Stockholm, anordnat av de två 
grundarna och med 16 deltagare. Sju år senare har drygt 440 turfare från hela 
Sverige samlats för att delta i årets upplaga av Bonanzan i två heat: till fots och 
till cykel. I år är evenemanget arrangerat av föreningen Turf Västmanland och 
arrangörerna är avsevärt fler än 2011.

Även den grafiska utformningen har genomgått flera faser. Den första ver-
sionen som utvecklades 2009 var inspirerad av datorspel som Starcraft och 
Fallout, berättar Pantesjö för bankett-deltagarna och visar upp exempel på hur 
gränssnittet förändrats därefter. För versionen som släpptes våren 2018 har 
skaparna anlitat en professionell designer för att uppdatera utformningen (se 
även bild 2 och 3). Avsikten med denna uppgradering har främst varit att nå 
nya potentiella spelare. Men även om det grafiska utseendet ändrats, däribland 
spelarfigurerna, är funktionerna fortfarande igenkännbara och spelets idé – att 
ta zoner från varandra – är densamma. Spelets infrastruktur har dock vuxit un-
der åren med ett ”crew” bestående av spelare som blivit exempelvis zonmakare 
och utvecklare, samt med flertalet fristånde föreningar. Efter presentationen av 
spelets utvecklingshistoria får publiken ställa frågor. Frågestunden utmynnar 
emellertid i flertalet förslag på förändringar och utveckling som blottlägger 
olika uppfattningar om spelet. Det handlar om skillnader mellan olika spelare, 
men också om spelarnas förhoppningar och användning av spelet i relation till 
skaparnas spelidé.

Idén till ett positionsbaserat mobilspel kom redan för flera år sedan, långt innan 

”smartphone” var något som alla ville ha. Vi gjorde då lekfulla teorier om hur 

ett sådant spel skulle kunna tillverkas med hjälp av wap, gsm, triangulering osv. 

Men ganska snart insåg vi att det fanns allt för stora hinder för att det skulle 

kunna lyckas. Men så kom smartphone-revolutionen med gps, 3g, osv. Och helt 

plötsligt insåg vi att alla bitar hade fallit på plats för att det skulle vara möjligt att 

starta projektet. Hösten 2010 släpptes den första versionen av Turf, först till en 

begränsad skara och senare för allmän nedladdning. Initialt fanns enbart täck-

ning för spelet inom Sverige, och det tog ytterligare något halvår innan spelet 

släpptes på försök i andra länder.47

46 Avsnittet baseras på minnesanteckningar av en av författarna. Presentationen filmades även 
av arrangörerna och återfinns på YouTube: https://youtu.be/mPLG6kIVLxo (hämtad 2018-
06-04).

47 https://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Turfs_historia (hämtad 2018-06-04).
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Citatet ovan kommer från wiki-sidan om Turfs historia, enligt uppgift författad 
av en av skaparna några år efter lanseringen. Spelet har en egen historik med 
olika utvecklingsfaser, uppdaterings-versioner, teknisk utveckling, event och 
spelar-berättelser. Ett exempel på en ny fas i Turfs historia är när det under 
2017 lanserades en funktion som möjliggjorde för flera turfare att ta en zon 
samtidigt genom ”assist”. Funktionen, som lanserades med en ny uppsätt-
ning medaljer, upplevs av många turfare ha gjort spelet betydligt mer socialt. 
Tävlandet om att hinna först till zonen har kompletterats med möjligheten att 
invänta den tidigare konkurrenten eller till och med planera in gemensamma 
Turf-rundor. Vid varje omgångstart har den förra omgången med sina segrare 
och prestationer blivit historia. De digitala medaljerna vittnar om spelares tidi-
gare bedrifter och spelhistorik.

Den ständiga utvecklingen av Turf, såväl grafiskt som spelmässigt med nya 
funktioner och utmaningar, ranker och digitala medaljer är nödvändig. En an-
ledning är att spelet måste anpassas till ett ökat antal spelare men också för att 
attrahera nya spelare. När det finns flera olika slags geo-spel att välja mellan 
måste Turf kunna erbjuda något unikt och annorlunda. Samtidigt måste hän-
syn tas till befintliga spelares behov och önskemål för att dessa ska uppleva det 
som lockande att fortsätta spela. För somliga turfare har spelet blivit en livsstil 
med nya rutiner och bekantskaper medan andra har slutat eller minskat sitt 
spelande till förmån för andra snarlika spel.

Slutord
I denna artikel har vårt syfte varit att utifrån GPS-spelet Turf dels empiriskt 
beskriva ett fenomen och dess föränderlighet, dels diskutera hur en kulturell 
gemenskap skapas och etableras. Denna gemenskap kan se olika ut för olika 
spelare. Turf går ut på att tävla om territorium och poäng och det finns ett 
oändligt antal sätt att spela på. Långt ifrån alla strävar efter att bli omgångsvin-
nare, något som kan kräva flera timmars cyklande varje dag i en månads tid. 
Alla har sina personliga delmål; några satsar på seriespelet, andra tävlar med 
familj eller kollegor, några vill ta varje zon i hela regionen och andra fokuserar 
på unika zoner, det vill säga ta sådana som de själva inte tidigare tagit.

Viss kunskap om Turf-kulturen går att läsa sig till på olika sociala fora, 
på hemsidor och i artiklar. Den kan dock aldrig ge en fullständig bild. För att 
förstå och bli en del av en kulturell gemenskap, vare sig det gäller Turf eller nå-
got annat, krävs ett deltagande och en närvaro. Turfare, liksom schackspelare, 
fotbollssupporter  eller fågelskådare,48 är något man lär sig att bli genom att 
tillägna sig en kompetens och rutin. Det är genom att utföra vissa handlingar, 
röra sig i miljön och konfronteras med andra som man blir en del av den. 
Liksom i andra kulturella gemenskaper är det också först när någon bryter 

48 Fine  2013; Herd 2016; Lundquist 2018.
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mot normerna som de blir synliga, som i exemplet med armhåleturfandet. Vi 
tror att vi är överens men plötsligt visar det sig vi har helt olika uppfattningar 
och tolkningar om vad som är rätt och fel, möjligt och omöjligt. Vare sig som 
spel eller kulturell gemenskap är Turf stabilt och oföränderligt. Det utvecklas 
såväl tekniskt som kulturellt och socialt vilket påverkar både enskilda turfare 
och spelarna som ett kollektiv. Varken spelet Turf eller Turf-gemenskapen ser 
likadana ut 2018 som då vi tog våra första zoner för flera år sedan. Såväl spelet 
som spelarna har förändrats. Sedan arbetet med denna artikeln påbörjades har 
exempelvis nya spelfunktioner och utseende förändrats, något som påverkat 
hur spelarna använder spelet och förhåller sig till varandra. Med all sannolik-
het kommer spelet också att fortsätta förändras, eftersom detta är förutsätt-
ningen för att kulturella uttryck och företeelser ska fortleva.

Artikeln, som till sin karaktär är explorativ och bygger på ett begränsat ma-
terial, visar att det finns potential för mer forskning om kopplingen mellan 
mobilspel, idrott och kulturella gemenskaper. Genom till exempel intervjuer, 
i kombination med metoder som go-alongs och deltagande observationer, lik-
som jämförelser med såväl andra slags spel som idrotter, kan fördjupad kun-
skap nås om vem som spelar, hur och varför. Hur görs spelande, av Turf liksom 
av andra slags spel som kräver fysisk aktivitet, meningsfullt? Vad får spelarna 
att fortsätta alternativt avsluta sitt engagemang? Finns det maktstrukturer 
inom spelarkulturen och hur kan de synliggöras?
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Lokala idrottskrönikor i radio 1925–1960, 
med särskilt fokus på radiostationen i 
Sundsvall

Av Peter Dahlén
Författaren vill tacka Göran Elgemyr för kommentarer och material, verksamhets-

ansvarig för SR:s dokumentarkiv Börje Sjöman, samt de två anonyma textgran-

skarna för kommentarer.

The aim of this article is to examine the emergence and develop-
ment of sports on local radio stations within the public service 
broadcaster Swedish Radio (SR) between 1925 and 1960. Based 
on material from the SR archives, this article discusses the over-
arching relationship between SR’s management in Stockholm, 
and the local stations’ programme production in general and 
sports programmes in particular, with a special emphasis on the 
Sundsvall local station. In such local stations within the SR broad-
casting corporation, the resources were limited, with only a few 
permanent and part-time staff. Local sports were thus a viable and 
popular programme category, which most likely contributed to the 
survival of the local stations and the further development of local 
programmes. The local radio stations’ sports programmes became 
increasingly popular during the period in question, 1925-1960. 
What is unique in this period is the close cooperation between 
the local radio stations and the local press, when local newspaper 
journalists hosted their own sports analysis programmes. In so 
doing, the local radio stations ensured a stronger foundation for 
local and regional sports. 

Keywords:
Radio, local sports, sports journalism, Sven Jerring, Lennart 
Hyland

Syftet med denna artikel är att belysa de lokala radiostationernas förhållande 
till och bevakning av det lokala idrottslivet från starten av AB Radiotjänst 1925 
fram till 1960. Då har en andra radiokanal, P2, tillkommit hösten 1955 och 
televisionen haft officiell premiär hösten 1956. (Radiotjänst byter namn till 
Sveriges Radio 1957.) Ett särskilt fokus kommer att ligga på radiostationen i 
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Sundsvall, där jag föddes och växte upp. Landets centrala radiostation fanns 
förstås i Stockholm: med lokala stationer avses övriga stationer runt om i 
Sverige. De sistnämnda stationerna hade som huvuduppgift att sända vidare 
riksprogrammet och att ibland bidra med egenproducerade program till riks-
programmet. De olika stationerna gjorde emellertid även egna program som 
bara gick ut lokalt. Bland dessa program kom de lokala idrottskrönikorna att få 
en framskjuten plats.

Någon tidigare forskning i Sverige, eller Norge, om lokala idrottssändning-
ar under radions första decenníer existerar mig veterligen inte. I USA däre-
mot finns det en hel del forskning på området. Förvisso var den amerikanska 
radion kommersiell redan från start, till skillnad från den licensfinansierade, 
allmännyttiga svenska monopolradion (”public service”), men den var å andra 
sidan uppbyggd av nät av lokala stationer som ägdes av olika radiobolag. I 
Sports on New York Radio. A Play-By-Play History berättar David J. Halberstam 
(1999) om utsändningar i eller från New York-området. I The Fighting Irish on 

the Air. The History of Notre Dame Football Broadcasting redogör Paul F. Gullifor 
(2001) för hur matchutsändningarna från det mest klassiska av alla universi-
tetslag i amerikansk fotboll, Notre Dame, utvecklats historiskt. Gullifors poäng 
är att det mer än något annat var radiomediet som skapade Notre Dame som 
nationell fotbollsinstitution och identifikationspunkt för framför allt katoliker 
runt om i USA, som därmed kunde följa sitt lag via radioapparaterna med en 
känsla av ödesgemenskap.1

Min övergripande problemställning gäller förhållandet mellan Radiotjänsts 
centralredaktion och ledning i Stockholm, och de lokala stationernas sänd-
ningsmässiga utrymme i den fram till november 1955 enda tillgängliga riks-
radiokanalen. Vilka tekniska, ekonomiska och redaktionella resurser hade lo-
kalstationerna i Sundsvall och på andra orter att sända lokalt i ”slutna kretsar” 
vid sidan av rikskanalen om det inte gavs specifikt utrymme i denna för lokala 
sändningar med samtidigt stopp för rikssändningar? Central blir förstås frå-
gan om i vilken grad idrotten var representerad i de lokala sändningarna.

Gunnar Hallingberg (2000) har visat att Radiotjänst från början hade en 
tydligt markerad målsättning att ha en förankring ute i landet: det förutsat-
tes att lokala och regionala sändningar skulle höra till rutinerna varje vecka. 
Riktigt så blev det emellertid inte, beroende på att det fanns väldigt knappa 
medel anslagna för programproduktion ute i landet. Där fanns också den nå-
got motstridiga ”folkhemstanken” att alla i det moderna och rationellt plane-
rade samhället skulle ha tillgång till samma program; att denna sociala och 
kulturella synkronisering av befolkningen var något eftersträvansvärt för alla. 
”Under hela 30-talet kunde man visserligen några gånger i veckan hitta lokala 
program på en del orter, men de upphörde av säkerhetsskäl vid krigsutbrottet 

1 Se även Dahlén 2008, kap. 6 om radiosport.
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1939”, skriver Hallingberg.2 Endast i undantagsfall fick lokalprogram sändas 
under krigsåren, i form av viktiga lokala meddelanden och dessutom vissa 
lantbruksprogram.3

Efter beredskapsåren gjordes det upp en plan för en ny organisation för 
de lokala radioombuden, baserad på 32 ”radiostäder” efter prestationsförmåga 
uppdelade i sex grupper: ”I den första låg Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Uppsala. I dessa städer fanns det anställda och de förväntades bidra med var-
dera 150 sändningar per år till riksprogrammet. De övriga 28 hade endast om-
bud på fritidsbasis. Av dem väntade man sig 10–30 inslag per år.”4 Allt detta 
gällde endast bidrag till riksprogrammet; det var enligt Hallingberg inte tal om 
regionala eller lokala program. Vid 1950-tales ingång hade Radiotjänst i alla 
fall en provinsorganisation, som sedan 1946 stod under ledning av Carl-Åke 
Wadsten.5 Av organisationsplanen framgick, att lokal- eller regionalprogram 
inte heller i fortsättningen skulle höra till det ordinära: ombuden var till för 
riksprogrammet, men de klagade ofta på att deras många insända programför-
slag inte hörsammades.

Emellertid förekom det både före och efter kriget bland annat lokala idrotts-
program, och det är förekomsten av dessa fram till 1960 jag i denna artikel vill 
undersöka.

Metod och avgränsningar
Under huvuddelen av den period som behandlas i denna studie, från 1925 till 
1955, fanns endast en radiokanal. Under dessa tre decennier existerade heller 
inte någon särskilt avdelad idrottsredaktion – en sådan får radion först 1956.6 
Två huvudorsaker till inrättandet av en central idrottsredaktion på radion i 
Stockholm 1956 under ledning av Lennart Hyland var dels tillkomsten av en 
andra radiokanal, P2, i november 1955, dels tillkomsten av svensk TV, med of-
ficiellt start i september 1956 efter ett par års provsändningar med bland annat 
idrotter som ishockey och fotboll.7 Konkurrensen från televisionen gjorde att 
radion började utöka och satsa mer på sina nyhets- och reportageverksamhe-
ter, samtidigt som en andra radiokanal skapade större programutrymme. 

Framställningen bygger på egen grundforskning i Sveriges Radios doku-
mentarkiv, i form av Radiotjänsts protokollhandlingar: styrelseprotokoll, di-
rektionsprotokoll, chefskollegiet m.m., men också verksamhetsberättelser och 
årsböcker. Detta har kompletterats med bland annat biografier om och min-
nesanteckningar av olika radiomedarbetare.

2 Hallingberg 2000, s. 101.
3 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 318.
4 Hallingberg 2000, s. 101.
5 Hallingberg 2000, s. 102.
6 Se Dahlén 1999, s. 285-294.
7 Om TV-sportens historia, se Reimer 2002.
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I dokumentarkivet finns särskilda arkivbildare för de olika lokalstationer-
na, bland dem Sundsvall. Materialet i dessa mappar (dossier), såsom program-
kommittéprotokoll och korrespondens, är i huvudsak osorterat. Osorterade 
rent kronologiskt är också de mycket omfattande pressklippsamlingarna i 
dokumentarkivet från Radiotjänsts start och till 1950-talets slut. Det går inte 
att söka på person, ämne, händelse eller annat, vilket man kan göra i det efter-
följande Pressarkivet, som tillkom under 1950-talets sista år, medan Sveriges 
Radio fortfarande huserade på ”K8”, dvs. Kungsgatan 8 i Stockholm. När sedan 
flytten gick till det nya Radiohuset på Gärdet 1961 – den officiella invigningen 
skedde i september 1962 – så utökades pressarkivet ytterligare, med olika sök-
möjligheter. Viktiga publikationer är också programtidningarna Radiolyssnaren 
(1927–38) och Röster i Radio (1933/34–1992), som det heller inte går att an-
vända sökord på under den studerade perioden.

Idrott i radio före tillkomsten av AB Radiotjänst
Radion var när den kom under 1920-talets första år en sensationell, teknisk 
nyhet och ett nytt media med en unik genomslagskraft, genom att sändning-
arna gick direkt och rakt in i hemmen att lyssna på.8 Vid Luleåutställningen 
1921, då man firade 300-årsminnet av stadens grundläggning, utställdes en 
sändarstation som hade kontakt med Bodensändaren, vilken hade till uppgift 
att bland annat ombesörja fartygstrafik; radion som social institution föregicks 
sedan cirka sekelskiftet 1900 av trådlös telegrafi.9 Från Boden sändes under 
en månads tid program till Luleåutställningen, mestadels bestående av gram-
mofonmusik men också levande sång av en av stationens tjänstemän förekom. 
Dessa radiosändningar var de första offentliga i Norden. Ur dessa provsänd-
ningar utvecklade sig sedan den livaktiga radioklubben i Boden, som i decem-
ber 1923 började regelbundna sändningar i privat regi. Strax innan, samma år, 
hade Norrlands första radioklubb bildats i Arvidsjaur. Även i Göteborg bilda-
des en radioklubb 1923.10

Radioverksamheten i Boden fick sina avläggare på andra orter i Norrbotten, 
och mönstret var likartat överallt i landet. En samverkan med pressen växte 
snart fram som en del av en expanderande medial infrastruktur – ett medi-
alt nätverk – tillsammans med bland annat journal-, reportage- och spelfilm 
samt specialpress för bland annat idrott. Tidningarna ägnade radion myck-
et utrymme: de skrev om programmen, gav beskrivningar av hur man själv 
kunde bygga en kristallmottagare, sponsrade och gjorde reklam för den egna 
tidningen m.m. Större tidningar kunde även införskaffa egen radiosändare 
och göra egna program. Exempelvis öppnade Norrbottens-Kuriren vid nyåret 

8 Före 1931 fanns ingen inspelningsapparatur att tillgå.
9 Unsgaard 1964, s. 158-59. Om övergången från telegrafi till radio, se Douglas 1989, Lewis 

1993, Briggs and Burke 2002.
10 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 319.
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1923–24 en speciell avdelning för radioprogram, vilka redigerades av en ingen-
jör vid Statens Järnvägar.

Från Bodensändaren utgick också landets första lokala idrottskrönika den 
3 februari 1924, i samband med Vinterspelen i Boden. Det var sannolikt det 
första idrottsreferatet i svensk radio:

Tävlingssekreteraren hade föreslagit, att resultaten skulle läsas upp omedelbart 

i radio efter varje tävling. Nästa dag kom fortsättningen med mellantider för 

budkavleloppet och slutresultat. Med stolthet skrevs [i Norrbottens-Kuriren], att 

Bodenspelen varit ”den första idrottsliga tilldragelsen i Sverige som begagnade 

sig av rundradio för att hålla de sportintresserade, som ej kunde närvara, under-

kunniga om tävlingarnas förlopp”.11

Genom radiomediet kunde alltså sportintresserade människor ta del av idrotts-
liga tilldragelser utan att själva befinna sig på plats. Radions idrottssändningar 
bidrog därigenom förstås också till att popularisera idrotten och att göra ännu 
fler människor intresserade av den.

Sundsvalls rundradiostation börjar sända
När Radiotjänst startade 1/1 1925 fanns ett trettiotal radioklubbar i landet, och 
förutom de statliga sändarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, och strax 
därpå i Sundsvall och Boden, en rad privata sändare i funktion, bland annat 
finansierade genom reklam; de privata stationerna var alltså officiellt inte en 
del av Radiotjänst, även om de fick bidrag från Telegrafstyrelsen (som skötte 
tekniken och distributionen) och Radiotjänst av licensmedel, där bidraget be-
räknades efter antalet licenser inom stationens sändningsområde.12 År 1925 
fanns 15 privata sändarstationer, ytterligare nio tillkom under de två följande 
åren. Också radioklubbarnas antal ökade fram till 1927.

De privata radiostationerna sände egna lokalprogram, men kom mer och 
mer att fungera som lokala relästationer för riksprogrammet. När de privata 
stationerna ökade i antal under de första åren, förgrenades ombudsorgani-
sationen genom att stationsföreståndarna vid dessa också tjänstgjorde som 
Radiotjänsts ombud. Det var för övrigt radioklubben i Falun som gav radioled-
ningen i Stockholm uppslaget att sända från Vasaloppet den 8 mars 1925, med 
Sven Jerring vid mikrofonen, vilket också blev Radiotjänsts första direktsända 
utomhusreportage.13 Under den första tiden avslutades sändningarna från 
Falun med ”… och glöm nu inte att borsta tänderna med Stomatol!”.14 Efter 
hand övertog staten de privata sändarna, den första, i Linköping, redan 1928, 
den sista i Jönköping så sent som 1960.

11 Unsgaard 1964, s. 159.
12 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 318-319.
13 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 319. Dahlén 1999, s. 82-84.
14 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 319.
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Håkan Unsgaard, som anställdes vid radion 1945 och blev förste chef för 
Norrlandsdistriktet i maj 1950 med placering i Sundsvall och sedan för hela 
den nya distriktsorganisationen (1959–1968), därefter chef för TV 1 (1968–
1979), har berättat om Radiotjänsts verksamhet under de första år efter den 
officiella starten 1 januari 1925: ”De lokala programmen var mycket obetydliga. 
Idrottskrönikor var bortsett från en fiskhamnsrapport i Göteborg praktiskt ta-
get de enda lokala yttringarna.”15 De lokala programmen var alltså få i förhål-
lande till riksprogrammet, men bestod å andra sidan till övervägande del av 
idrottskrönikor.

Vid organiseringen av den lokala programanskaffningen fann ledningen 
för Radiotjänst det vara lämpligast att förlägga huvudansvaret för program-
produktionen på särskilda programkommittéer. Till ordförande i denna skulle 
utses en person, som av huvudsakligen ideellt intresse ville ägna sig åt utar-
betandet av dessa program, och som dessutom inom landsdelen ifråga intog 
en tillräckligt auktoritativ ställning på det kulturella området för att kunna 
företräda rundradion gentemot allmänheten.16 Vid ordförandens sida borde 
därför, menade man, ställas ett par representanter för de viktigaste områden, 
som rundradion berörde, däribland gärna en tidningsman, samt även en re-
presentant för stadsfullmäktige på den ort där radiostationen i fråga var upp-
rättad. Man antog nämligen att programkommittéerna knappast skulle kunna 
besättas med lämpliga personer om deras uppgift begränsades till att fungera 
uteslutande som ortsombudets rådgivare; om de inte gavs en tillräcklig grad 
av självständighet.

På grundval av dessa riktlinjer konstituerade sig programkommittén 
i Sundsvall den 28 januari 1925, bestående av ordföranden rektor Albin 
Rönnholm samt övriga medlemmar telegrafdirektör Axel Wedholm och rektor 
Nils Ekvall. Själva invigningen av stationen ägde rum 1 mars.17 På sommaren 
1925 utsågs Gösta Bergman, fil. dr. och lektor vid Högre allmänna läroverket i 
staden till fjärde ledamot av programkommittén.18 Landets första försök med 
skolradiosändningar kom att utgå från Sundsvall under 1926 på initiativ av 
just Bergman, som i augusti 1929 erhöll förlängd ledighet för att vara chef för 
den nyinrättade skolradion.19

I januari 1926 avsade sig Albin Rönnholm sin befattning som det första 
verksamhetsårets ordförande i Sundsvalls programkommitté. Han fortsatte 
dock som kommittéledamot.20 Till ordförande efter Rönnholm utsågs nämn-
de Axel Wedholm, som kom att inneha befattningen fram till våren 1933. Ny 

15 Unsgaard 1964, s. 164. Cederberg & Elgemyr 1984, s. 137. Hallingberg 2000, s. 102, 114. 
Djerf-Pierre och Weibull 2001, s. 109-110.

16 SR: Bilaga 2 till protokoll, hållet vid sammanträde med AB Radiotjänst 13 nov. 1924.
17 SR: Centrala kansliet A 5:1, kort historik över stationen i Sundsvall.
18 SR: Styrelseprotokoll 15/1 1926, § 4; Radiolyssnaren nr 49, 1934, s. 23.
19 Enligt skolradiohistorik i SR:s personaltidning Antennen 28/8 1988, s. 8.
20 SR: Styrelsens arbetsutskotts protokoll 4/1 1926, §2 och 8/3 1926, § 7.
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verkställande ledamot och programchef blev Eric Nilsson, läroverksadjunkt 
och medlem av programkommittén sedan 1928.21 Nilsson kom att fungera 
som ordförande fram till slutet av 1936 då programkommittéerna upplöstes.

På basis av inkomna ansökningar om ledningars indragande för möjlig-
görande av rundradioutsändningar, togs beslut i februari 1925 om att upprätta 
direktlinjer med följande lokaliteter, citat: 

• Sundsvalls kyrka (gudstjänster, konserter).
• Stadshuset (koncerter, föredrag).
• Sjömanskapellet (Sundsvalls Föreläsningsförening har lokal därstädes).
• Betlehemskyrkan (gudstjänst- och konsertlokal).
• Elimkyrkan (gudstjänstlokal).
• Metodistkyrkan.
• Hotell Knausts musikkafé (restaurangmusik).22 

Korporationer med föregivet moraliskt och bildningsmässigt uppbyggliga 
verksamheter dominerade alltså kraftigt till en början. Det profana nöjeslivet 
representeras av kända Hotell Knaust allena. Programkommittén i Sundsvall 
tycks alltså inte ha tagit kontakt med några idrottsorganisationer. Det var de 
inte ensamma om vid radions initialskede: det gjorde inte heller centralredak-
tionen i Stockholm, vilket för deras del strax resulterade i konflikter rörande 
sändningsrättigheter från idrottstävlingar eftersom det gällde rikssändning-
ar.23

Efter ett års sändningsverksamhet, i januari 1926, infördes emellertid även 
en lokal idrottskrönika, Idrottsnytt, på söndagskvällarna efter riksprogrammets 
slut, c:a 21.50. Idrottsnytt skulle i koncentrerad form redogöra för de lokala 
idrottshändelserna.24 Något som kan ha bidragit till starten av lokala idrotts-
nyheter i radio var påtryckningar från distriktets idrottsföreningar, vilka nu 
var en del av en starkt växande intressegrupp, idrottsrörelsen; alltså på samma 
sätt som Sundsvallsradion inledningsvis tillmötesgick de religiösa samfund 
som från allra första stund insåg radiomediets kapacitet att sprida den kristna 
läran.25 I ett vidare, tids- och kulturhistoriskt perspektiv kan detta också ses 
som början på en utveckling där idrotten så småningom kommer att bli ett 
allt mer dominerande inslag i etermedierna – radio och TV – parallellt med en 
gradvis borttynande kristen programflora, till skillnad från radiostarten 1925, 
då gudstjänster var det prioriterade, mer legitima programstoffet.

Hur såg då det lokala idrottslivet ut, och vilken var idrottens ställning i 
Sundsvallspressen vid 1920-talets mitt, tiden för radiostarten?

21 Stockholms-Tidningen 30 oktober 1932 (personporträtt).
22 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 7/2 1925, §1.
23 Dahlén 1999, s. 75.
24 Sundsvallsposten 13/2 1926.
25 Carey 1992, s. 207.
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Idrotten och lokalpressen i Sundsvall
Som Jan Lindroth (1997) visat i en studie av idrottens framväxt och spridning 
i Sundsvall med omnejd, var idrottsverksamheterna i regionen rik och varie-
rad vid tiden för radiostarten 1925. Idrottstävlingar att sända från och rappor-
tera om saknades alltså inte. Lindroth har sammanställt antalet RF-anslutna 
idrottsföreningar från Sundsvall 1905–1980, samt även tittat på hela Medelpad 
1940–1980.

Av Lindroths undersökning framgår, att redan 1920 antalet RF-anslutna 
föreningar nästan tredubblats sedan 1910, från 3 till 8, en siffra som tio år 
därefter, 1930, nästan fördubblats igen, från 8 till 15.26 Kommen till 1940 är 
hela 24 Sundsvallsföreningar anslutna till RF och nu var 20–25 procent av 
Medelpads RF-anslutna föreningar hemmahörande i Sundsvall, därav åtskil-
liga av de tongivande. Lindroth drar av detta följande slutsats: ”Skulle man i 
stället laborera med ett Storsundsvall, där orter och områden inom halvannan 
mils omkrets ingick, hade Sundsvallsområdets dominans blivit överväldigan-
de. En nationell jämförelse skulle utan tvivel utvisa att vi här har att göra med 
en av de största koncentrationerna av organiserad idrott i landet.”27 Dessutom 
hade Sundsvall kring 1930 trots sina långt färre föreningar (15 st.) ett vad gäl-
ler grenanslutning hos RF-anslutna idrottsföreningar mer differentierat och 
jämnt fördelat idrottsliv än den västernorrländska landsorten i gemen (54 för-
eningar). Inte heller uppvisar staden här en lika kompakt koncentration på 
tidens tre stora grenar fotboll, friidrott och skidor.

Dessa av Lindroth framforskade uppgifter är viktiga för förståelsen av 
förutsättningarna för idrottsbevakningen i lokalpressen och lokalradion. 
Sundsvallsområdets omfattande idrottsverksamheter måste ha utgjort en rik 
källa till artikelmaterial och programstoff, samtidigt som de torde ha bidragit 
till en stor publikefterfrågan på rapportering från och kommentarer kring or-
tens många idrottstävlingar. 

Hur, eller i vilken grad, slog då uppsvinget för idrottsrörelsen igenom i 
lokalorganet Sundsvalls Tidning? Som Lindroth påpekar, utgör lokalpressen en 
vid sidan av själva föreningskällorna särklassig opinionspegel. 

Vad gäller pressens idrottsbevakning har forskningen visat, att idrottsmate-
rialet i rikstidningarna ännu vid sekelskiftet var mycket blygsamt representerat 
i förhållande till hela det redaktionella materialet, och att de tidningar som 
tidigare än konkurrenterna började satsa på idrottsbevakning belönades med 
framgångar.28 I sin omfattande studie av den svenska dagspressens idrotts-
bevakning 1895–1995, Sporten i spalterna, skriver Ulf Wallin: ”I den svenska 
presshistorien finns flera exempel på att en medveten satsning på en bra sport-

26 Lindroth 1997, s. 128.
27 Ibid.
28 Lindroth 1975, kap. 9. Wallin 1998.
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rapportering anses ha bidragit till upplageframgångar.”29 Idrottsmaterialets 
utbredning i pressen ökade under perioden 1900–1920, inte helt i takt med 
men ändå i någorlunda samklang med idrottsrörelsens framväxt. År 1920 blev 
Dagens Nyheter första svenska dagstidning att införa en daglig sportsida där 
allt idrottsmaterial samlades, i stället för att som tidigare vara utspritt i tid-
ningen.30 

Därmed var isen definitivt bruten och under 1920-talet skedde en våldsam 
expansion av idrottsmaterialet i dagspressen. Av Wallins studie framgår, att 
det samlade utrymmet för sport 1925, året för Radiotjänsts start, var ungefär 
350 procent större än tio år tidigare!31 Tio år senare, 1935, visar det sig att de av 
Wallin studerade tidningarna ökat sitt sportutrymme med ytterligare drygt 350 
procent jämfört med 1925. Under 1920-talet växte även en rik flora av special-
tidningar för tävlingsidrott fram, och vars läsarunderlag succesivt avtog under 
1930-talet till följd av dagspressens utökade idrottsbevakning.32

Från 1925 var idrottsartiklarna i Sundsvalls Tidning ofta illustrerade, med 
teckningar av Lowe Björklund. Som sportskribent i Sundsvalls Tidning 1928 
anges Einar Sonne. Detta kan ses som tecken på den ökade idrottsbevakning 
som ledde fram till märkesåret 1930, då Sundsvalls Tidning startade en särskild 
idrottsavdelning med egen sportjournalist och redaktör, Erland Andersson, till 
följd av det ”inom alla samhällsklasser växande idrottsintresset”, som tidning-
ens dåvarande chefredaktör Olof Alström skrev inför verksamhetsåret 1931.33 
Idrottsavdelningen hade då redan hunnit bli ”synnerligen omtyckt och värde-
rad”, tillägger han belåtet; och snart fick den också eget telefonnummer, som 
sattes ut i redaktionsrutan på första sidan — ett synligt tecken på dess nyvunna 
status.

Ett par år senare anställdes också nämnde tecknaren och frilansaren Lowe 
Björklund, expert på framför allt brottning — vid den tiden en stor sport i 
Sundsvall. Sportchefen själv fick ”stå på ett oändligt antal fotbollsmatcher, frysa 
på bandy och skidtävlingar om vintrarna och försöka täcka den folkrörelse som 
växte sig allt större”.34 Med detta ökade också sportens utrymme i tidningen, 
ja, blev en självklar del av den. År 1939 fanns det både en förste och en andre 
idrottsredaktör på Sundsvalls Tidning, Erland Andersson och Bernt Christophs.

Vänsterkollegan Nya Samhället var emellertid före Sundsvalls Tidning med 
att inrätta en särskild sportredaktör. Där blev i slutet av 1929 Rudolf Andréen 
chef för sportavdelningen, en person vi kommer att återfinna i lokalradiosam-
manhang. Dock hade Sundsvalls Tidning redan söndagen den 4 mars 1928 ut-
kommit med ett extranummer, föranlett av de stora skidtävlingar, Vinterspelen, 

29 Wallin 1998, s. 11, 15.
30 Se Holst 1997.
31 Wallin 1998, s. 53.
32 Se Yttergren 1992 och Zethrin 2015.
33 Petersson 1990, s. 391.
34 Bladh 1991, s. 93. 
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som då arrangerades i Sundsvall (mer om detta evenemang längre fram).35 
Tyngdpunkten låg på nordisk kombination, alltså både längdåkning och back-
hoppning. I den senare grenen arrangerades också de svenska mästerskapen. 
Som segrare i både kombination och backe anges Sven Eriksson, mera känd 
som Sven Selånger (Selånger är ett till Sundsvalls stad hörande ytterområde). 
På numrets första sida fanns en teckning av en backhoppare, gjord av Lowe 
Björklund och tryckt i två färger. 

Sundsvallsradion börjar med idrottsnyheter 1926
I januari 1926 hade alltså Sundsvallsradion startat ett program för lokala 
idrottsnyheter som sändes på söndagskvällarna efter riksprogrammets slut. 
Från och med 26 april 1926 följdes Idrottsnytt av program från Stockholm. Det 
innebar att Idrottsnytt gick ut över Sundsvallsområdet när man i Stockholm 
som näst sista programpunkt sände en väderleksrapport.

För att förstå attraktionskraften och nyhetsvärdet i lokala idrottsnyheter i 
radion på söndagskvällarna måste vi beakta att det inte förekom någon tid-
ningsutgivning på söndagarna under 1920- och 1930-talen som kunde ge 
den idrottsintresserade allmänheten information och resultat från lördagens 
idrottsverksamheter. Sundsvallsradions lokala idrottskrönika under helgen 
– det hände att den sändes på lördagskvällar – kan alltså ha varit först med 
mycket av rapporteringen från helgens olika idrottshändelser. Mer ingående 
tävlingsreferat och kommentarer tillhandahölls av tidningarnas måndagsupp-
lagor. 

Från och med september 1926 försvann så det lokala Idrottsnytt ur pro-
gramtablån. Det praktiskt taget enda som sändes lokalt på söndagarna blev 
nu högmässa på förmiddagen och någon form av kyrklig ”Aftonmusik”, 
”Aftongudstjänst” el. dyl. runt kl. 18.00. Idrottsnytts temporära försvinnande 
kan möjligen ha berott på bristande resurser av något slag, ekonomiska, per-
sonella etc.

I maj 1927 beslutade programkommittén i Sundsvall att ”undersöka möj-
ligheterna för anordnandet av en Mellersta Norrlands idrottskrönika” bland 
”idrottsorganisationerna” i – förutom Sundsvall – Härnösand, Sollefteå, 
Kramfors, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Söderhamn och Östersund, orter vilka 
alla ligger inom 25 mils radie från Sundsvall.36 Vid det här laget hade man 
börjat märka en viss irritation – inte minst i lyssnarleden – över Stockholms 
väl så högkulturella program. Det ledde till att man vid Sundsvallsradion för-
sökte producera mer publikförankrade, till bygden och dess historia knutna 
programinslag.37 Tillkomsten 1927 av Mellersta Norrlands idrottskrönika kan 
därför kanske också betraktas som ett led i en tidig, programpolitisk omsväng-

35 Bladh 1991, s. 67.
36 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 11/5 1927, §5.
37 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 27/10 1927, §2.
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ning till förmån för det populära och specifikt lokala i regionens sociala och 
kulturella liv.

Ytterligare en förklaring till införandet 1927 av en Mellersta Norrlands 

idrottskrönika kan vara att det vid denna tid fanns planer på att bygga ut 
Sundsvallsstationen till en så kallad storstation, med betydligt större räckvidd, 
vilket också skedde 1929.38 Det skulle innebära att man snart verkligen kunde 
nå befolkningen i hela mellersta Norrland. Här handlade det alltså om före-
ställningar om ett inom kort förändrat publikunderlag och i förlängningen 
därav krav på nya programformer.

Under våren 1928 dök Mellersta Norrlands idrottskrönika upp inte på sön-
dagar utan på lördagar. Som lördagen den 3 mars, då en sådan sändes mel-
lan 21.45–21.55, varefter riksprogrammet åter tog vid även i Sundsvallsradion. 
Lördagen därefter sänds Mellersta Norrlands idrottskrönika kl. 18.00–18.15 och 
åter lördagen därefter kl. 17.00–17.15.

Efter riksprogrammets slut den 19 februari 1928 syntes för första gången 
rubriken Idrottsnytt i vårsäsongens programtablå för Sundsvall på en söndag.39 
Att idrottsnyheterna sakteligen började inta en fastare plats i de lokala radio-
verksamheterna framgår av att det vid en programchefskonferens i mars 1928 
beslutades att man närmare skulle undersöka möjligheten av en utbrytning av 
idrottsnyheterna ur TT:s söndagsbulletin (det var Tidningarnas Telegrambyrå 
som ombesörjde de rena nyhetsprogrammen i radio efter avtal med nyhetsby-
råer), i syfte att skaffa möjlighet för ”organiserande av lokala idrottsnyheter”.40 
Förslagsvis tänkte man sig, att de enskilda stationernas idrottsmedarbetare 
skulle komplettera de från TT utgående idrottsnyheterna med meddelanden 
rörande det lokala idrottslivet. Huruvida förslaget kom att realiseras har jag 
inte kunnat utröna. Dock tyder allt på att så inte blev fallet, eftersom det un-
der långa perioder under våren 1928 inte förekommer några egenproducerade 
idrottsprogram alls över Sundsvallssändaren på söndagskvällarna. Vissa lörda-
gar sändes heller inte någon Mellersta Norrlands idrottskrönika.

Våren 1928 förekom emellertid ett flitigt utsändande på lördagar av en 
Västsvensk idrottskrönika över Göteborg och en Sydsvensk idrottskrönika över 
Malmö. Inte alla lördagar, dock: ingen idrottslig programpunkt vid någon 
rundradiostation sändes strikt regelbundet vid den här tiden. Så tycks ha varit 
fallet även under 1930-talet. Vad Göteborgsradion beträffar så sände de våren 
1928 även programpunkten Idrottsnytt vissa söndagar.

Från Boden sändes senast från och med våren 1928 en Idrottskrönika över 

Norrbotten, med ingenjören och idrottsledaren Viktor Lönnkvist, som 1929 blev 
ledamot av Riksidrottsförbundets Överstyrelse.41 Lönnkvist, som i yngre år var 

38 Radiolyssnaren nr 44, 1929.
39 Radiolyssnaren nr. 8, 1928, s. 12.
40 SR: Styrelsens arbetsutskotts protokoll 12/3 1928, bilaga 4.
41 Nordisk Familjeboks Sportlexikon, band 5, 1943, s. 271-71.
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en god allround-idrottsman och i IFK Luleå vann DM i fotboll 1910–12, kom att 
hålla många idrottskrönikor i Bodenradion 1926–39. Från våren 1938 höll ock-
så ”sportredaktör” B. Burman i Bodenstationens Idrottskrönika för Norrbotten, 
som den nu hette.42 År 1938 existerade också en särskild Idrottskrönika på sön-
dagarna i riksprogrammet från Stockholm. Riksidrottsnyheterna sändes kring 
kl. 22, direkt efter en c:a kvartslång sändning med Dagsnyheter och väderleksrap-

port. De lokala idrottskrönikorna verkar ha gått ut i etern runt kl. 23, efter riks-
programmets slut. Om de lokala stationerna inte gick ut med egna program 
kring tiden för riksidrottskrönikan istället för denna, utan efteråt, så kunde alla 
idrottsintresserade alltså lyssna på två idrottskrönikor samma kväll.43

De i regionen betydelsefulla vinteridrotterna blev självklart representerade i 
Sundsvallsradion. I anslutning till planeringsarbetet inför den närmaste fram-
tiden nämns i februari 1928 för första gången ett konkret idrottsevenemang i 
protokollhandlingarna, då Bergman meddelade att Sundsvallsstationen skulle 
delta i riksprogrammet den 4 mars med ett referat från Vinterspelens backtäv-
lingar om Svenska Mästerskapet – alltså det evenemang som fick Sundsvalls 

Tidning att ge ut ett extranummer. Tävlingen skulle utkämpas i ”den stora 
skidbacken i Sundsvall”, allt under det att ”ett fortlöpande referat om stridens 
växlingar rundradieras”, som det heter i Radiolyssnaren, där evenemanget ock-
så utannonseras på omslagssidan. Sändningen gick ut i riksprogrammet kl. 
13.00–”omkr.”14.30 och samma kväll sändes över Sundsvall ett Idrottsnytt efter 
riksprogrammets slut kl. 23.44 Innan detta skulle den 28 februari och 1 mars 
sändas ”resultat från samma dagar hållna tävlingar”. Refererade tävlingarna 
gjorde Sven Nissing.45 Han var senast 1943 sekreterare i Vattenfallsstyrelsen 
och beskrivs som ”en av Skidfrämjandets och Svenska Skidförbundets mest 
verksamma ledare samt har spelat en avsevärd roll särskilt för den förstnämn-
da organisationens utveckling”.46 Nissing kom att lägga de flesta kavlebanor-
na för SM under åren 1918–30 samt tjänstgjorde som funktionär i skidlöp-
ning, bland annat som internationell backhoppningsdomare. Han kom också 
att medverka i radio vid flera tillfällen.

I maj 1928 beslutade programkommittén i Sundsvall att ge i uppdrag åt 
hallåmannen Fredman att medelst en cirkulärskrivelse till idrottsförening-
arna inom mellersta Norrland undersöka intresset för fortsatt sändning av 
en Mellersta Norrlands idrottskrönika.47 Det hela resulterade i att Mellersta  

Norrlands idrottskrönika finns med i programtablån även våren 1929, med start 
26 januari, och även denna säsong på lördagskvällar.48

42 Baserat på jämförelse mellan Radiolyssnaren nr. 5, nr. 11, nr. 14 och nr. 20, alla för 1938.
43 Se ex. Radiolyssnaren nr 11, 1938, s. 5 f.
44 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 25/2 1928, § 2; Radiolyssnaren nr. 10, 

1928, s. 17, omslag.
45 Radiolyssnaren nr. 11, 1928, s. 7.
46 Nordisk Familjeboks Sportlexikon, band 5, 1943, s. 648–49.
47 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 23/5 1928, §3.
48 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 18/1 1929, § 3.
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Innan dess, i september 1928 hade vad som ansågs nödvändiga bespa-
ringsåtgärder förts på tal. I ett brev till Bergman från Radiotjänst centralt 
framfördes det förslaget, att Sundsvalls programkommitté skulle gå i vinteride 
och ”att eventuellt herr Fredman finge uppdraget att såsom kommitténs se-
kreterare ordna med lokala idrottskrönikor, gudstjänster, enklare dansmusik 
och folkmusik, medan programverksamheten i övrigt finge vila sig”.49 I ett 
svarsbrev från Bergman till riksprogramchefen Julius Rabe meddelades att be-
sparingssyftena accepterades. Bland annat skulle de lokala barnprogrammen 
utgå – lokala gudstjänster hade man redan ”indragit i största utsträckning”.50 
Någon neddragning av idrottskrönikorna tycks det inte ha varit tal om. 

Vid kombinerade SM och Vinterspelen 1929 var man på Radiotjänst osäker 
på huruvida det tillräckligt radiomässigt gick att åskådliggöra och redogöra 
för de domarmässiga bedömningarna vid den backhoppartävling som inbe-
grep ett moment av rent estetisk karaktär, och om man inom sändningens 
ramar skulle hinna med att redogöra för domarresultaten. Arrangörerna av 
spelen tryckte på för mer omfattande sändningar och lät meddela, att man tog 
för givet att ett radioprogram där bland annat ärkebiskop Nathan Söderblom i 
ett högtidstal skulle framhålla sina synpunkter på idrottsrörelsen i allmänhet 
och vintersporten i synnerhet ”ej blott skulle kunna intressera en mångtusen-
hövdad idrottsskara Sveriges rike runt, utan även ha sin betydelse för en del 
tvivlare av idrotten som ideell rörelse överhuvudtaget”.51 Vad gällde kronprin-
stalet vid invigningen av den nya skidbacken så ifrågasatte man Radiotjänsts 
uppfattning att ett referat av detta inte skulle äga något större värde ur radio-
synpunkt: 

Vi, som föregående år med glädje avlyssnade utsändningen från Sundsvall, 

hysa en helt annan åsikt, men tillkommer det naturligtvis inte oss att diskutera 

en smakdivergens i denna angelägenhet. Vi konstatera dock att hopplängderna, 

som äro ett av de väsentligaste momenten vid dessa tävlingar, delgivas omedel-

bart. Vi hade också räknat med revisor S. Nissing, som är expert i prisbedöm-

ning, skulle svara för radioutsändningen. En rundfråga till lokala radiostationer 

speciellt på platser, som hitsända en eller annan deltagare, kommer säkerligen 

också lämna ett med vår uppfattning mer överensstämmande svar.52

Från arrangörshåll lyfte man alltså fram ideella argument för en radiobevak-
ning av Vinterspelen, samt att tävlingarna hade ett särskilt publikvärde i regio-
ner som skickat tävlingsdeltagare.

Det blev rundradioutsändningar från Vinterspelen 1929, dock inte i den 
utsträckning spelens arrangörer hade tänkt sig. Tisdagen den 19 februari sän-
des kl. 17.50–18.00 över riksprogrammet programpunkten Nytt från nordis-

49 SR: CK, Äldre korr. S—Ö, 1928, E2A, brev av den 8/9 1928.
50 Samma, brev av den 9/9 1928.
51 SR: CK, Äldre korr. S—Ö, 1928, E2A, brev av den 30/12 1928.
52 Ibid.
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ka vinterspelen i Hudiksvall. Hudiksvall anges som sändande station och inte 
Sundsvall, som dock vidaresände programmet. Samma sak gällde torsdag 21 
februari, då man kl. 17.20–17.30 i riksprogrammet sände den i Hudiksvall 
producerade programpunkten Nytt från nordiska vinterspelen i Hudiksvall, som 
gick över Sundsvallsstationen även det. Således sände man varken från invig-
ningen, avslutningsdagens backtävlingar eller kronprinsens tal.

Från Sundsvall sändes lördagen den 23 februari 1929, kl. 17.45–18.00, 
en Mellersta Norrlands idrottskrönika, där man sannolikt rapporterade från 
Vinterspelen. Programmet gick också över Östersund, en som det förefal-
ler ännu inte förstatligad rundradiostation.53 Söndagen den 24 februari, av-
slutningsdagen, sändes, som fallet ofta var på söndagar, en Idrottskrönika för 
Norrbotten över Bodensändaren och som vanligt med Lönnkvist vid mikrofo-
nen. Även här torde man med stor sannolikhet ha behandlat Vinterspelen.

Under våren 1929 dök också programpunkten Idrotts- och sportnyheter upp 
vissa söndagar strax före kl. 22 (på vilka grunder man gjorde denna åtskillnad 
mellan idrott och sport är inte klarlagt).54 Tillkomstprocessen av Idrotts- och 

sportnyheter bestod i att programtjänstemannen mot ersättning anskaffade, 
bearbetade och föredrog ifrågavarande ”nyhetsmaterial”.55 I maj samma år 
beslutade programkommittén i Sundsvall att inlägga idrottsnyheter i söndags-
kvällarnas program även under den stundande idrottssäsongen till hösten, och 
gav därför programtjänstemannen i uppdrag ”att mot ersättning anskaffa, be-
arbeta och föredraga ifrågavarande nyhetsmaterial och skulle han härvid äga 
rätt att uppgöra om biträde vid uppgiftsintelefoneringen av tjänstgörande as-
sistenterna mot en till dem utgående ersättning av 2:- kr [idag 60 kr.] för varje 
sändning av detta program”.56 

Sundsvall får ny storstation 1929
I september 1929 fick Sundsvall en ny storstation, den fjärde vid sidan av de 
i Motala, Hörby och Göteborg (varav Motala var den kraftigaste med 30 kw 
antenneffekt) och med nedre Norrland som sitt speciellt avdelade område. 
Själva sändarstationen, med sitt stationshus och sina två 50 meter höga järn-
master som lyfte upp antennen mot himlen, förlades vid Mon strax söder om 
Sundsvalls stadskärna – det var en påbyggnad av den gamla sändarstationen 
där samt inmontering av ett nytt maskineri – medan studion var belägen mitt 
inne i centrum, i en vindsvåning vid Storgatan 23.57 Chef för studion var lä-
roverksadjunkt Eric Nilsson, assisterad av hallåmannen Fredman. I rummet 
för förstärkaravdelningen kopplades riksprogrammet in på ledningen till 

53 Jfr Wormbs 1997, s. 48–52.
54 Se ex. 3 och 24 mars. 
55 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 23/9 1929, §2.
56 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 23/5 1929, § 2.
57 Härnösands-Posten 28/9 1929. 
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sändarstationen, eller arrangerades lokala utsändningar i studion. Här ingick 
även särskilda förstärkare för utsändning till relästationerna i Hudiksvall, 
Östersund, Örnsköldsvik, samt Umeå och Boden. 

Inför öppnandet av den upprustade stationen i Sundsvall fick styrelsen 
för radioklubben i norra grannstaden Härnösand besök av programchefen 
Eric Nilsson samt Radiotjänsts verkställande direktör Gustaf Reuterswärd 
och riksprogramchefen Julius Rabe. Besöket föranleddes av att de lokala 
Sundsvallssändningarna nu också kom att omfatta Härnösandsbygden med 
avsevärt förbättrade lyssnarmöjligheter, varför man väntade sig ett betydande 
uppsving i radiointresset i Härnösand med omnejd, med åtföljande inköp av 
rörmottagare, som med sina inbyggda högtalare bokstavligen frigjorde radio-
lyssnarna från den rumsliga bundenheten vid kristallapparaternas hörlurar. 
I sitt tal vid Härnösandsmötet kom Rabe bland annat in på sporten. Han un-
derströk att radion hade till uppgift att ”ta ut ett ögonblick ur levande livet och 
meddela det till hundratusentals personer”, och i Härnösands-Postens återgiv-
ning av talet underströks att Rabe särskilt nämnde att ”sporten samlar folket 
i alldeles särskild grad”, men att man dessvärre haft en besvärlig kamp med 
idrottsorganisationerna, som varit av den uppfattningen att radioutsändningar 
skulle avfolka idrottsplatserna. Dock såg det ut som om detta motstånd nu vore 
brutet, menade Rabe.58

1930-talet: tilltagande popularitet
Det nya decenniet hann knappt börja förrän rektor Rönnholm i mars 1930 
föreslog att Sundsvalls programkommitté skulle göra en hemställan hos riks-
programledningen för att höra sig för huruvida det fanns möjligheter att i sön-
dagarnas riksprogram reservera 10 à 15 minuter omedelbart efter kl. 21.40 för 
respektive landsortsstationers idrottskrönikor, ”under vilken tid riksprogram-
met lämpligen kunde sända grammofonmusik”.59 (Rönnholm kom att avflytta 
från Sundsvall redan sommaren 1930 varvid en lektor D. Martin inträdde i 
kommittén.) Detta tyder på att de lokala idrottskrönikorna stadigt erhöll ett allt 
större lyssnarintresse. För att inte ställa alla som lyssnade på idrottskrönikan 
inför kvalfulla beslut och eftergifter ville man alltså att riksprogrammet inte 
samtidigt sände något som utgjorde ett oumbärligt programstoff för någon an-
nan familjemedlem. Fram till 1955 fanns det som sagt bara en kanal att lyssna 
på, där alla programsändningar var samlade, och ibland sändes riksprogram-
met och lokalprogram samtidigt.

Man gav programchefen i uppdrag att vid lämpligt tillfälle undersöka möj-
ligheterna för ett realiserande av detta önskemål. Att programtjänstemannen 
själv skulle kunna sköta denna syssla, det vill säga hålla koll på regionens ex-

58 Ibid.
59 CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 12 mars 1930, § 5; 14 maj 1930, § 4; 3 

sept. 1930.
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panderade idrottsliv, förslog dock inte länge till. Därför började man också 
strax att anlita personer som till sin profession sysslade med idrott till att om-
besörja idrottskrönikan. 

Senast våren 1931 förekommer ”kassör” Olof Isacson som den förste av 
dessa externt rekryterade idrottskrönikörer. Isacson hade en gedigen idrotts-
förankring: han satt sedan 1919 i styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund 
och var 1922–1938 dess ordförande, med ett års vila 1928.60 Han tillhörde 
även Riksidrottsförbundets överstyrelse under 15 år, samt var vice ordförande i 
Västernorrlands gymnastikförbund 1926–1958. Senast under sommaren 1931 
och för ett flertal år framöver övertas dock den idrottsliga krönikörsysslan av 
redaktör Rudolf Andréen, vilken som tidigare nämnts blev chef 1929 för den 
nytillkomna sportavdelningen på tidningen Nya Samhället, med huvudredak-
tion i Sundsvall.61

Vid inledningen av 1930-talet började det också stå klart, att ett – som det 
skall visa slitstarkt men också angenämt – problem börjat torna upp sig, näm-
ligen frågan om idrottens vara och utbredning i radioprogrammet. En rad in-
sändare tog ställning för och emot, vilket också säger något om det genomslag 
idrotten och den lokala idrottskrönikan hunnit få – nu fanns det som nämnts 
även en särskild sportavdelning i Sundsvalls Tidning sedan något år tillbaka. 
Tävlingsidrotten hade vid det här laget slutgiltigt intagit sin givna plats i med-
ieutbudet och alla tecken pekade mot en fortsatt, stark expansion.

Det framkom bland annat i de insändare som tog idrottskrönikan i försvar 
genom att framföra krav på ännu mer omfattande idrottsbevakning. Som den 
insändare vilken i februari 1930 frågade sig ”varför ej resultatet av travtävling-
arna i Sundsvall kungjorts i radio denna vinter”: 

För den del av intresserade sportmänniskor som varken ha råd eller tid att 

närvara vid själva travtävlingarna — ty det finns även sådana — kom denna 

tystnad som en överraskning av det mindre angenäma slaget. T. ex. i söndags. 

Ingenting i dagsnyheterna, ingenting lokalt från Sundsvall. En svag förhopp-

ning att referatet möjligen kunde ha förirrat sig till ‘Idrottskrönikan’ gjorde, att 

jag och flera med mig ”spjärnade mot udden”, d. v. s. i detta fall sömnen, men i 

then natten fingo de intet!62 

Krönikan skall i själva verket ha varit ”ett da capo på en stor del av TT:s idrotts-
nyheter”. ”Tänk något litet även på dem”, avslutar insändaren, ”som visserli-
gen ha radio, men postgång endast tre dagar i veckan.” Postgång tre gånger i 
veckan innebar att det var då man fick sin tidning.

60 Västernorrlands Gymnastikförbund 1920—1960. Jubileumsnummer, s. 28; se radioprogram-
men för 8 febr. 1931. Västernorrlands Idrottsförbund (1935), s. 80.

61 Radiolyssnaren nr. 25, 1931, s. 6 och nr. 36, 1931, s. 8.
62 Sundsvalls Tidning 27/2, 1930. 
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Prognoserna för Sundsvallsradions idrottskrönika såg allt bättre ut ju läng-
re 1930-talet fortskred. I mars 1934, exempelvis, antecknas det i programkom-
mittéprotokollen att man på olika vägar sökt undersöka intresset för de lokala 
idrottskrönikor som under säsongen regelbundet sänts varje söndagskväll från 
Sundsvallsstationen.63 Det visade sig då, att intresset för dessa utsändningar 
var ”förvånansvärt stort inom vida lyssnarkretsar”. Då man fann det önskvärt, 
att idrottsnyheterna finge sändas på ett bestämt klockslag ämnade kommittén 
därför än en gång föreslå att uppläggningen av riksprogrammet skulle göras 
så, att varje söndagskväll hade en kvarts neutral programtid, som av landsorts-
stationerna kunde utnyttjas för dessa idrottskrönikor eller idrottsnyheter. Strax 
därpå, i juni månad, beslutades att idrottskrönikorna, ”som rönt ett mycket 
stort intresse”, skulle äga ett fortsatt liv på söndagskvällarna.64

I juni 1936, hade programkommittén återigen ”varit i tillfälle konstate-
ra, att intresset för de lokala idrottskrönikorna alltjämt är i starkt stigande. 
Särskilt synes ungdomen i utomordentligt stor utsträckning ta del av dessa 
utsändningar.”65 Programkommittén såg sig därför föranledd att trycka på så 
att uppläggningen av riksprogrammet åtminstone under sommaren skedde så, 
att ”varje söndagskväll en programpunkt av lättare art inlägges på tio minuter. 
Denna tid kunde då av landsortsstationerna utnyttjas för idrottskrönikorna.”

Dock tycks kommittén inte ha fått något gehör för detta förslag från centralt 
håll, eftersom man vid slutet av år 1936 genom att anknyta till tidigare förslag 
åter såg sig föranledd att erinra om de lokala idrottskrönikorna. Kommittén 
fann det alltjämt önskvärt att riksprogrammet lades upp på ett sätt så att var-
je söndagskväll vid 22-tiden en programpunkt på tio minuter och ”av lättare 
art” lades in: ”Denna tid skulle då av landsortsstationerna kunna utnyttjas för 
idrottskrönikor. Ett försök i denna riktning skulle lämpligen kunna göras som-
maren 1937.”66 Att gå ut med denna oblyga påstötning redan ett halvår före 
sommarsäsongen tyder om inte på desperation så åtminstone en stor brådska 
med att om möjligt undanröja hinder – i form av programkrockar och därmed 
intressekonflikter – för utsändandet av den bland många lyssnare så populära, 
lokala idrottskrönikan.

Vid samma programkommittémöte i Sundsvall, den 23 december 1936, 
erinrades det om att programkommittéerna från och med 31 december 1936 
skulle vara upplösta, varför man till AB Radiotjänst uttalade ett tack för ett 
fruktbärande samarbete under de gångna tolv åren. Nedläggningen av de lo-
kala programkommittéerna låg i linje med det avslutande 1930-talets organisa-
tions- och programpolitik, syftande till att utöka centralledningen i Stockholms 
makt över programsättningen på bekostnad av landsortsstationernas egna 

63 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 7 mars 1934, § 2.
64 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 12/6 1934, § 2.
65 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 4/6 1936, § 1.
66 SR: CK (A5:1), Sundsvalls programkommittés protokoll 23/12 1936, § 1.
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programverksamheter. Detta för med sig att inga fler programkommittéproto-
koll från Sundsvall finns att tillgå som källmaterial till denna uppsats. Känt är 
emellertid, att Radiotjänsts ombud i Sundsvall från och med hösten 1938 – och 
åtminstone ännu 1942 – var Yngve Englund, fil. dr i latin 1934 och från 1937 
lektor vid Högre allmänna läroverket i Sundsvall.67

I mitten av 1930-talet avvecklades sålunda de lokala programkommitté-
erna. Den rundradioutredning som tillsattes 1933 uttalade 1935, att landsorts-
organisationen främst borde ha till uppgift att tillföra riksprogrammet inslag 
från landsorten, och den verkställande ledamoten därför samarbeta direkt med 
en avdelningschef för musik, föredrag eller annat i Stockholm.68 De sakkun-
niga i radioutredningen föreslog att programkommittéerna skulle upplösas 
men ombudsorganisationen utvidgas till nya orter, vilket det också blev styrel-
sebeslut på i juni 1936. Allteftersom de privata stationerna förstatligades eller 
Radiotjänst skaffade egna studiolokaler runt om i landet, engagerades egna 
ombud på frilansbasis på dessa orter. 

Hädanefter hade de lokala programcheferna alltså enbart sina 
Stockholmskontakter att falla tillbaka på – inte som tidigare en egen, lokal 
programkommitté: ”Det blev ett ganska ensamt arbete och de kände sig mer 
som ´expeditionschefer`”, med Hallingbergs ord.69 Den lokala programverk-
samheten avmattades också alltmer under 1930-talet: 1932 omfattade den 395 
timmar, 1938 endast 112 timmar.70 Samtidigt knöts alltså landsortsombuden 
fastare till Radiotjänsts centrala programledning, och provinsorganisationen 
byggdes ut: ”´Provinsorganisationen` var den beteckning som Radiotjänst an-
vände för sina ombud ända till slutet av 1950-talet, då ordet provins byttes 
ut mot distrikt. Kanske ordvalet speglar vad som för många var något helt 
naturligt. Det fanns en huvudstadskultur och det fanns en eller snarare flera 
provinskulturer”, skriver Hallingberg.71

Krigsåren
På direktiv från Telegrafstyrelsens Radiobyrå kom Radiotjänst vid krigsutbrot-
tet 1939 att konsekvent stryka alla lokalprogram vid såväl statliga som privata 
stationer.72 Det var nu av beredskapsskäl viktigt med central styrning av pro-
grammen. Från år 1941 kom lokala program återigen att anordnas men endast 
i mycket ringa utsträckning och bestod, förutom av speciella meddelanden av 
lokal betydelse, huvudsakligen av lantbruksföredrag, riktade till jordbrukarbe-
folkningen i olika landsdelar.73 

67 Röster i Radio nr. 35, 1942, s. 2. 
68 Hallingberg 1999, s. 64, 164-165.
69 Ibid, s. 165.
70 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 318.
71 Hallingberg 1999, s. 160-161.
72 SR: Styrelsens protokoll. Månadssammanträden, 1940-1941, 27/8 1941, §8, Bilaga 2.
73 SR: Verksamhetsberättelse 1941, s 7.
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En starkt bidragande orsak till de återupptagna lokalsändningarna tycks ha 
varit ett under 1941 hållet sammanträde med bolagets ombud vid de statliga 
stationerna i landsorten, varvid man från centralt håll erfor, att det på många 
håll uttalats önskemål om att de stränga restriktionerna åtminstone i viss ut-
sträckning upphävdes. Det var önskemål som Radiotjänsts centralledning me-
nade sig i viss utsträckning kunna tillmötesgå utan någon större risk: 

Sålunda skulle bl.a. vissa lokala gudstjänster kunna anordnas vid de tillfällen, 

då t.ex. ett lokalt evenemang går av stapeln. Vidare skulle de uppskattade lokala 

idrottskrönikorna vid vissa landsortsstationer kunna återupptagas och andra lo-

kala händelser värda särskild uppmärksamhet kunna beaktas i speciella pro-

gram [min kursiv].74 

Så hade också exempelvis Luleåstationen redan i januari 1941, efter särskild 
anhållan, fått tillåtelse att utanför ordinarie sändningstid ”göra vissa loka-
la reportage i anslutning till de stora norrländska distriktsmästerskapen på 
skidor”.75 Lekamliga grundbehov (jordbruket), andlig förtröstan (gudstjänster) 
och samhörighetsbefrämjande inslag (idrotten) synes alltså ha varit det som i 
första hand prioriterades på det lokala planet under kriget.

Efterkrigsåren 1945–1955
I mitten av 1940-talet hade Radiotjänst 16 speciellt inredda studiolokaler 
i landet och disponerade dessutom lokaler på ytterligare 16 orter.76 Malmö, 
Göteborg och Sundsvall var de enda orter utanför Stockholm med fast anställd 
personal. På c:a 30 andra platser i landet fanns istället deltidsavlönade lands-
ortsombud vilka fungerade som Radiotjänsts lokala representanter i bygden. 
År 1949 uppgick de till 25 stycken. Antalet fast anställda provinsmedarbetare 
var ännu 1952 sammantaget ungefär lika stort som 1935, 16 respektive 14.77 
Detta trots att den totala personalstyrkan på Radiotjänst under samma tid hade 
ökat från 75 till 385 (teknisk personal ej inräknad eftersom de anlitades av 
Telegrafverket som ännu hade ansvar för tekniken i och utanför studion, ett 
revir de noga vakade över för övrigt). Ännu 1955, strax före den stora distrikts-
utbyggnaden, var Radiotjänsts fasta personal utanför Stockholm begränsad till 
cirka 15 personer.

Gunnar Ollén vid Malmöradion har berättat, att lokalsändningar där före-
kom i rikt mått under 1920-talets senare hälft, i reducerat antal under 1930-ta-

74 SR: Styrelsens protokoll. Månadssammanträden, 1940-1941, 27/8 1941, §8, Bilaga 2.
75 SR: Styrelsens protokoll. Veckosammanträden, 1941, 29/1, §6. I januari 1942 fastställs, att 

det under beredskapstid gäller speciella bestämmelser angående lokalprogrammen. Lokal-
program får ”anordnas endast vid de statliga stationerna och företrädesvis endast sådana 
bestående av gudstjänster eller lokala tilldragelser av speciell natur; icke musikprogram, 
allmänna föredrag och dylikt” (Styrelsens protokoll. Månadssammanträden, 1942-43, 21/1, 
§4).

76 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 318.
77 Engblom 1998, s. 22 f, 56 ff.



111

Lokala idrottskrönikor i radio 1925-1960

let och ännu färre i och med andra världskriget, och att de enda lokala sänd-
ningarna av större betydelse efter 1945

var den lokala idrottskrönikan, som i landskapet med Sveriges bredaste idrotts-

rörelse hade försvarat sin existens med stort eftertryck och få avbrott ända sen 

1926. Krönikörer från pressen, i tidigare år t. ex. Ceve Linde, i senare bröderna 

Birger och Gösta Buhre, Bertil Lundgren, Lennart Strandberg och Torsten von 

Wachenfeldt hade med eminent sakkunskap försäkrat programpunkten om de 

idrottsintresserades bevågenhet.

Av förklarliga skäl var det alltså främst bland lokalpressens idrottsjourna-
lister man kunde inlåna sakkunniga och formuleringsvana personer att hand-
hava idrottskrönikorna, eftersom Radiotjänsts ekonomiska ramar inte tillät 
egna fast anställda sportjournalister; som nämnts var det först 1956 som det 
startades en särskild idrottsredaktion i Stockholm, med Lennart Hyland som 
chef.78 Exempelvis lät Halmstads Erik Frisk (adjunkt) 1951 de båda största 
Halmstad-tidningarnas representanter sköta idrottskrönikörsysslan varannan 
gång, medan Eric Bojs (seminarielärare) i Kalmar engagerade tre Kalmar-
tidningars idrottsredaktörer för var sin säsong i taget. Ollén själv lät de fyra 
Malmö-tidningarnas sportchefer alternera.

År 1952 fastställdes en organisationsplan för provinsen, enligt vilken landet 
delades in i fyra programområden: Stockholm med 11 ombudsmän i bland 
annat Visby och Uppsala, Göteborg med ombudskontor i Borås och Skara, 
Malmö med fem ombudskontor och Sundsvall med åtta ombudskontor i 
Norrland.79 Produktionen i dessa programområden skulle svara för 20 % av 
riksprogrammet, det vill säga lika stor del som under de föregående 20 åren.

Under nästan hela 1950-talet, innan den nya, kraftigt utvidgade distriktsor-
ganisationen växte fram vid ingången till 1960-talet, kom det att pågå en dis-
kussion kring de lokala idrottskrönikorna, om dess plats i programmet och om 
hur mycket de lokala idrottskrönikörerna skulle arvoderas med. Något av ett 
startskott för diskussionen var ett i mars 1950 till programchefen Henrik Hahr 
framlagt förslag om ramarna för sändning av lokala idrottskrönikor. Enligt ex-
pertisen, i form av Sven Jerring och Lennart Hyland, ville c:a 20 stationer ar-
rangera lokala idrottskrönikor varje söndag.

Kostnaden för dessa blev för det första ”ordinarie hallå- och anordnararv-
oden samt tjänstgöring vid mikrofonförstärkare = Kr. 15:- + 25:- + 15:- = Kr. 
55:-”.80 Utöver denna summa borde c:a 35:- kronor räcka för resp. krönikör, 
menade man. Det gick alltså per station och söndag åt 90 kr (idag 1 656 kr). 
Om 20 stationer sände varje söndag blev det 1 800 kr. i veckan (idag 33 127 kr). 

78 Dahlén 1999, s. 285-294.
79 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 318.
80 SR: Förvaltningsutskottets protokoll 30/3 1950, § 5.



112

idrott, historia & samhälle

För hela året (10 månader, ej sommaren) skulle summan uppgå till 70 000–
75 000 kronor (75 000 kr 1950 motsvarar idag 1 380 306 kr).

I maj 1950 beslutades emellertid att sammanlagt högst 25 000 kr. under 
nästkommande budgetår skulle reserveras för de lokala idrottskrönikorna 
(idag 460 102 kr).81 Det var efter ett sammanträde den 7 september samma år 
som ”redaktör Jerring, redaktör Dansk, docent Ollén och intendent Wadsten” 
kunde lägga fram en plan för säsongens lokala idrottskrönikor, som i genom-
snitt beräknades kosta 80 kr. per sändning (idag 1 472 kr), något som medgav 
310 sändningar, vilka man föreslog borde uppdelas på följande stationer:82

Eskilstuna — Örebro 34 sändningar

Karlstad 34 sändningar

Gävle 34 sändningar

Sundsvall 32 sändningar

Östersund 32 sändningar

Göteborg 30 sändningar

Malmö 30 sändningar

Borås 25 sändningar

Norrköping 25 sändningar

Bollnäs 10 sändningar

Örnsköldsvik 8 sändningar

Luleå 8 sändningar

Umeå 8 sändningar

För verksamhetsåret 1951/52 beräknades de rörliga programkostnaderna för 
provinsorganisationernas idrottskrönikor till 17 600 kr. (omräknat från 1951 
motsvarar det 227 030 kr idag), vilket avsåg 40 idrottskrönikor från elva sta-
tioner à 40 kr (idag 630 kr).83 (Någon beräkning för en sådan kostnadspost 
existerade ännu inte säsongen 1950/51.) 

Vid en stor konferens med Radiotjänsts provinsombud i januari 1952 ut-
tryckte lokalredaktörerna en önskan om större frihet i förhållande till cen-
tralmakten i Stockholm.84 I sin uppmärksammade diskussionsinledning 

81 SR: Direktionsprotokoll 9/5 1950, § 2.
82 SR: Direktionsprotokoll 19/9 1950, § 3, Bilaga 2.
83 SR: Styrelsens protokoll 14/6 1951, § 2, Bilaga.
84 Röster i Radio nr. 5, 1952, s. 2, 35.
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underströk norrlandschefen Håkan Unsgaard betydelsen av lokala och regio-
nala program och framhöll, att med de erfarenheter som ett års radioarbete i 
Norrland gett honom det inte vore en överdrift att påstå ”att de lokala program-
men tas emot mycket entusiastiskt ute i bygden. Det har bl.a. lokala debatter 
visat, och det visar också de lokala idrottskrönikorna.” Många deltagare vid 
konferensen talade sig också varma för ”bibehållande i full utsträckning av 
lokala idrottskrönikor”.85 

I februari 1952 beslutades att idrottskrönikorna skulle ”ökas i viss utsträck-
ning” och senare på våren kunde man konstatera de lokala idrottskrönikornas 
”fortsatta popularitet”. Samtidigt meddelade Carl-Åke Wadsten, att man ge-
nom ökade anslag numera inte behövde ha ”fullt lika sträng begränsning av 
antalet som tidigare”.86 

I november månad samma år, 1952, började det emellertid hetta till en 
smula sedan idrottskrönikorna en söndag i början av månaden inte fått börja 
förrän 17.16 — en minut efter det de redan borde vara slut — på grund av 
sju minuters överdrag av ”symfonimatinén”.87 Därför hade idrottskrönikorna 
tvingats inkräkta på barnprogrammet i den mån de inte helt togs bort. Malmö-
chefen, den på författaren August Strindberg disputerade Gunnar Ollén, som 
även var elitspelare i bordtennis och i mars 1953 reste till bordtennis-VM i 
Bukarest (på två veckors semestertid) i egenskap av ledare för det svenska la-
get, underströk det beklagliga i saken, eftersom den lokale idrottsredaktören 
lade ned ett stort arbete på sin krönika.88 Dessutom, påpekade Ollén, var den-
ne oftast journalist och lät det gärna framgå i tidningarna dagen därpå, om han 
till exempel på grund av överdrag fått lov att avstå från sändning.

I februari 1953 beslutades, med anledning av det förslag som framla-
des vid ovan nämnda konferens i januari 1952 om utökad tid för de lokala 
idrottskrönikorna, att en utredning skulle göras av en kommitté bestående 
av Sven Jerring, Lennart Hyland och Börje Lindell.89 Kostnaderna för dessa 
idrottskrönikor uppgick säsongen 1953/54 till 30 721 kr., men budgeterades 
inför säsongen 1954/55 ner till 20 000 kr (omräknat från 1954 motsvarar det 
289 128 kr idag).90 I augusti 1953 meddelade Jerring att ”lokala idrottsrappor-
ter och -krönikor” åter skulle sättas igång för hösten med start 6 september.91 
Samtidigt beslutades att ”denna speciella verksamhet” tills vidare skulle hand-
has av programdirektören. 

85 Röster i Radio nr. 4, 1952, s. 11.
86 SR: Förvaltningsutskottets protokoll 7/2 1952, § 12; Direktionsprotokoll 14/5 1952, § 3, Bilaga 

8, s. 9.
87 SR: Direktionsprotokoll 27/1 1953, Bilaga 12 med utdrag ur internbladet Information, s 4. 
88 SR: Direktionsprotokoll 18/3 1953, Bilaga 20, s 8.
89 SR: Chefskollegium 17/2 1953, § 4; Direktionsprotokoll 18/3 1953, Bilaga 20, ”Information”, s. 6.
90 SR: Förvaltningsutskottets protokoll 6/6 1955, § 9, Bilaga 2.
91 SR: Chefskollegium 11/8 1953, § 4.
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Provinsombudskonferensen 1954
Vid konferensen med provinsombuden i januari 1954 underströks, att när 
det gällde lokalprogram den centrala aktualitetsavdelningen i första hand var 
intresserad av lokala debatter och lokala idrottskrönikor.92 Någon systemati-
serad utveckling förutsåg man förvisso inte, men avdelningen framförde en 
önskan om att med provinsombudens hjälp få möjlighet att sätta upp ”ett litet 
register över freelancers, t. ex. bland journalister och andra, som ibland kunde 
hjälpa avdelningen vid snabba utryckningar på olika områden”.

Sven Jerring redogjorde i sammanhanget för de lokala idrottskrönikorna på 
söndagarna, varvid det framkom, att den nya ordningen med sändningstiden 
16.40–17.00 (rikskrönika de första tio minuterna och därefter lokal krönika 
i mån av material) över lag ansågs vara en förbättring. Enda nackdelen var 
att rikskrönikan med detta sändes något tidigare. Vidare framhölls det stora 
lyssnarintresset, varpå Jerring upptog till diskussion en viss omläggning av 
de sista tio minuterna, som i stället för grammofonmusik skulle bjuda på ta-
lade inslag om idrott i riksprogrammet, ”eventuellt avslutade med en gram-
mofonsnutt på c:a 3 minuter”. En del av ombuden ställde sig emellertid något 
tveksamma till denna nyordning under motivering att det med en sådan pro-
gramkomposition skulle bli svårt att tona in riksprogrammet, om den lokala 
krönikan inte fyllde tiden. 

Vidare ansågs inte att idrottskrönikörernas gage behöva höjas på grund 
av lokalkrönikans ökade längd. Under konferensen framlade också Ollén ett 
förslag om ersättning till personer, som intervjuades i de lokala idrottskröni-
korna. Förslaget behandlades i chefskollegiet, som beslutade göra följande 
uttalande: ”Intervjuer bör i de lokala idrottskrönikorna förekomma endast i 
undantagsfall. Frågan om ersättning till intervjuade personer bör avgöras från 
fall till fall.”93 

Med anledning av en skrivelse från Ollén senare samma år påpekade 
Henrik Hahr för chefskollegiet en ”viss brist på överensstämmelser ifråga om 
gagesättningen till de mera fasta medarbetarna i landsorten” och framhöll be-
hovet av ”en koordinering mellan de olika avdelningarnas principer i detta 
fall”.94 Ärendet remitterades för vidare utredning. I slutet av 1954 hade man 
kommit så långt i ärendet, att (del)frågan om idrottskrönikorna skulle över-
lämnas till Jerring för utredning.95

92 SR: Direktionsprotokoll 2/2 1954, Bilaga 14.
93 SR: Chefskollegium 19/1 1954, § 5.
94 SR: Chefskollegium 17/8 1954, § 6.
95 SR: Direktionsprotokoll 2/11 1954, § 5.
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Kommen till 1955 hade verksamheten kring de lokala idrottskrönikorna ut-
vecklats och expanderat till en nivå som framtvingade förhandlingar mellan 
Radiotjänst och en kommitté ur Tidningsutgivareföreningen (TU) angående 
eventuell ersättning till tidningarna själva för att radion disponerade deras 
medarbetare.96 Från att ha varit positivt inställda till att medarbetarna anlita-
des för radiouppdrag började man nu från tidningsutgivarhåll anse, att journa-
listernas forcering av arbetet för radions räkning drog med sig extrakostnader 
för tidningarna, beräkningsvis 50 000 kr (705 761 kr idag omräknat från 1955). 
Radiotjänsts representanter i Halmstad, Olof Christiansson och Erik Frisk, 
menade sig emellertid ha fått det intrycket, att i alla fall tidningarna i Halmstad 
betraktade krönikorna som egenreklam. 

Beträffande honoraren för krönikorna meddelade Ollén, att i Malmö kost-
naderna från början normerats till 80 kr (1 129 kr idag omräknat från 1955), 
varav halva summan tillföll krönikören och den andra halvan Radiotjänsts om-
bud på platsen. I Malmö bortgick dock inget belopp till ombud, varför honora-
ren till krönikören kunnat sättas så högt som 75 kronor. Genom att storleken 
på honoraren på detta sätt varierade på olika håll igångsatte Radiotjänst en 
undersökning för att få överblick över honorarsättningen och till stånd en rätt-
vis fördelning.

På våren 1955 anmälde Hahr att han skulle delta vid ett sammanträde hos 
Tidningsutgivareföreningen (TU) rörande de lokala idrottskrönikorna ”och 
ekonomiska krav från tidningarna i samband därmed”.97 Detta skulle visa sig 
vara inledningen till en slitsam tvist som ytterligare påkallade behovet av en 
utvidgad, fast stab av radiomedarbetare inom ramen för en idrottsredaktion 
(1956) och en utbyggd regionalverksamhet (med start 1959). 

Under hösten samma år upptog Hahr förhandlingarna med TU ”röran-
de ersättning till vissa dagstidningar för utnyttjande av material och service 
i samband med de lokala idrottskrönikorna”, nu assisterad av (blivande ra-
diosportchefen) Lennart Hyland.98 Det visade sig då att tidningarna krävde 
en sammanlagd ersättning som motsvarade den som utgick till de olika 
idrottskrönikorna (40–60 000 kr./år). Strax därpå inkom till Radiotjänst ett 
nytt brev från TU ”rörande ersättning till tidningarna för det programmaterial 
som vederbörande idrottsredaktörer ställer till radions förfogande i de lokala 
idrottskrönikorna”.99 

Från november 1955 fanns alltså ytterligare en radiokanal att tillgå, 
P(rogram)2. Detta befrämjade även idrottsbevakningen. Vid denna tid uppgick 
Radiotjänsts fasta personal utanför Stockholm fortfarande endast till ett 15-tal 

96 SR: Förvaltningsutskottets protokoll 2/7 1954, § 8; Direktionsprotokoll 7 juni 1955, Bilaga 9 
och dito 10, s. 5 f.

97 SR: Chefskollegium 19/4 1955, § 8.
98 SR: Chefskollegium 13 september 1955, § 7.
99 SR: Chefskollegium 25 oktober 1955, § 4.
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personer. Dessutom fanns ett 30-tal ombud i landet. Med P2:s och TV:s start 
1955 respektive 1956 tog emellertid den personella och tekniska utbyggnaden 
fart.100

När Sven Jerring sammanfattar verksamhetsåret 1/7 1958–30/6 1959 kan 
han konstatera, att P1 sänt Idrottskrönika i stort sett varje söndagseftermid-
dag, och P2 varje söndagskväll Sportjournalen.101  Dock var Idrottskrönikan till 
sin huvuddel lokal från ett betydande antal sändare, framhåller Jerring; det 
största antalet samtidiga lokala idrottskrönikor var detta år tjugotre. Därtill 
kom Dagens ekos och Journalens bevakning av viktigare händelser på idrottens 
område; Dagens eko hade startats 1937 och Journalen i september 1956, med 
bland annat Bengt Bedrup i staben, sedermera känd som sportjournalist i TV, 
dit han gick över 1958.102 Under nämnda verksamhetsår 1958–1959 hade för 
övrigt televisionen, som alltså startades officiellt i september 1956, sänt bortåt 
sjuttio reportage från tävlingar i Sverige och utlandet, och programpunkten 
Sportredaktionen sänts varje måndag från och med första veckan i augusti 
1958 till och med första veckan i mars 1959. I Aktuellt, som premiärsändes i 
samband med TV-starten 1956, hade idrottsinslagen varit många, ”och ibland 
kunde en rykande färsk Sportextra häktas på det ordinarie programmet”.103

Med tillkomsten av P2 1955 samt idrottsredaktion på radion 1956 och televi-
sionen samma år, som radion nu hade att konkurrera med, så förvånar det inte 
att Sveriges Radio satsade mycket på radions snabbhet som nyhetsmedium, 
och inte minst på en ökad idrottsbevakning. Ett tecken på det var radions nya 
distriktsorganisation, där främst de regionala nyhetsprogrammen väckte upp-
märksamhet.104 Norrbottenskvarten var pionjär med start den 2 mars 1959. 
Den 22 februari 1960 fick Sydsverige och Västsverige sina regionala kvartar, 
och Mellannorrland sin den 11 april samma år. I dessa nyhetskvartar upptog 
sport enligt Unsgaard ”en viktig del av programtiden”.105 Ett annat tecken var 
radions brett upplagda programpunkt Sportextra som startade i september 
1961, med direktreferat från olika seriematcher i fotboll runt om i landet samt 
resultat, kommentarer och grammofonmusik.106

Sammanfattning
När Radiotjänst officiellt startade sina sändningar 1925 skedde det inom ra-
men för en starkt expanderade idrottsrörelse. Under 1920-talet började också 
dagspressen att inrätta särskilda idrottsredaktioner, på grund av det kraftigt 
ökade idrottsintresset – tidigare hade idrottsmaterialet varit utspritt på olika 

100 Hört och sett. Radio och television 1925–1974 (1974), s. 318.
101 Jerring 1959, s. 64-65.
102 Djerf-Pierre och Weibull 2001, s. 113, 122-123, 127-128. Se även Reimer 2002.
103 Jerring 1959, s. 65; Djerf-Pierre och Weibull 2001, s. 128-129.
104 Unsgaard 1961, s. 165.
105 Ibid, s. 170.
106 Dahlén 1999, s. 319-320.



117

Lokala idrottskrönikor i radio 1925-1960

avdelningar i tidningen. Därmed bidrog pressen ytterligare till att populari-
sera idrotten. Till denna popularisering av idrotten bidrog i hög grad också 
radiomediet. Radiotjänsts resurser var emellertid små den första tiden, och en 
idrottsredaktion startades på Radiotjänst först 1956; de tre första decenniernas 
idrottsnyheter och idrottsreferat sköttes av radions allmänna reportrar och av 
personer inhyrda utifrån, främst från pressen. 

På lokala radiostationer som den i Sundsvall var resurserna ännu mindre, 
med endast enstaka medarbetare och deltidsombud. De lokala radiostationer-
na var ofta satta på undantag i förhållande till centralstationen i Stockholm, 
men den lokala idrotten var å andra sidan ett livskraftigt och populärt program-
stoff och torde rentav i ganska hög grad ha bidragit till den lokala programverk-
samhetens fortlevnad och utveckling.

Vid ingången till 1930-talet börjar Sundsvallsstationen liksom andra statio-
ner att mera frekvent använda lokalpressens sportjournalister till sina idrotts-
krönikor. Vid 1950-talet når detta en nivå som gör att tidningarna börjar kräva 
ersättning för utlån av sina journalister. 

Sammanfattningsvis står det klart, att de lokala radiostationernas idrotts-
krönikor och idrottsnyheter stadigt blev alltmer populära under den studerade 
perioden 1925–1960, och att de tillsammans med lokalpressen skapade en 
starkare förankring för och lyssnargemenskap kring den lokala och regionala 
idrotten.
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Demonstrationssporterna och olympiska 
spelen – En analys av basebolls, 
glimas och gutnisk idrotts deltagande i 
Stockholmsolympiaden 1912

Av Leif Yttergren

Abstract

The purpose of the article is to analyze how the organizational 
conditions looked for baseball, glima and gutnic sport before the 
Stockholm Olympiad in 1912.Who took the initiative for the dem-
onstration sports? The IOC or the Swedish Organising Committee? 
How were the demonstration sports received by the public and 
the press, and what was their legacy? The study is based mainly 
on primary sources from the 1912 Stockholm Olympics’ archive. 
The 1912 Stockholm Olympics has been well explored, mainly by 
Swedes and internationals, and this gives a good picture of the 
1912 Stockholm Olympics from different perspectives. On the oth-
er hand, research into the demonstration sports in the Olympic 
Games is clearly limited and there is thus a great need for further 
studies. This current study covers just a small part of this need. 
The results show that in 1912 there was no considered strategy on 
the part of either the IOC or the Swedish Organising Committee 
concerning the demonstration sports. The initiative for the dem-
onstration sports came from individual representatives of each 
type of sport, and the Swedish organisers were positive towards 
three of those proposed: baseball, glima and Gotlandic sport. The 
Swedish organisers had control over which demonstration sports 
would be included in the programme. This meant that the choice 
of demonstration sports lay beyond the control of the 1912 IOC, 
but this would change in the 1900s. During the games they were 
given limited attention at most, both publicly and in the press. 
The demonstration sports were removed from the Olympic pro-
gramme before the 1992 Olympic Games.

Keywords: Demonstration sports, competition program, the 1912 
Stockholm Olympic Games
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Introduktion

Då de svenske pitchers ännu ej tillägnat sig denna färdighet och våra slagmän 

därför ej haft tillfälle till öfning på sådana kast, hyste vi stor fruktan att våra 

spelare ej skulle få slag på bollen då den kastades af amerikanska pitchers.1

Citatet beskriver oron svenska arrangörer kände inför en match mellan 
Västerås Bäsboll Klubb och ett amerikanskt basebollag. Det anmärkningsvärda 
är att den spelades under Stockholmsolympiaden 1912 på Östermalms idrotts-
plats, strax intill Stockholms stadion. Frågan är varför det spelades baseboll un-
der de olympiska spelen. Sporten var ingen olympisk gren och det fanns ingen 
basebollkultur i Sverige, knappt heller några klubbar och än mindre någon 
tävlingsverksamhet. Ändå fanns baseboll med på det olympiska programmet.

Baseboll var inte den enda idrottsgren som stack ut med sin närvaro under 
Stockholmsolympiaden. Isländsk glima och gutnisk idrott kan också räknas 
till den kategorin. Två traditionella idrotter med rötterna i en rural ö-miljö och 
som aldrig har varit med på det olympiska programmet, vare sig tidigare eller 
senare. Likafullt var de med på Stockholmsolympiaden, vilket väcker frågor 
och öppnar upp för en mindre studie. Syftet i det följande är belysa hur de 
organisatoriska förutsättningarna såg ut för baseboll, glima och gutnisk idrott 
inför Stockholmsolympiaden 1912. Vem tog initiativet till att nämnda grenar 
skulle vara med? IOK eller den svenska organisationskommittén? Vilka skäl 
angavs till lanseringen av respektive idrottsgren? Hur mottogs grenarna av 
publiken, pressen och vilket eftermäle har de fått? 

Problemställningen handlar på ett övergripande teoretiskt plan om makt, 
och i detta konkreta fall om vem som skulle ha makten över de olympiska 
spelen i Stockholm 1912. I kampen om makten över de olympiska spelen över 
tid har forskningen pekat ut två huvudaktörer: Internationella olympiska kom-
mittén (IOK) och den lokala organisationskommittén. De har i varierad grad 
varit oeniga om hur maktresurserna över de olympiska spelen ska fördelas. 
Forskning har också pekat ut IOK som vinnare i den maktkampen utifrån ett 
hundraårsperspektiv. IOK:s institutionella kapacitet har ökat för att tala med 
den norske historikern Gaute Heyerdahl, vilket bland annat hänger ihop med 
att organisationens ekonomiska muskler ökat väsentligt de senaste årtiondena 
främst beroende på de dramatiskt ökade TV-intäkterna.2 Den aktör som inne-
har den ekonomiska makten har således fått makten även de sportsliga och 
organisatoriska delarna av de olympiska spelen. IOK:s ökade makt har bland 
annat yttrat sig i absurda krav på arrangörsstaden från IOK:s sida. Till exempel 
fick Oslo inför sin ansökan om att få arrangera Vinter-OS 2022 en kravlista 

1 Bergvall, Erik (1913) (red.): V. Olympiaden. Officiell redogörelse för olympiska spelen i Stockholm 
1912, 776.

2 Heyerdahl, Gaute (2014), Vinter-OL i skisportens vugge. De VI Olympiska i Oslo, 1952 og De 
XVII Olympiska vinterleker i Lillehammer, 1994 (Norges idrettshögskole), 7-9.
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omfattande 7000 sidor!3 Ambitionen i det följande är att se huruvida den-
na maktkamp fanns 1912 mellan IOK och den svenska arrangörskommittén, 
och i så fall belysa hur den yttrade sig utifrån diskussionen om programmets 
innehåll i Stockholmsolympiaden 1912. Vilket handlingsutrymme och vilka 
begränsningar hade de två huvudaktörerna i utformningen av programmet?

Något förenklat bestod det olympiska programmet länge av två huvudav-
delningar: det officiella tävlingsprogrammet i vilket alla grenar ingick som det 
delades ut medaljer i. Den andra avdelningen, vilken var väsentligt mindre, 
bestod av så kallade demonstrationssporter. En skillnad mellan avdelningarna 
var att inga medaljer utdelades. En annan skillnad var att resultaten inte räk-
nades in i den officiella olympiska statistiken. Dessutom drog demonstrations-
sporterna betydligt mindre publik och medial uppmärksamhet. 

Metod och material
Metoden är traditionell historisk källanalys och källkritik med ambitionen att 
klarlägga ”vad som verkligen hände” för att tala med tyske 1800-talshistorikern 
Leopold Ranke. Studien bygger på primära källor hämtat från olika delar av 
stockholmsolympiadens voluminösa arkiv, och i viss omfattning IOK:s arkiv, 
bägge arkiven är till stor del digitaliserade, vilket radikalt underlättat sökandet 
efter relevant information. Även den omfångsrika och vederhäftiga officiella 
rapporten från Stockholmsolympiaden, vilken sammanställdes av simsportle-
daren och journalisten Erik Bergvall, har använts.4 De olika källorna har sam-
mantaget och var för sig bidragit till att en bild av händelseförloppet kring de-
monstrationssporterna i Stockholm 1912 har klarlagts och frågeställningarna 
kunnat besvaras. Under senare tid har den traditionella källkritiken ifrågasatts 
av historiker. Bland annat menar historikern Helena Tolvhed att traditionell 
källkritik många gånger är föråldrad i förhållande till de frågeställningar och 
problemområden som är aktuella för forskare idag. I det följande menar jag 
dock att traditionell källkritik är aktuell då det handlar om att kartlägga ett 
konkret händelseförlopp vid en avgränsad tid och ta reda på fakta kring de-
monstrationssporterna historia i olympiska spelen 1912 mer än att analysera 
”berättelsen om” eller ”föreställningen om”, vilket ofta är det perspektiv som 
senare tids forskning använder.5 

3 www.vg.no/sport/i/nzgGo/oslo-ol-kan-bli-to-ukers-pampefest-ioc-krever-gratis-sprit-paa-
stadion-og-cocktail-fest-med-kongen.

4 Arkivet är oerhört omfattande, totalt cirka 23 hyllmeter, och välordnat. Det är också sedan 
några digitaliserat och gratis tillgängligt för forskningen. Vid sidan av protokoll och kor-
respondens från den mäktiga och inflytelserika organisationskommittén har material under 
rubriken ”Smärre ämnesordnade handlingar” använts. 

5 Tolvhed, Helena (2015), På damsidan. Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990 
(Makadam Förlag), 34-35. 
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Forskningsläge
Stockholmsolympiaden är väl utforskad, främst av svenska forskare, och det 
finns även relevant forskning både på engelska och tyska som ger en bra bild 
av spelen ur olika perspektiv. Tyvärr behandlar den inte demonstrationsspor-
terna, de nämns knappt.6 Demonstrationssporternas tillkomst och roll i de 
olympiska spelen är i det närmaste okänd, trots att de varit en del i det olympis-
ka programmet under nästan 100 år. Olympic World Library, IOK:s officiella 
bibliotek i Lausanne, har visserligen gjort en sammanställning över demon-
strationsporterna i de olympiska vinterspelen. Tyvärr görs ingen djupare ana-
lys av demonstrationssporterna utan den har mer karaktär av faktaredovisning 
av när och var olika demonstrationssporter utövades vid de olympiska vinter-
spelen.7 Vidare kan nämnas att på olika hemsidor på internet presenteras 
mer eller mindre ofullständiga listor över när skilda demonstrationssporter 
utövades vid olympiska spel. Det är oklart vilka källor dessa listor bygger på 
och intryck ges av att de många gånger bygger på varandra.8 En central frå-
ga som inte behandlas är vilken funktion demonstrationssporterna hade i de 
olympiska spelen. Varför fanns de överhuvudtaget med och vem tog initiativ 
till dessa? Det finns således ett stort behov av ytterligare forskning kring de-
monstrationssporter i olympiska spelen. Föreliggande studie avser att fylla en 
begränsad del av detta tomrum.

Bilden av Stockholmsolympiaden
I svensk historieskrivning, men även i internationell, har olympiska spelen i 
Stockholm ansetts vara en succé. De kom enligt viss forskning att utgöra en 
förebild för de följande olympiska spelen. Antalet deltagare var hela 2 380 täv-
lande från 27 nationer och alla fem kontinenter var representerade. Därmed 
var Stockholmsolympiaden de största spelen dittills sett till antalet utövare. 
Senare tids forskning visar emellertid att spelen i Stockholm skönmålats i 
svensk idrottshistorisk litteratur.9 I det följande kommer att visas att under 
den välrenommerade ytan var de olympiska spelen i Stockholm inte alltid så 

6 Se bland annat Molzberger, Ansgar (2010), Die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm – ”Va-
terländische” Spiele als Durchbruch für die Olympische Bewegung; Mallon, Bill och Widlund, 
Ture (2002), The 1912 Olympic Games. Results for all competitors in all events, with commentary; 
Jönsson, Åke (2012), Vägledning till Solskensolympiaden; Bolling, Hans & Yttergren, Leif 
(2012), red. Tävlingarna – Människorna – Staden. Se även The International Journal of the 
History of Sport, volume 31, 2014 temanummer om Stockholmsolympiaden.

7 www.library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/172548/demonstration-sports-history-at-
the-olympic-winter-games-the-olympic-studies-centre

8 www.topendsports.com/events/demonstration/index.htm
9 Bolling, Hans (2012), ”Punsch, prakt och patriotism”, i Bolling & Yttergren, Tävlingarna - 

Människorna – Staden (Stockholmia Förlag), 348-350; Molzberger, Ansgar (2012), ”Olym-
piska spelen i Stockholm”, i Tävlingarna -. Människorna – Staden, Hans Bolling & Leif 
Yttergren, red. (Stockholmia Förlag), 389-403; Heck, Sandra (2014), ”A Sport for Everyone? 
Inclusion and Exclusion in the Organisation of the First Olympic Modern Pentathlon”, The 
International Journal of the History of Sport, volume 31, number 5, 526-541.
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välorganiserade utan vissa frågor som till exempel demonstrationssporterna 
vara eller inte vara på programmet löstes utan någon förbestämd planering 
eller strategi. Det fanns ingen som helst beredskap för hur den svenska orga-
nisationskommittén med den hårt arbetande sekreterare Kristian Hellström 
skulle agera när frågan om demonstrationssporter dök upp på agendan strax 
innan invigningen den 6 juli 1912 av de olympiska spelen i Stockholm.10

Kampen om programmet 
En fråga som vållade intensiv diskussion inför Stockholmsolympiaden var om-
fattningen och innehållet i tävlingsprogrammet. Vilka grenar skulle vara med 
och vem som skulle bestämma över det eller annorlunda uttryckt: Vem skulle 
ha makten över programmet? Här fanns det starka aktörer med olika agendor 
som skulle enas kring ett gemensamt program. Kring 1912 stod två huvud-
aktörer mot varandra: IOK, egentligen dess ordförande och reella maktfak-
tor Pierre de Coubertin och den svenska organisationskommittén med Viktor 
Balck och Sigfrid Edström i spetsen. De svenska arrangörerna, vilka på IOK:s 
session i Berlin 1909 tilldelats spelen, ville initialt ha ett mycket begränsat pro-
gram. Viktor Balck förordade med tanke på den stora tidspress som rådde ett 
program bestående av endast fyra idrotter: friidrott, brottning, gymnastik och 
simning. Att Balck och de svenska arrangörerna valde dessa idrotter var ingen 
tillfällighet utan de var utsedda med stor omsorg. Det var nämligen idrotter 
där Sverige hade duktiga och konkurrenskraftiga idrottsmän internationellt 
sett och därmed stora medaljchanser. Officiellt framhöll Balck och den svenska 
organisationskommittén sportsliga och demokratiska motiv. De önskade ha 
idrotter som var tillgängliga för alla och som inte gynnade någon specifik na-
tion.11

Efter en hel del diskussion fick Balck och de svenska arrangörerna ge vika 
för IOK:s och Coubertins önskemål och programmet breddades till slut till 13 
idrotter och 102 grenar.12 Resultatet innebar således en avgörande skillnad 
mot det svenska ursprungsförslaget. Coubertin och IOK gick segrande ur den 
maktkampen. De svenska arrangörerna vek ner sig.

Balck och den svenska organisationskommittén var medvetna om att varje 
ny gren på programmet innebar ökade kostnader vad gäller anläggningar, mer 
praktiskt och administrativt arbete, mer personal till spelen och förstås fler 
idrottsmän, ledare och tränare, vilka skulle ha mat och logi. Det är därför för-
vånande för att inte säga anmärkningsvärt att organisationskommittén accep-
terade att det skulle tillkomma demonstrationsporter på det redan omfattande 
och radikalt utvidgade programmet. Och det är också anmärkningsvärt att de-
monstrationssporterna vara eller inte vara var på agendan i den stundtals livli-

10 www. sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12842
11 Bergvall (1913), 46.
12 Sylvén, Sune & Karlsson, Ove (2008), OS. Historia och statistik, 191.
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ga diskussionen om programmet mellan IOK och organisationskommittén.13 
Uppenbart var demonstrationssporterna 1912 en fråga för organisationskom-
mittén att besluta om.

Spårvagn utanför Stockholm stadion under de olympiska spelen 1912. Foto: Sveriges 
Centralförening för Idrottens främjande

Begreppen demonstrationssport och uppvisningssport
Ytterligare ett skäl till att forska om demonstrationsporterna i olympiska spe-
len är att det tycks råda viss begreppsförvirring i litteraturen kring vad som 
är en demonstrationssport och vad som är en uppvisningssport. En summa-

13 Jönsson (2012), 162-177.
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risk genomgång av litteraturen, både vetenskaplig och populärvetenskaplig 
bekräftar denna förvirring. De vederhäftiga OS-statistikerna Bill Mallon och 
Ture Widlund värjer sig för begreppet demonstrationssporter i samband med 
Stockholm-OS 1912. De menar att detta begrepp togs i bruk i officiella sam-
manhang av IOK först efter andra världskriget. Vidare menar de något mot-
sägelsefullt utan att närmare gå in på detta att den enda sport som kunde 
anses vara en demonstrationssport i de olympiska spelen i Stockholm 1912 var 
baseboll.14 De övriga skulle i så fall begreppsligt vara uppvisningssporter, vil-
ket kan ifrågasättas. Det kan också nämnas att i den olympiska chartern 1924 
används begreppet demonstrationssport förmodligen för första gången, men 
här mer forskning i IOK:s arkiv i Lausanne för att med säkerhet bestämma 
demonstrationssporternas första historia:

6.  DÉMONSTRATIONS  

Le Comité organisateur des Jeux pourra  organiser  des démonstrations  de deux 

sports ne  figurant  pas au programme:

1°  — Un  sport  national.

2°  — Un  sport  étranger  au  pays  organisateur.15

Annan litteratur gör gällande att glima var den enda demonstrationsspor-
ten i Stockholm 1912: ”Demonstration sports were officially introduced in 
1912 Summer Olympics, when Sweden decided to include glima, traditional 
Icelandic wrestling, in the Olympic program, but with its medals not coun-
ting as official.”16 Vidare framhålls i samma anda att även baseboll var en 
demonstrationssport i Stockholm 1912: ”Demonstration sports were ’officially’ 
introduced at the 1912 Olympic Games in Stockholm. Many resources only list 
baseball and glima as demonstration sports at these games...”17 

Den officiella rapporten lägger till ytterligare en sport till programmet, 
nämligen gutnisk idrott och därmed skulle det vara tre demonstrationsspor-
ter i Stockholmsolympiaden 1912. Rapporten använder dock inte begreppet 
demonstrationssport utan de finns redovisade under rubriken: ”Uppvisningar 
m.m. i samband med olympiska spelen.”18 Vad som ytterligare bidrar till för-
virring kring demonstrationssporter vid Stockholmsolympiaden 1912 var de 
stora gymnastikuppvisningarna som ägde rum på Stadion med svenska och 
utländska gymnaster. Totalt bestod de av närmare 800 manliga och kvinnliga 
deltagare, främst från de nordiska länderna. Bara den danska gymnastiktrup-

14 Mallon & Widlund (2002), 369.
15 www.library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/42078/statuts-du-comite-international-

olympique-reglements-et-protocole-de-la-celebration-des-olympiades
16 www.wikipedia.org/wiki/Demonstration_sport
17 www.topendsports.com/events/demonstration/1912.htm
18 Bergvall (1913), XVI, innehållsförteckningen.
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pen omfattade nästan 500 deltagare. Dessa gymnastikuppvisningar hade of-
ficiell prägel och fick mycket uppmärksamhet och refererades utförligt i den 
officiella rapporten.19 Att gymnastikuppvisningar fick så mycket utrymme 
kan förklaras med en ambition från de svenska arrangörerna att uppvisa den 
svenska linggymnastiken för en stor internationell publik och en månghövdad 
journalistkår. Det fanns uppenbara nationalistiska motiv från arrangörernas 
sida att ha med gymnastikuppvisningarna på programmet till skillnad från 
demonstrationssporterna, vilka dels hade en stark regional prägel, dels inter-
nationell touch. Gällande demonstrationssporterna kan således andra motiv 
urskiljas. I det följande exkluderas gymnastikuppvisningarna från undersök-
ningen. De hade en helt annorlunda karaktär och ställning i OS-programmet 
1912 och fokus ligger enbart på gutnisk idrott, baseboll och glima.

Den idrottshistoriska litteraturen är således både oense och föga tillförlit-
lig i sin redovisning om vad som är en uppvisningssport och en demonstra-
tionssport vid skilda olympiska spel. Viss litteratur menar i strid med annan 
att demonstrationssporterna introducerades redan 1896 i de första olympiska 
spelen i Aten. Fyra år senare, i olympiska spelen i Paris 1900, var det enligt 
flera källor ett tiotal demonstrationssporter på programmet. Vissa av dessa var 
tämligen ovanliga och spektakulära som ballongflygning, kanonskjutning och 
drakflygning. De amerikanska arrangörerna i de olympiska spelen i S:t Louis 
1904 satsade hårt på att marknadsföra de amerikanska idrotterna baseboll, 
basketboll och amerikansk fotboll som uppvisningssport. De valde också att 
ha med den traditionell irländska lagbollsporten hurling på programmet. Den 
kan dels ha berott på den stora invandrade irländska populationen i USA kring 
sekelskiftet 1900, dels på idrottsledaren James E. Sullivan, vilken var huvudan-
svarig för spelen hade irländskt ursprung. I olympiska spelen i London 1908 
var lacrosse och för en sentida läsare den något udda idrotten cykelpolo de-
monstrationssporter.20 

Utifrån ovanstående kan anföras: För det första kan konstateras att inför 
Stockholm-OS 1912 fanns det en ”tradition” av att ha med uppvisningsspor-
ter på det olympiska programmet. För det andra fanns det ingen uttalad el-
ler nedskriven policy från IOK:s sida 1912 om vilka och antalet uppvisnings-
sporter som skulle medverka vid olympiska spel. Uppenbart hade den lokala 
arrangörer makten över denna del av programmet, inte IOK. En summarisk 
genomgång av IOK:s arkiv ger vid handen att första gången begreppet demon-
strationssporter användes var i den olympiska chartern 1924, men här behövs 
vidare forskning för att exakt klarlägga demonstrationssporternas tidiga histo-
ria. I det följande kommer att framhållas att det var tre demonstrationsspor-
ter i Stockholm 1912 nämligen baseboll, glima och gutnisk idrott och de är 

19 Bergvall (1913), 535-537.
20 www.polo-velo.net/english/history/jolondres1908.htm
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dessa tre som kommer att analyseras i det följande.21 Definitionsmässigt lig-
ger dessa grenar i linje med IOK:s definition i den olympiska chartern 1924, 
se ovan. Den framtida forskningen kring demonstrationssporter har minst två 
frågor att undersöka: Fanns det några demonstrationssporter före 1912 och 
exakt hur skall uppvisningssport respektive demonstrationssport definieras. I 
det följande kommer således inte dessa centrala begrepp att definieras, till det 
behövs mer djuplodande forskning.

Demonstrationssporterna i en svensk idrottskontext
Baseboll, glima och gutnisk idrott var således demonstrationssporterna i olym-
piska spelen i Stockholm 1912.22 De är synnerligen olikartade till sin karak-
tär: de två förstnämnda kan som nämnts beskrivas som traditionella idrotter. 
Gutnisk idrott har sin tillhörighet på Gotland, framför allt på dess landsbygd 
och är/var ett viktigt inslag i den regionala identiteten på ön.23 Glima är en 
form av livtagsbrottning som utövades på Island och som 1912 inte utövades 
i Sverige, och knappast senare heller med något undantag.24 Baseboll är som 
bekant en amerikansk bollsport, enligt vissa till och med nationalsporten och 
en sport som knappt någon kände till i Sverige 1912. Även senare har dess 
spridning varit begränsad.25

Det dröjde till i början av 1912 innan demonstrationssporternas vara eller 
inte vara på programmet blev en fråga för arrangörerna i Stockholm. Det var 
Sigfrid Edström som aktualiserade frågan i januari 1912 på ett möte i organi-
sationskommittén. Skälet var att det enligt Edström inkommit förfrågningar 
om ”anordnandet af allehanda slags uppvisningar i samband med Spelen”. 
Visserligen hade den franska olympiska kommittén framlagt ett förslag om 
en flyguppvisning redan sommaren 1911 i samband med de olympiska spelen, 
men begäran avslogs av organisationskommittén. Efter detta tappade frågan 
aktualitet innan den åter fördes upp på agendan av Edström.26 

Bland de mer udda förfrågningarna var en önskan om att få uppvisa 
”Hastighetsborrning i sten” vilket enligt den svenske förslagsställaren var en 
spridd sport i gruvdistrikten i USA. Förslaget föll inte i god jord hos organi-
sationskommittén.27 Efterhand inkom under 1912 flera förslag till organisa-
tionskommittén från privatpersoner om att få anordna uppvisningar, bland 
annat från företrädare för baseboll, glima och gutnisk idrott. Det var således 

21 Bergvall (1913), 770-778.
22 Bergvall (1913), 766-782.
23 Yttergren, Leif (2002), Ti kast´varpe. Varpan, fastlandet och den gotländska identite-

ten under 1900-talet, 20-27.
24 www.telgeglima.com
25 www.baseboll-softboll.se/Kontaktaoss/distriktochforeningar. Idag finns ett 30-tal baseboll-

föreningar i landet. 
26 Bergvall (1913), 61.
27 Brev från J. Johnson 6 februari 1912, Smärre ämnesordnade handlingar (FIV9), Stock-

holmsolympiaden 1912, Riksarkivet.
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vare sig IOK eller organisationskommittén som tog initiativet till införandet av 
demonstrationssporter på programmet utan enskilda personer som via brev 
till arrangörerna önskade få visa upp sin sport under olympiska spelen 1912. 
Organisationskommitténs arbetsutskott fick i uppdrag att sköta alla frågor 
kring uppvisningarna.28 Vilka kriterier som arrangörerna använde för att välja 
de tre demonstrationssporterna och varför andra förslag förkastades har inte 
framkommit.

Baseboll som demonstrationssport 
År 1912 var basebollsporten relativt ny i landet. En källa gör gällande att första 
gången det spelades baseboll i Sverige var 1904.29 Västerås Bäsboll Klubb, 
vilken tillfrågades om att delta i Stockholmsolympiaden, hade bildats 1910 av 
amerikanska ingenjörer som arbetade vid ASEA där Sigfrid Edström sedan 
1903 var verkställande direktör. Denne hade tagit med sig utrustning från 
USA där han varit verksam under flera år i slutet av 1800.talet. Hans fru, Ruth 
Randell Edström var amerikanska så banden till USA var nära och starka. 
Sannolikt var också därmed kunskapen om de amerikanska sporterna relativt 
goda. Edström var tillsammans med Viktor Balck den mäktigaste personen i 
organisationskommittén inför olympiska spelen i Stockholm.30 

Vem som tog initiativet till att baseboll skulle vara med på programmet 
1912 är inte helt klart. Källorna ger inte en tydlig bild av förloppet, men det 
mesta tyder på att initiativet var amerikanskt. Senvåren 1912 skrev James E. 
Sullivan ett brev till Kristian Hellström, sekreteraren i organisationskommit-
tén, där han undersökte möjligheterna för den amerikanska truppen att visa 
upp baseboll i Stockholm: 

I think it would be fine if we could give an exhibition just to know that our 

National Game had been played in connection with the Olympic Games of 

1912.31

Uppenbart ville de svenska arrangörerna inklusive Edström tillgodose Sullivans 
önskemål och skrev därför till den enda basebollklubben i Sverige och bad 
dom att ställa upp i en match mot amerikanarna. Den svenska organisations-
kommittén vände sig i ett brev den 24 maj 1912 till Västerås Bäsboll Klubb 
med en intresseförfrågan om de vill spela en uppvisningsmatch mot ”hitvän-

28 Protokoll 16 januari 1912, Organisationskommitténs protokoll 1911-1914 (A1:3), Stock-
holmsolympiaden 1912, Riksarkivet.

29 www.baseboll-softboll.se/lardigmer/BasebollenshistoriaiSverige-sedan1912/
30 Nordlund Edvinsson, Therese (2012), ”Att organisera ett olympiskt spel. Männen bakom 

Stockholmsolympiaden”, i Tävlingarna - Människorna – Staden, Bolling, Hans & Yttergren, 
Leif, red, 105-132; Hansen, Jörn (2014), ”The 1912 Olympic Games in Stockholm – The First 
Meeting of the Highly Trusted Men and What Happened to Them Since”, The International 
Journal of the History of Sport , volume 31, number 5, 546-556.

31 Brev från Sullivan till Hellström 31 maj 1912, Smärre ämnesordnade handlingar (FIV9), 
Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet. 
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dande utlänningar” under olympiska spelen.  Här avsågs spelare från den 
amerikanska olympiska truppen. Samtidigt förefaller det som att nämnda kor-
respondens föregåtts av en brevväxling, kanske mellan Sullivan och Edström, 
och där den sistnämnde drev frågan om basebollens medverkan i Stockholm 
1912. Edström var en man som var van att få sin vilja igenom.32 Noterbart är 
att initiativet att bjuda in Västerås Bäsboll Klubb till Stockholmsolympiaden 
skedde bara drygt en månad innan invigningen den 6 juli och i en tid när 
organisationskommittén arbetade under enorm tidspress. Trots det ville den 
uppenbart göra Sullivan till viljes och arrangera en basebollmatch.

Västerås Bäsboll Klubbs medlemmar blev en smula förvånade över förfrå-
gan om att få delta i de olympiska spelen och bad om betänketid innan de 
återkom med besked.33 Att den svenska basebollklubben var oförberedd på 
att spela och att baseboll var okänd sport för de flesta svenskar framkommer 
på flera sätt. För det första krävde organisationskommittén att det trycktes upp 
regler på svenska, engelska, tyska och franska. Dessa blev klara bara ett par 
veckor för spelens öppnande den 6 juli. För det andra hade man uppenbart 
inte representativa dräkter utan tvingades att beställa nya basebolldräkter och 
övrig utrustning för att kunna delta i spelen. Organisationskommittén stod 
för kostnaden och gjorde således både ekonomiska och arbetsmässiga uppoff-
ringar för basebollens medverkan.34

Hur gick det då i basebollmatcherna? Det spelades nämligen två matcher 
i baseboll under Stockholmsolympiaden. Den första spelades den 15 juli på 
Östermalms idrottsplats, strax intill Stockholms stadion och som användes 
som träningsanläggning av främst friidrottarna inför och under spelen.35Den 
första matchen spelades mellan Västerås Bäsboll Klubb och ett lag beståen-
de av ett hopplock av amerikanska friidrottare. Från början var det tänkt att 
matchen skulle spelas tidigare än den 15 juli, men spelarna förbjöds att delta av 
den amerikanska olympiska kommittén så länge friidrottstävlingarna pågick, 
vilka uppenbart var prioriterade framför basebollen, förmodligen beroende på 
skaderisken. Det amerikanska laget vann överlägset med 13-3. Det svenska la-
get var inte särskilt duktiga i basebollspelets svåra konst. Det fick till och med 
låna en pitcher och catcher, de viktigaste positionerna i baseboll, från det ame-
rikanska laget för att matchen skulle kunna genomföras.36 

Det svenska laget lämnade Stockholm efter sin stora förlust, men ytterli-
gare en match kom att spelas under Stockholmsolympiaden. Den spelades 

32 Yttergren, Leif (2008), “Patriarch and a charismatic leader? Some reflections on the IOC 
President J. Sigfrid Edström’s leadership style based on Max Weber’s concept of charisma”, 
in Pathways. Critiques and Discourse in Olympic Research, 296-301.

33 Brev från Västerås Bäsboll Club till Organisationskommittén 29 maj 1912, Smärre ämnes-
ordnade handlingar (FIV9), Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet.

34 Brev från Västerås Bäsboll Klubb 14, 25 1912 till Kristian Hellström, Smärre ämnesordnade 
handlingar (FIV9), Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet.

35 Bergvall (1913), 770-778.
36 Bergvall (1913), 770-778.
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mellan två amerikanska lag East vs West, där förstnämnda laget vann med 
6-3. Den matchen är mest känd för att friidrottsstjärnan och stockholmsspe-
lens främsta idrottsman, Jim Thorpe, deltog. Detta var således innan Thorpe 
diskvalificerades för brott mot amatörbestämmelserna och under skandallik-
nande former fråntogs sina guldmedaljer.37 

Vad skrevs då om basebollmatcherna under Stockholmsolympiaden? I den 
officiella rapporten framhölls ”att bäseboll med fördel kan läras spelas här i 
Sverige”. I övrigt präglas den relativt korta redogörelsen av bristande kunskap 
om spelet och basebollterminologin. Skribenten hade uppenbara problem 
med att överföra amerikanska basebolltermer till svenska. Det noterades också 
att publikintresset på Östermalms IP var begränsat och publiken bestod mest 
av ”amerikaner eller svensk-amerikaner”.38

Om publikintresset var svalt, var pressens intresse om möjligt ännu sva-
lare.  Olympiska spelens tidning, vilken utgavs dagligen på svenska och engelska, 
kommenterade överhuvudtaget inte basebollmatcherna. Inte heller Dagens 

Nyheter, en av Stockholms största tidningar, nämnde något om matcherna. 
Uppenbart ansågs baseboll vara av föga intresse för läsekretsen och tidning-
arna struntade i att skriva om den udda och för nästan alla svenskar och icke-
amerikanska deltagare i spelen helt okända sporten. Allt fokus låg på det of-
ficiella tävlingsprogrammet.

Glima som demonstrationssport
Som nämnts ovan var det märkligt att baseboll blev en demonstrationssport 
i Stockholm 1912 med tanke på att den inte utövades i Sverige med några 
få undantag. Lika märkligt är det att glima också fick plats på det olympis-
ka programmet med tanke på att glima inte alls utövades i Sverige 1912. 
Organisationskommittén hade således accepterat att två utländska sporter 
skulle vara demonstrationssporter, vilka var okända för svensk publik och 
press.  

Initiativet till att visa upp glima under Stockholmsolympiaden kom från 
Island, och inte från den svenska organisationskommittén, IOK eller från 
svenska idrottsledare. I oktober 1911 togs nämligen initiativ av ”idrotts-
kretsar” på Island om att uppvisa glima under Stockholmsolympiaden.39 
Organisationskommittén fick till slut frågan på sitt bord och där blev den plöts-
ligt en del i en större politisk och statsrättslig problematik. År 1912 var nämli-
gen Island ingen egen nation utan tillhörde formellt Danmark.40 Den svenska 
organisationskommittén valde att inte själva besluta om huruvida islänning-

37 Vidare ska noteras att baseboll har varit en uppvisningsgren vid flera tillfällen i olympiska 
spel: 1936, 1956, 1964, 1984, 1988. År 1992 fick baseboll olympisk status och var en del i 
det officiella programmet 1992 och 2008. 

38 Bergvall (1913), 776.
39 Protokoll 30 oktober 1911, Organisationskommitténs protokoll 1911-1914 (A1:3), Stock-

holmsolympiaden 1912, Riksarkivet.
40 Island blev självständigt från Danmark 1918, men utropades till en egen republik 1944. 
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arna skulle få vara med eller inte. Den beslöt att tillfråga Danmarks olympiska 
kommitté om Island skulle få delta som en egen ”’nation’ i idrottslig bemär-
kelse” i Stockholm 1912.41 Danskarna menade med eftertryck att Island stats-
rättsligt tillhörde Danmark och därför skulle alla isländska idrottsmän som 
anmälde sig till Stockholmsolympiaden göra detta via Danmarks olympiska 
kommitté. Organisationskommittén beslöt att följa danskarnas beslut och den 
accepterade glimabrottarna deltagande under förutsättning att de anmälde sig 
via Danmarks olympiska kommitté.42 Statsrättsliga frågor dök även upp gäl-
lande formerna för Finlands och Böhmens deltagande, vilket vållat bekymmer 
för de svenska arrangörerna.43 Olympiska spelen blev plötsligt politik och det 
var organisationskommittén inte beredd på.

Det är oklart huruvida Island deltog med några idrottare i Stockholms-
olympiaden och om glimabrottarna överhuvudtaget deltog i invigningen. 
Källorna ger olika uppgifter.44 Klart är att glimabrottarna hade en skylt med 
”Island” intill platsen där brottningen ägde rum. Totalt kom det sex glima-
brottare och en domare till Stockholmsolympiaden. Islänningarna tog upp-
visningen på stort allvar. Det samlades till och med in pengar bland islän-
ningar boende i Danmark till en vandringspokal som skulle tillfalla segraren 
i Stockholm. Islänningarna hade stora förhoppningar och hoppades till och 
med att glimauppvisningarna skulle bli ett återkommande inslag i de följande 
olympiska spelen och vid dessa spel skulle vandringspokalen delas ut till seg-
raren.45 Den förhoppningen realiserades aldrig, glimabrottningens olympiska 
karriär blev kort. 

På morgonen den 15 juli påbörjades brottningen på Stockholms stadion och 
i den officiella rapporten nämns brottningarna endast med några få meningar. 
Dock finns det fyra illustrativa bilder, men helhetsintrycket är att glima inte 
uppmärksammades nämnvärt i den officiella rapporten eller i tidningarna.46 

Gutnisk idrott
Kring sekelskiftet 1900 utövades gutnisk idrott i princip bara på Gotland. Vid 
Stockholmsolympiaden uppvisades pärk, stångstörtning och varpa. Initiativet 
till att uppvisa gutnisk idrott vid olympiska spelen 1912 togs av en löjtnant 
Bengt Lindwall från Visby på Gotland. I januari 1912 inkom han med ett för-

41 Protokoll 30 oktober 1911, Organisationskommitténs protokoll 1911-1914 (A1:3), Stock-
holmsolympiaden 1912, Riksarkivet.

42 Protokoll 11 december 1911, Organisationskommitténs protokoll 1911-1914 (A1:3), Stock-
holmsolympiaden 1912, Riksarkivet.

43 Se Paasivirta, Juhani (1963), Finland och de olympiska spelen i Stockholm.
44 Protokoll 2 december 1911, Organisationskommitténs protokoll 1911-1914 (A1:3), Stock-

holmsolympiaden 1912, Riksarkivet; Jönsson (2012), 345. Enligt den officiella rapporten 
deltog inga islänningar men enligt Mallon & Widlund deltog två islänningar i Stockholms-
spelen. 

45 Steinbjörnsson till Viktor Balck, Smärre ämnesordnade handlingar (FIV9), Stockholmso-
lympiaden 1912, Riksarkivet.

46 Bergvall (1913), bild 300-301
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slag till organisationskommittén om att få uppvisa gutniska idrotter vid de 
olympiska spelen i Stockholm. Den ställde sig positiv, men hade vissa syn-
punkter på omfattningen av uppvisningen.47

Gotlänningarna tog seriöst på uppgiften och skickade 16 idrottare plus en 
ledare till Stockholm. De hade beställt speciella kläder för sina framträdanden, 
långt ifrån de vanliga kläderna vid utövandet av gutnisk idrott, vilket ofta var 
liktydigt med de vanliga arbetskläderna.48 Gotlänningarna hade vita byxor, vit 
tröja och skärp i gult och blått samt gymnastikskor. I sin entusiasm över att få 
uppvisa gutnisk idrott vid olympiska spelen stod de själva för alla kostnader.49 
I likhet med för baseboll översattes de många gånger extremt komplicerade 
reglerna för bland annat pärk till de tre stora språken vid spelen: franska, eng-
elska och tyska. 

I den officiella rapporten görs endast en omfattande genomgång av regler 
och en beskrivning av grenarna i gutnisk idrott. Inget nämns om själva upp-
visningen, resultat med mera. Inte heller den gutniska idrotten omnämndes 
i olympiska spelens dagliga tidning. Intryck ges av att den gutniska idrotten 
hade en undanskymd för att inte säga undangömd plats under spelen. Efteråt 
var gotlänningarna mycket besvikna på hur deras uppvisning uppmärksam-
mats och hur de behandlats av arrangörerna. De beklagade sig över motta-
gandet och när och hur själva arrangemanget hade gått till. Gotlänningarna 
menade att de fått uppträda på en mycket olämplig tid, klockan 19 på sön-
dagskvällen när inga andra aktiviteter pågick på Stadion som därmed var i det 
närmaste tom.50 Frågan är om någon i ledande ställning bland arrangörerna 
eller journalist överhuvudtaget bevittnade gotlänningarnas uppvisning.

Sammanfattning
Syftet i det följande var belysa hur de organisatoriska förutsättningarna såg 
ut för baseboll, glima och gutnisk idrott inför Stockholmsolympiaden 1912. 
Resultaten visar att det inte fanns någon på förhand genomtänkt strategi från 
vare sig IOK eller den svenska organisationskommittén kring demonstrations-
sporternas vara eller icke vara på det olympiska programmet. Det är svårt att 
förstå varför den svenska organisationskommittén valde att ha demonstra-
tionssporter överhuvudtaget på programmet men tanke på dess omfattning 
och den enorma stora tids- och arbetspress som arrangörerna arbetade un-
der. Detta kan förklara att deras framträdanden behandlades styvmoderligt av 
arrangörerna. Dessa fick framträda när de inte kolliderade med det officiella 

47 Brev mellan Bengt Lindwall och Organisationskommittén, jan-juni 1912, Smärre ämnesord-
nade handlingar (FIV9), Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet.

48 Yttergren (2002), 143-148.
49 Bengt Lindwall till Organisationskommittén, 10 och 24 juni 1912, Smärre ämnesordnade 

handlingar (FIV9), Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet; Yttergren (2002), 22-31.
50 Brev från A. Dahlbäck den 26 februari 1913, Smärre ämnesordnade handlingar (FIV9), 

Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet.
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programmet. Ur ett sentida perspektiv ter sig valet av demonstrationssporter 
i Stockholmsolympiaden synnerligen märkligt och förvånande. De som valts 
hade ringa eller ingen förankring i det svenska idrottslivet

Initiativet till demonstrationssporterna kom från enskilda företrädare från 
respektive idrottsgren i USA, Island och på Gotland. Kontakt togs med orga-
nisationskommittén kort tid före spelens invigning. De fanns uppenbarligen 
inte med ursprungsplaneringen av spelen. Det var således i organisationskom-
mittén som fattade beslut om demonstrationssporter. Det låg således utanför 
IOK:s maktsfär 1912. Vad var motivet till att dess företrädare ville att deras gren 
skulle vara med i Stockholmsolympiaden. En inte allt för djärv gissning är att 
de ville marknadsföra och sprida sin idrottsgren i ett olympiskt sammanhang 
och utanför sitt givna hemortsområde.

Demonstrationssporterna blev emellertid ingen succé, vare sig sportsligt, 
medialt eller publikt i Stockholmsolympiaden. De förde en undanskymd till-
varo i skuggan av det officiella tävlingsprogrammet och den nationella eufori 
som präglade spelen. Huruvida deltagandet fick några långtgående effekter för 
de tre sporterna nationellt och internationellt är svårt att uttala sig om. Klart är 
att baseboll har spritt sig utanför USA:s gränser och att sporten vid flera tillfäl-
len varit demonstrationssport i olympiska spelen samt att den mellan 1992 
och 2008 till och med var en officiell OS-gren. Baseboll blir åter olympisk gren 
i Tokyo 2020. De traditionella sporterna glima och gutniska idrotten förpas-
sades tillbaka till respektive ö utan att göra avtryck i vare sig det svenska natio-
nella idrottslivet eller det internationella.51 

Efter första världskriget preciserade och formaliserade IOK i den olympiska 
chartern 1924 vilken typ av grenar som skulle vara demonstrationssporter i 
de olympiska spelen. Det skulle vara en nationell sport och en utländsk sport. 
Spelen i Stockholm utgjorde här en förebild i hur valet av demonstrationsspor-
ter skulle se ut i framtida olympiska spel.

Denna bestämmelse fanns kvar i den olympiska chartern med ungefär 
samma ordalydelse till 1970-talet, men kraven på arrangörerna hade lindrats 
något av IOK: ”The Organizing  Committee may add two sports Exhibitions 
(but no tournaments nor championships) to the program: a National sport and 
a Foreign sport.”52 I början av 1970-talet började IOK oroa sig för att de olym-
piska sommarspelen blivit för omfattande vad gäller antalet utövare med mera 
och detta kom att påverka demonstrationssporterna. IOK beslöt ta bort dem 
från programmet. Emellertid var detta bara en temporär åtgärd för i början av 
1980-talet återinfördes dessa på programmet med en viktig skillnad. Kravet 
på att det skulle vara en utländsk och nationell demonstrationssport hade ta-
gits bort: ”Demonstration Sports. The OCOG, with the approval of the lOC 
may choose not more than two sports from the recognised sports as demon-

51 Bergvall (1913), 770-778.
52 Olympic Charter 1971. www. library.olympic.org



135

Demonstrationssporterna och olympiska spelen

strations during the period of the Games in accordance with bye-laws.”53 Här 
kan också noteras att det skett en maktförskjutning från arrangörsstaden till 
IOK, vilken skulle ge sitt godkännande för valet demonstrationssporter. Men 
återinförandet av demonstrationssporter blev kortvarigt. På IOK:s 95 session i 
Puerto Rico 1989 beslöts att ta bort dessa från det olympiska programmet. IOK 
menade att deras ursprungliga funktion försvunnit vilken vara att visa upp 
för publiken en eller två sporter typiska för arrangörslandet och som inte var 
kända internationellt. Istället hade demonstrationssporterna blivit ett sätt testa 
sporter som försökte komma med på det officiella programmet.54 

53 Olympic Charter 1982 och 1989. www.library.olympic.org
54 Minutes of the 95th IOC Session 30 augusti – 1 september 1989, Annex 22, page 133, IOK:s 

arkiv.
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Av Hans Bolling
Att något är unikt, sker för första gången kan vara väldigt användbart i re-
klamsyfte. Vi är många som vill vara med vid dessa ”historiska” tillfällen. Men 
sådana påståenden kan även användas för att gömma undan aktiviteter. Om en 
aktivitet påstås ske för första gången, så finns mindre skäl att söka efter belägg 
för den tidigare. Det finns alltså åtminstone tre tänkbara orsaker till att något 
påstås ske för första gången. För det första att påståendet är sant. För det andra 
att personen bakom påstående tror att det är sant, men saknar kunskaper som 
tidigare händelser. För det tredje att personen bakom påståendet ljuger, för att 
ett evenemang ska framstå som unikt eller för att osynliggöra, förminska ett 
fenomens historiska rötter.

Idrottens historia har också till stor del, i dubbel bemärkelse varit segrar-
nas historia: de segrande idrottsmännens och de segrande organisationernas 
historia. I hög grad synonym med den organiserade elitidrottens historia. Det 
innebär att det finns mycket idrottsutövning som på grund av bristande intres-
se bland forskare, tillgänglighets- och finansieringsskäl hamnat i bakvattnet 
eller helt ignorerats.

En viss breddning av det historiska intresset – historikers möjligheter att 
forska om annat än segrarnas historia – har tack och lov uppstått. Tack vare 
att så många tidningar digitaliserats under det senaste decenniet har det också 
blivit mycket svårare att gömma aktiviteter genom att påstå att de sker för för-
sta gången. Ambitiösa forskare har givits möjlighet att ge sig i kast med tidi-
gare inte utnyttjat och arbetskrävande källmaterial. En av dessa forskare är den 
nordamerikanska historikern Debra A. Shattuck som i Bloomer Girls: Women 

Baseball Pioneers tagit sig an den oerhört arbetskrävande uppgiften att kart-
lägga och analysera kvinnors basebollspelande i USA före sekelskiftet 1900. 
Det kan inledningsvis konstateras att det var en långt vanligare förekommande 
företeelse än vad press och historieskrivning velat göra gällande, idén om uni-
citeten i kvinnors basebollspelande har förstärktes av att det oftast omnämnts 
som något unikt varje gång det uppmärksammades vare sig det handlat om 
basebollspelande kvinnor på 1860-talet eller senare. Det faktum att kvinnors 
basebollengagemang har ”glömts” innebar att Shattuck varit tvungen att gå 
igenom ett enormt källmaterial för att ro sin forskargärning i hamn. Det har 
handlat om spridda omnämnanden och belägg över tid och rum snarare än 
sammanhållna arkiv eller klippsamlingar. 

De frågor Shattuck sätter ut för att besvara med sin studie är: Hur och 
varför kom det sig att det genusneutrala barnspelet baseboll blev så hårt kodat 
som ett maskulint spel? Vilka historiska aktörer – manliga och kvinnliga – var 
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det som medvetet och omedvetet bidrog till denna utveckling? Hur kommer 
det sig att denna maskulint kodade identitet bestått, och kan den någonsin 
dekonstrueras så att baseboll åter blir en idrott för alla? 

Shattuck har valt att disponera sin undersökning kronologiskt, fem kapitel 
som tar läsare från basebollens barndom till sekelskiftet 1900. De olika kapit-
len följer dock en gemensam tematik som inte bara uppmärksammar de olika 
sammanhang inom vilka kvinnor spelat baseboll utan även hur baseboll (fram-
för allt det manligt professionella spelet) utvecklades till att bli det spel som 
framför andra definierat den nordamerikanska manligheten. Detta upplägg 
innebär att det inte krävs några egentliga förkunskaper om basebollhistoria 
för att följa framställningen, vilket ur ett svenskt perspektiv blir ett mycket 
lyckat val. 

Att slagbollspel skulle vara något annat än spel för barn och social samvaro 
är inte helt lätt att spontant förstå för en person som växt upp i en kultur där 
de inte är något annat. Svensk ordbok definierar också baseboll som ”ett ame-
rikanskt spel som liknar brännboll el. långboll”. Shattuck lyckas också visa att 
det inte har något med spelets inneboende egenskaper att göra, utan att det 
handlade om ett målmedvetet arbete från en mängd av grupper med intressen 
i spelet: media, idrottsentreprenörer, tillverkare av basebollrelaterade artiklar. 
Att dessa samverkade för att skapa en maskulin amerikansk nationalidrott rå-
der det inget tvivel om. Och om en aktivitet ska hjälpa till att skapa riktiga män 
så gör det sig inte att kvinnor kan utöva den med liv och lust. 

Det råder dock inte något tvivel om att kvinnor spelade baseboll i USA 
under 1800-talets andra hälft. Det är däremot inte helt självklart i vilket sam-
manhang detta spelande skedde. Till viss del handlar det om barns spelande 
och social samvaro men även som en del i fysisk fostran vid utbildningsin-
stitutioner. Inga konstigheter där. Men Shattuck lägger också mycket krut på 
”professionell” kvinnlig baseboll. I dessa avsnitt är författaren inte helt överty-
gande i sin argumentering för att det verkligen handlar om idrott. Frågan som 
infinner sig är var gränsen mellan idrott och marknadsgyckel går, när övergår 
det ena till att bli det andra? När en fysisk aktivitet visas upp inför betalande 
åskådare så krävs rudimentär kunskap om dess regler och utövande för att 
ska vara meningsfullt att se på den som idrott. Det tycks dock långt ifrån ha 
varit fallet för den professionella kvinnliga basebollen under 1800-talets sista 
decennier. Det är möjligt att frågan är av mindre betydelse i USA än den är i 
Sverige som så starkt har präglats av det sydengelska amatör-/gentlemanna-
idealet rörande idrott.

Professionell när det handlade om kvinnlig baseboll syftar inte mot pre-
station och formell organisation utan innebar endast att få betalt för att som 
kvinnor visa upp sig i ett sammanhang som påminde om baseboll. Att få be-
talt har i och för sig mer än väl räck till för idrottens makthavare när det gällt 
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att proffsförklara idrottsutövare och utestänga dem från deltagande. Idrottens 
professionsdebatt har ju aldrig legat i fas med professionaliseringsdiskussio-
ner inom det övriga arbetslivet. Trots denna invändning utgör avsnitten om 
den professionella kvinnliga basebollen några av bokens mest intressanta. De 
ger nämligen en iskall inblick i hur värnlösa unga kvinnor exploaterats – fy-
siskt, ekonomiskt och sexuellt – av hänsynslösa nöjesentreprenörer. 

Till sist. Bokens kanske mest imponerade del utgörs av dess appendix, där 
Shattuck givmilt delar med sig av vad hon funnit i sin forskning. Kronologiskt 
från 1850-talet redovisas belägg för att flickor/kvinnor har spelat baseboll i oli-
ka delar av USA. Från Poughkeepsie och Kalamazoo till Pensacola och Benicia. 
Appendix, noter och källförteckning med mera tar för övrigt sin början redan 
på sid 183 och utgör en dryg tredjedel av bokens omfång. Den kartläggning av 
kvinnlig baseboll som ges i Bloomer Girls visar klart och tydligt att det var långt 
ifrån unikt att kvinnor spelade baseboll, men att det funnits manliga nätverk 
som velat osynliggöra det. Deras arbete har tack vare Shattucks forskning nu 
en gång för alla omintetgjorts. 
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Matti Goksøyr & Finn Olstad Skjebnekamp: norsk idrett under okkupasjonen 

1940–1945.
(431 sidor). Oslo: Aschehoug, 2017

Av Johnny Wijk 

Idrottsstrejk, motstånd, kamp – och inre konflikter i Norge under andra världs-
kriget
När Tyskland ockuperade Norge den 9 april 1940 förändrades det norska sam-
hällslivet på alla plan. Det gällde även den norska idrotten. Till skillnad från de 
flesta andra länder i Europa som hamnade under ockupation kom den norska 
idrotten att bli en aktiv del av det civila motståndet mot ockupationsmakten. 
I idrottens fall handlade det främst om blockera tyskarnas försök att norma-
lisera förhållandena i landet efter maktövertagandet. Det proklamerades en 
”idrottsstrejk” som fick betydelse för motståndsrörelsen och som generellt sett 
uppmuntrade den allmänna motståndsviljan. Den tyska ockupationsmaktens 
motdrag blev att starta eget idrottsförbund som på olika sätt försökte få igång 
idrottandet och tävlandet i syfte att upprätthålla det vardagliga livet i Norge. En 
del norrmän lockades att delta i tyskarnas idrottsevenemang medan det stora 
flertalet såg det som en illojal handling mot den norska nationen och samhö-
righeten. Idrottsstrejken handlade om att öppet vägra delta i officiella arrange-
mang, och istället möjligtvis vara med i hemliga tävlingar och fotbollsmatcher 
bakom ryggen på de tyska ockupationsmyndigheterna. Att idrotta och tävla i 
Norge under krigsåren 1940-1945 blev på så sätt sammankopplat med ett ställ-
ningstagande, en moralisk hållning, i den allmänna motståndskampen och en 
gränsdragning för de enskilda idrottsutövarna och elitidrottarna i vilken mån 
de skulle delta i officiella tävlingar, norska mästerskap och landskamper. Ett 
deltagande innebar uppenbar risk att stämplas som samarbetsvillig med den 
nazistiska övermakten. 

Detta speciella scenario är huvudfokus i Matti Goksøyr och Finn Olstads 
bok Skjebnekamp – Norsk idrett under ockupasjonen 1940-1945 . Boken innehåller 
drygt 400 sidor som detaljerat kartlägger och analyserar den enligt författarna 
unika situation som norska idrotten hamnade i under ockupationsåren. De 
kallar det en ”Skjebnekamp”  – ödeskamp på svenska. Den norska idrotten var 
under årtiondena före krigsåren splittrad i två olika idrottsförbund som hade 
mycket begränsat samarbete. Det var den ”borgerliga” traditionella idrotten i 
Norges Landsforbund för Idrett respektive Arbeidernes Idrettsforbund. Under 
slutåren av 1930-talet påbörjades dock ett närmande mellan de två rivalise-
rande idrottsförbunden och olika förslag om ett eventuellt samgående diskute-
rades. Vid ett möte i denna fråga på kvällen den 8 april 1940 fick man plötsligt 
avbryta förhandlingarna på grund av upprepade flyglarm, på morgonen dagen 
efter stod tyska trupper i landet och Norge var kort därefter ockuperat.  En 
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sammanslagning av idrottsförbunden blev av förklarliga skäl inte av. De första 
månaderna efter ockupationen var situationen kaosartad i landet, tyskarna för-
sökte på alla sätt få det normala vardagslivet att fortlöpa, samtidigt som skaror 
av norrmän flydde ut i skogarna och bergen för att ansluta sig till motstånds-
rörelsen, inte minst många norska elitidrottsmän. Storstäderna Oslo, Bergen 
och Trondheim föll snabbt i tyskarnas grepp medan det i norra och östra de-
larna av landet förekom öppna strider i ett par månader.

Under sommaren 1940 uppmanade de två norska idrottsförbunden alla 
idrottsföreningar att fortsätta med idrotten så långt det var möjligt, och det 
anordnades i viss mån både tävlingar och serieidrott, bl.a. spelades ännu den 
populära landsomfattande cupturneringen i fotboll och cupfinalen sågs av en 
rekordpublik på 30.000 på Ullevål i Oslo. Det ordnades även några fotbolls-
matcher mellan lag bestående av tyska soldater och norrmän, bl.a. i Bergen 
vilket inte sågs med blida ögon av personer både inom och utanför motstånds-
rörelsen. Tyska ockupationsmakten hade intresse av att både normalisera sin 
närvaro i landet och att samtidigt hålla alla sina hundratusentals soldater sta-
tionerade i Norge i form via idrottsträning. Den första tiden efter ockupationen 
blev det inom alla idrotter allt fler tyskar som deltog i idrottandet. Men att spela 
vänskapsmacher med fienden, och att överhuvudtaget ”leke i ett brinnande 
hjem” var kontroversiellt och under hösten 1940 tog det stopp. De båda norska 
idrottsförbunden kom överens om att samarbeta, valde en gemensam ordfö-
rande och beslöt att den organiserade idrotten i Norge nu aktivt skulle agera 
som en del av motståndsrörelsen mot ockupationsmakten, tyskarna skulle inte 
längre kunna utnyttja idrotten för sina egna syften att skapa normalitet för sin 
närvaro i landet. Den norska idrotten gick i strejk.

Idrottsstrejk och Nazi-idrott
Idrotten var ett viktigt område för ockupationsmakten, den norska idrottens 
beslut om bojkott mottogs därför med stort missnöje. I samband med tys-
karnas nyordning av statsapparaten i Norge – genomfört av rikskommisarie 
Terboven – där  kungahuset och regeringen blev avsatta, alla politiska par-
tier upplösta,  utom det nationalsocialistiska partiet Nasjonal Samling med 
Quisling i spetsen, inrättade tyskarna  även ett Departement for arbeidstjene-
ste og idrett. I det nya departementet fanns en särskild avdelning för idrott och 
omedelbart förklarades de två stora norska idrottsförbunden upplösta. De nya 
befattningarna i ockupationsmaktens nya statsorganisation besattes av både 
tyskar och vissa norrmän som här såg en chans att få maktposition och göra 
karriär inom det nya styret. I den nya idrottsorganisationen fanns därför ett 
antal norrmän med tidigare egna idrottsmeriter eller ledaruppgifter som nu 
klev fram i den tyska nyordningen. Å andra sidan fanns det betydligt fler kända 
norska idrottsmän och ledare som öppet valde bojkottalternativet och även ak-
tivt stödde och medverkade i motståndsrörelsen. Flera av dessa blev efterlysta, 



143

Recensioner

vissa hamnade i koncentrationsläger, några lyckades fly till Sverige där de var 
med och organiserade den norska flyktingidrotten i Sverige, med bl.a. norska 
mästerskap i friidrott på Stockholm Stadion flera år i rad samt norska flykting-
cuper i fotboll. 

När väl den tyska nyordningen var genomförd under senhösten 1940 satte 
de nya makthavarna inom idrotten igång med att bygga upp nya aktiviteter 
och strukturer inom idrotten, den så kallade Nazi-idrotten i Norge 1941-45. I 
boken finns ett utförligt kapitel där författarna har kartlagt de idrottsaktivite-
ter som skedde inom den nya Nazi-idrotten, vilka idrottsgrenar man satsade 
mest på, hur många som deltog i aktiviteterna och vilket genomslag det fick 
i antal åskådare m.m.  Översiktligt sett fick aldrig ockupationsmaktens idrott 
något bredare folkligt stöd. Det första året fick vissa evenemang någorlunda 
uppslutning men under krigets gång minskade det norska deltagandet och 
sista åren av kriget var det mest tyska soldater och norrmän som var öppet na-
zianhängare och aktiva inom Nasjonal samling som engagerade sig i den tysk-
styrda idrotten. Inte sällan var det fler tävlande nere på banorna än åskådare 
på läktarna då det var proklamerade mästerskap av olika slag. Det fanns dock 
några undantag. När det gällde handboll och boxning tycks dessa två sporter 
ha växt betydligt under krigsåren och fortsatte sedan att utvecklas efter krigslu-
tet. Ett annat undantag var travsporten, som tyskarna inte engagerade sig i på 
samma sätt som övriga idrotter utan fick skötas vidare av norrmännen utan 
tysk iblandning. Travet blev på så sätt något av en frizon för norrmännen och 
travbanorna fylldes av åskådare på helgerna och innebar samtidigt en träff-
punkt för norrmän utan synligt inslag från ockupationsmakten.

Den tyskstyrda idrotten försökte även anordna stora folkliga evenemang 
med avsikt att nå någon slags mental enighet i landet, som exempelvis 
Riksmarscher, vilket vi som bekant känner igen även från Sverige och Finland 
under kriget. Den stora skillnaden var dock att i Sverige och Finland hand-
lade dylika evenemang om att stärka den inre nationella solidariteten och att 
bygga upp den civila fysiska och mentala beredskapen mot en yttre fiende. I 
både Sverige och Finland blev dessa kristidsarrangemang stora succéer med 
hundratusentals deltagare i olika idrotter. I Norge däremot var det precis 
tvärtom, att delta uppfattades som en solidaritetshandling med tyska ockupa-
tionsmakten och det blev av naturliga skäl ytterst litet deltagande i de norska 
Riksmarscherna.  Författarna reflekterar i boken över det faktum att några år 
in på kriget det fanns få möjligheter i Norge att idrotta i organiserad form bara 
för idrottandets egen sak.  Att delta eller inte delta i olika arrangemang blev ett 
politiskt och ideologiskt ställningstagande i kollektivets ögon, vare sig respek-
tive individ hade sådan avsikt eller inte.
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Den ”illegala” idrotten
Naturligt nog ville delar av den idrottande norska befolkningen trots rådande 
omständigheter med idrottsbojkott mot ockupationen och nazi-idrotten ändå 
försöka idrotta och hålla sig i form. Några ville gärna även tävla och spela 
matcher på något sätt. Den proklamerade idrottsbojkotten vände sig ju mot 
ockupationsmakten och deras nazi-idrott, det handlade inte om en bojkott av 
själva idrottandet i sig. Efter något år av intensiva försök av tyska regimen att 
få igång det normala idrottande i Norge – med ett förhållandevis klent resul-
tat - växte fram en motrörelse med ”illegal” idrott, kallad ”Jössing-idretten”. 
Det började som små enkla terränglopp ute på landsbygden men växte un-
der 1942 snabbt till närmast riktiga tävlingar med funktionärer och publik. 
Illegala orienteringstävlingar blev särskilt populära och orienteringssporten 
fick ett stort lyft i Norge under krigsåren som en illegal sport utanför den tyska 
idrottsorganisationens räckvidd. Majoriteten av illegala idrottsevenemang var 
ute i naturen och skogen med skidåkning, löpning och orientering, där det 
av naturliga skäl var svårare för tyska myndigheterna att gripa in men det an-
ordnades även en del fotbollsmatcher mellan olika improviserade lag. Under 
krigets gång fick tyskarna allt svårare att ingripa mot det här i deras ögon il-
legala idrottandet. I början försökte ockupationsmakten med våld stoppa de 
illegala arrangemangen, till exempel blev ett antal backhoppare arresterade 
och åtalade – bl.a. den kände elithopparen Birger Ruud – vid en illegal tävling 
på vintern år 1943, och liknande tillslag och arresteringar gjordes vid ett antal 
tillfällen. Men ockupationsmakten kunde inte stå emot i längden, illegala ar-
rangemang växte hela tiden i allt fler sporter. På hösten 1944 kunde en illegal 
fotbollsmatch mellan Vålerengen och Skeid anordnas i Oslo om titeln bästa 
lag i staden med ca 6 000 åskådare på plats utan att tyskarna ingrep. Den 
illegala idrotten blev en viktig ventil för norrmännen och deras idrottande, 
samtidigt som den uppfattades som ett konkret sätt att demonstrera motstånd 
mot ockupationsmakten och den nya ordningen i landet. I viss mån stärktes 
säkert också den norska nationella frihetskänslan.  

Författarna Goksøyr och Olstad presenterar genomgående i boken relativt 
detaljerade personbeskrivningar av de norrmän inom idrotten – med bilder 
och personhistorik - som valde att kliva fram på ansvarsposter inom nazister-
nas nyordning respektive de idrottsmän som agerade inom motståndsrörel-
sen. Det är lätt se dessa avsnitt som en del av den på flera sätt smärtsamma 
generella uppgörelsen av allt som hände under ockupationsåren. Vilka hade 
samarbetat med tyskarna, i vilken grad och på vilket sätt? Vilka var skurkarna 
respektive hjältarna? Här finns otvetydigt stundtals ett mycket nationellt käns-
losamt material att begrunda och analysera, särskilt för dem med person- och 
släktkännedom kring de namn som figurerar. Författarna presenterar dock 
dessa personredovisningar utifrån ett välgrundat källmaterial och hanterar 
problematiken på ett balanserat sätt.  
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Uppgörelsen efter ockupationen
Ett av de mest intressanta avsnitten i slutet av boken handlar just om uppgö-
relsen efter krigsslutet. Goksøyr och Olstad skriver att efter den 8 maj 1945 
var den yttre fienden borta, nu återstod uppgörelsen med de inre fienderna, 
de norrmän som svikit den norska nationen och på olika sätt samarbetat med 
tyskarna. Det här är självfallet en i flera perspektiv känslig och problematisk 
period i den norska historien. Uppgörelsen direkt efter krigsslutet innehål-
ler berättelser om norrmän som ställdes mot norrmän, tidigare vänner som 
blev bittra fiender under ockupationen, familjer och släkter som splittrades 
på grund av olika hållning under ockupationen. Den mest centrala frågan 
handlade om vad som kunde stämplas som uppenbart nationellt svek, visst 
samarbete med fienden eller bara allmänt ”onorskt” beteende. Liksom för 
samhället som helhet blev det en organiserad uppgörelse även inom idrotten. 
Den tidigare splittringen mellan den borgerliga idrotten och arbetaridrotten 
var nu borta, krigsåren hade skapat en enad norsk idrottsrörelse som snabbt 
ville skaka av sig allt obehag från ockupationsåren och komma igång med den 
norska idrotten igen på alla plan. 

Redan den 3 juni utropades en ”Idrottens dag”, det var det formella slutet på 
idrottsstrejken och startskottet för uppbyggandet av den riktiga norska idrot-
ten. Författarnas skriver att nu gällde det samarbete fullt ut, men först måste 
ilskan mot ockupanterna och deras norska medlöpare få ett utlopp på ett ord-
nat och civiliserat sätt, det måste till en uppgörelse, svikarna måste få ett straff 
för det de hade gjort. Ord som försoning och förlåtelse stod inte så högt i kurs 
på sommaren 1945.  Den folkliga uppfattningen tycks inledningsvis varit rätt 
svart-vit, antingen hade man varit med i idrottsstrejken och motståndskampen 
eller var man på den andra sidan – en landssvikare och förrädare.  Hur skulle 
det nya Norges idrottsförbund konkret agera? Ett av de första ärendena i maj 
1945 var att skicka ut en uppmaning till alla idrottsföreningar i landet om att 
göra lokala register över de personer som i idrottsliga sammanhang samar-
betat med eller deltagit i tyskidrotten. Kriterierna handlade om att antingen 
varit medlem i Nasjonal samling, deltagit i nazi-idrottens tävlingar eller haft 
uppdrag inom den tyskstyrda idrotten. Straffen som idrotten skulle utdöma 
handlade om uteslutning från all norsk idrott i upp till tio år alternativt livstids 
avstängning från idrotten.                

På sommaren 1945 började dessa listor strömma in till det centrala idrotts-
förbundet, i arkivet finns listor från 111 idrottsföreningar med i vissa fall 10-20 
personer i respektive förening som utpekades som svikare av norska nationen 
och på olika sätt tyska medlöpare. Där finns också angivet vad dessa personer 
hade gjort och vilka uteslutningsstraff som föreningarna utdömt. Författarna 
återger i boken en del av den problematik som uppstod nu när idrotten skulle 
göra upp med de tyskvänliga. Vad skulle bedömas? Fanns det förmildrande 
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omständigheter? De redovisade individuella typfallen innehåller i vissa styck-
en en obehaglig läsning i så motto att här anas en rätt hård ”folkdomstol” som 
styrdes av starkt hämndbegär, och som hade svårt att se några nyanser i brot-
ten mot norska nationen och norsk nationalism. Författarna själva använder 
begreppet hat i sammanhanget. Möjligtvis är detta kanske helt naturligt efter 
upplevelserna av tysk hårdför ockupation i fem år, men det är svårt att ändå 
inte bli fundersam och känslomässigt berörd av vissa typfall. För de norrmän 
som aktivt hade tagit ledaruppdrag och liknande inom den nya tyska idrottsor-
ganisationen var fällande domar rätt självklara, liksom för de vuxna idrottsmän 
som villigt hade representerat tyskidrotten både nationellt och i internationella 
sammanhang. 

Men där fanns även en stor och svårhanterlig gråzon. Det fanns till exempel 
flera idrottande ungdomar som när kriget bröt ut och ockupationen inleddes 
just hade börjat sin tävlingsverksamhet och där deras föräldrar tog beslutet att 
de skulle fortsätta sin karriär trots nyordningen. Skulle dessa ungdomar också 
straffas hårt efter kriget, och deras idrottsmöjligheter förvägras för många år 
framåt fast de fortfarande var tonåringar under ockupationen? Räckte det med 
att ha tränat några gånger eller varit med i några enstaka lokala tävlingar där 
det funnits tyska intressen för att stängas av?

De illojala och tyskvänliga stängs av  
I boken finns ett fall beskrivet som handlade om en ung mycket talangfull 
konståkerska, hon var 13 år då ockupationen inleddes 1940. Hon hade redan 
som 12-åring deltagit i VM i Prag 1939 och slutat på 12:e plats, hennes stora-
syster vann. Den unga norskan utpekades som en ny Sonja Henie, de bägge 
systrarna hade sin far som tränare och coach. Pappan valde att fortsätta satsa 
på systrarnas internationella idrottskarriär även efter tyska maktövertagandet. 
Familjen åkte på framgångsrika internationella turnéer med döttrarna på täv-
lingar och uppvisningar. Systrarnas framgångar och talang utnyttjades till viss 
del av det nya tyska idrottsstyret i Norge vilket upprörde motståndsrörelsen 
som anklagade familjen för illojalitet och brott mot idrottsstrejken. Det före-
kom också att systrarna buades ut av patriotiska norrmän då de tränade på 
hemmaplan i Norge. Den yngre systern tog 1942, då 15 år gammal, emellertid 
beslutet att bryta med sin dominante far och tränare och inte längre delta i den 
tyska idrottsorganisationens evenemang och anslöt sig istället till den norska 
idrottsbojkotten och la skridskorna på hyllan. Den äldre systern och pappan 
fortsatte dock med uppvisningar och tävlingar hela kriget. Då kriget och ocku-
pationen var slut ville den då 18-årige flickan återuppta sin träning. I första 
skedet såg det ut att vara problemfritt, hennes konståkningsklubb i Oslo hade 
efter sin utredning om nationellt svek under kriget satt upp hela 25 personer 
för uteslutning på grund av brott mot idrottsbojkotten och samröre med tyski-
drotten, men 18-åringen var inte med på listan då klubbens ansvariga ansåg att 
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omständigheterna med hennes unga ålder och tvånget från pappan talade för 
ett frikännande. Flickan fick även grönt ljus av Norges idrottsförbund att börja 
träna och tävla igen.

Då detta blev allmänt känt i idrottskretsar utbröt på grund av hennes tidi-
gare berömmelse en intensiv debatt både bland dagspressens sportjournalister 
och andra idrottsförbunds ledare. Meningarna gick isär, det fanns de som ihär-
digt försvarade henne med hänvisning till hennes unga ålder och pappans do-
minanta inflytande och att hon trots sin ringa ålder självständigt faktiskt hade 
hoppat av under kriget. Men kritikerna var flera och starkare och beskyllde de 
personer som försvarade flickan att de tog alldeles för lätt på tyska nazisternas 
brott under kriget och ockupationen.  ”Folkdomstolen” var här hård och ny-
ansfri, till flickans nackdel framfördes att hennes berömmelse hade utnyttjats 
av nazisterna och att det skulle väcka starka negativa känslor för många om 
hon återigen skulle dyka upp på tävlingar. Bokens författare konstaterar efter 
sin djupa arkivforskning att det fanns många fler liknande fall under uppgö-
relsen direkt efter krigsåren, några blev frikända med större tveksamheter än 
den unga konståkerskan, andra blev avstängda i upp mot tio år. För flickan 
var det stopp trots att hon således var endast 13-15 år då hon tränade och täv-
lade under idrottsbojkotten. Svekdebatt, hämnd och viljan att statuera exempel 
vägde över. Klubben strök henne som medlem, hon nämns heller överhuvud-
taget inte i Norska skridskoförbundets årsböcker. Flickan återkom aldrig på 
tävlingsisen igen.

Tiden direkt efter ockupationen var givetvis omtumlande för hela det norska 
samhället då räkningen med allt som hänt under ockupationsåren skulle göras 
upp. Det fanns av naturliga skäl starka krav på att skipa rättvisa och att de som 
direkt samarbetat med ockupationsmakten eller varit tyskvänliga på annat sätt 
skulle få sina i folkopinionens ögon rättmätiga straff. I den processen fanns 
givetvis individer som kom i kläm, rätt eller orätt. Matti Goksøyr och Finn 
Olstad anknyter även till den välbekanta diskussionen kring behandlingen av 
de norska unga kvinnor som hade umgåtts med tyska soldater, haft flirt eller 
romanser eller än värre fått barn med dem. Ett brott som kunde bestraffas med 
utvisning från Norge. Begreppet ”tysketöser” är välkänt i sammanhanget. 

Enligt författarna var det inte ovanligt även inom idrotten att anonyma an-
givare efter kriget pekade ut unga kvinnor som haft för nära kontakter med 
tyska män, det tycks i vissa fall räckt med rätt ytlig kontakt, samtal, vänskap för 
att anonyma anmälningar innebar att de utpekade unga kvinnorna behövde of-
fentligt och inför ”folkdomstol” – i idrottsföreningarna handlade det till exem-
pel om årsmöten – dvs  inför stor skara människor, i detalj förklara och försva-
ra sina privata förehavande och kontakter med män under krigsåren. Ibland 
inkallades vittnen som antingen förstärkte anklagelserna eller som försvarade 
de aktuella flickorna. Idrottsklubben beslutade sen om den eller de utpekade 
skulle tillåtas inneha medlemskap eller uteslutas från idrottsgemenskapen. 
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Författarna hittar fall där hela grupper av flickor, t.ex. gymnastiktrupper ute-
slöts, och generellt tycks bestraffningen varit hårdare och mer summarisk och 
med lägre beviskrav mot kvinnor jämfört med männen. Sannolikt för att det 
i flickornas fall även kom in fler moraliska aspekter när det gällde unga kvin-
nors leverne. I detta sammanhang figurerade ofta begreppet onorskt beteende 
och mycket kretsade kring synen på vad som var nationell lojal moral och vad 
som inte var det. Här fanns ju hela skalan från direkt samarbete med tyska 
ockupationsmakten till att prata eller umgås med enskilda tyska soldater, även 
under deras permission. I sammanhanget kan kanske den filosofiska frågan 
ställas om vad den individuella mänskliga rättigheten att få bli kär i vem man 
vill var värd i detta läge? 

Idrottsnationalism och nationell gemenskap
Boken Skjebnekamp – Norsk idrett under ockupasjonen 1940-1945, innehål-
ler spännande och intressant läsning. Den visar tydligt att idrotten i ett land 
kan ha många funktioner vid sidan av det direkta idrottsutövandet, särskilt 
när det gäller nationell gemenskap och att stärka den nationella samhörighets-
känslan. Så var fallet även i Sverige – om än på ett helt annat sätt jämfört med 
Norge – i samband med alla lojalitetskampanjer under kriget, vilket jag visat 
i boken Idrott, krig och nationell gemenskap. Ett annat perspektiv är vilken roll 
idrotten har i samhället för nationell självkänsla och identitet i fredstid. Jag har 
i olika sammanhang använt begreppet ”idrottsnationalism” som en speciell 
form av nationalism som bör särskiljas från politisk eller militär nationalism. 
Idrottsnationalism har i mina ögon under tiden efter andra världskriget växt 
fram som något av en egen och i stort sett accepterad form av nationalism, där 
medborgare kan tillåtas leva ut nationalistiska känslor på ett mer lekfullt och 
ofarligt sätt jämfört med politisk nationalism, som i betydligt högre grad upp-
levs som hotfullt och aggressivt. I mina ögon finns här en tydlig samhällsarena 
för idrotten som kan användas på ett antal olika sätt, vilket vi onekligen fått 
bevis på i samband med större internationella tävlingar och Olympiska spel 
senaste halvseklet. Detsamma kan sägas gälla ”nya” nationer – till exempel 
efter Sovjetunionens och Jugoslaviens splittring – där det varit uppenbart att 
idrotten använts som ett instrument för att snabbt bygga upp och stärka en 
nationell identitet. 

Idrottens roll och betydelse i olika länder under andra världskriget var gi-
vetvis beroende av aktuell situation, i Sverige blev idrotten uppgraderad till 
samarbetspartner i myndigheternas propagandakampanjer om civil fysisk be-
redskap och ökad nationell gemenskap. I Norge fick idrotten av förklarliga skäl 
en avsevärt allvarligare uppgift i kampen mot den tyska ockupationsmakten. 
Möjligtvis finns här en delförklaring till att idrotten i Norge idag har en så mar-
kant stark ställning som en nationell angelägenhet och faktor för stärkande av 
nationell yra och gemenskap.
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Emma Pihl Skoog Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 

1920–1960. 

(324 sidor) Stockholm: Stockholms universitet, 2017

Av Leif Yttergren
Kring millennieskiftet 2000 disputerade ett flertal historiker vid Stockholms 
universitet på avhandlingar med idrottshistoriska teman. Efter detta genom-
brott i akademin har antalet doktorander med idrottshistoriska ämnen bli-
vit färre vid landets lärosäten och följaktligen också antalet disputationer. I 
idrottshistoriska kretsar var det därför efterlängtat när Emma Pihl Skoog dis-
puterade våren 2017 på en välskriven och intresseväckande monografi på drygt 
300 sidor fördelade på sex kapitel.

I det nästan 60 sidor långa inledningskapitlet redovisas syftet med av-
handlingen: ”att analysera representationer av kropp och klass inom svenska 
kraftsportsammanhang ca 1920–1960, för att därigenom förstå deras vidare 
samhälleliga och ideologiska betydelse”. Författaren besvarar sex forsknings-
frågor: fyra empirinära och två mer övergripande analytiska. Dessa frågor pre-
senteras inte tillsammans med syftet utan ligger insprängda i slutet av inled-
ningskapitlet. Syftesbeskrivningen och frågeställningarna hade tjänat på att 
omdisponeras och renodlas, vilket blir tydligt i resultatkapitlen. En del resone-
mang och slutsatser upprepas i de olika kapitlen, vilket bland annat skymmer 
resultatens unicitet en aning.

Undersökningsperioden 1920–1960 är väl vald och bra motiverad. Den 
sammanfaller nämligen med en guldålder i svensk boxning både medialt och 
sportsligt. Inte minst 1920-talet sticker ut som ett genombrottsdecennium för 
den kommersiella, mediala och publika underhållningsidrotten. Kommersiella 
krafter och massmedier insåg idrottens och inte minst boxningens potential. 
Boxning blev följaktligen en av tidens mest populära idrotter. Under 1920-talet 
var också en av undersökningsperiodens första och största idrottshjältar, boxa-
ren Harry Persson, verksam. 

1960, slutåret, var situationen annorlunda. Boxningen hade börjat ifråga-
sättas från politiskt håll på grund av sin skadebenägenhet och råhet. Detta trots 
att Ingemar Johansson hade blivit världsmästare i tungviktsboxning 1959 efter 
att ha vunnit över Floyd Patterson i en historisk match i New York. ”Ingo” blev 
omåttligt populär i Sverige efter detta, men ändå började boxningen förlora sin 
attraktionskraft, åtminstone i det politiska och medicinska etablissemanget. 
År 1969 förbjöd riksdagen till och med all proffsboxning i Sverige, ett förbud 
som varade fram till 2007.

Författaren har inte valt perioden enbart på grund av idrottens och box-
ningens utveckling utan också för att den kännetecknades ”av mycket genom-
gripande samhällsförändringar i såväl, ekonomisk som politisk mening”. I 
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likhet med många andra idrottshistoriker strävar Pihl Skoog efter att legiti-
mera idrotten som studieobjekt genom att länka dess utveckling till samhäl-
lets. En diskussion om idrottens eller boxningens relativa autonomi i relation 
till samhället hade emellertid varit givande och innovativt.  I sammanhanget 
kan nämnas att först kapitel två ger en mycket kort och aningen pliktskyldig 
beskrivning av den många gånger dramatiska samhällsutvecklingen under pe-
rioden 1920–1960. Vidare saknas en längre sammanhållen framställning av 
idrottens och idrottsrörelsens utveckling under dessa dynamiska decennier i 
svensk idrottshistoria. Gick den kommersiella och professionella boxningens 
utveckling hand i hand med den ideella och amatörpräglade idrottsrörelsen, är 
en fråga som man kan ställa sig.

Pihl Skoog har valt att studera kraftsporter. Med kraftsporter avses box-
ning och tyngdlyftning samt bodybuilding. Sistnämnda ”idrott” tas upp och 
behandlas i ett särskilt, femte, kapitel. Det är visserligen intressant, men bryter 
samtidigt framställningen, och hade med fördel kunnat lyftas ut och gjorts till 
en separat artikel i stället.

Källmaterialet, olika kraftsportstidningar, är relativt omfattande och har 
krävt en imponerande arbetsinsats av författaren. Periodens absolut största 
och viktigaste idrottstidning, ”Idrottsbladet”, har emellertid inte utnyttjats, 
vilket borde ha kommenterats. En snabbtitt i nämnda alster ger vid han-
den att den innehåller många boxningsreportage med både text och bild. 
Tidningsmaterialet kompletteras med fyra kraftidrottares självbiografier. 
Huruvida dessa verkligen tillför analysen något är tveksamt. I likhet med 
många andra som forskar om kropp, idrott och klass tar Pihl Skoog sin ut-
gångspunkt i Pierre Bourdieus begreppsapparat. Till de välkända begreppen 
fält, kapital och habitus tillför författaren också det något mindre använda 
”hexis”. Enligt författaren beskriver detta ”sättet vi för oss, exempelvis vår 
kroppshållning och gångstil, förkroppsligade genom inlärning av kroppstek-
niker och kroppsscheman”. Hon vill koppla dessa begrepp till ”hur värde knyts 
till olika aspekter av kroppen” och som ett sätt att förstå klass.

Andra begrepp som används i avhandlingen är sport och idrott. Inom 
idrottsforskningen tenderar forskare som behandlar den kommersiella och 
professionella sporten att använda sportbegreppet medan de som studerar 
idrottsrörelsen som organisation tvärtom brukar använda begreppet idrott. 
Pihl Skoog använder emellertid begreppen synonymt, utan att diskutera dem 
närmare.

Avhandlingens forskningsläge sträcker sig över olika områden och förfat-
taren uppvisar en stor beläsenhet. Svensk och internationell litteratur används 
flitigt och konsekvent till att fördjupa och förklara undersökningarnas resultat 
på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Jag saknar dock ett kritiskt för-
hållningssätt och tydligt argumenterade ställningstaganden visavi andra fors-
kare.
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De empiriska kapitlen belyser således relationen mellan kraftsport och yr-
kesliv/kroppsarbete utifrån olika perspektiv. Hon konstaterar föga överraskan-
de att utövarna kom ur arbetarklassen, men mera överraskande att amatöridea-
let hade låg status bland dessa. Däremot ansågs det eftersträvansvärt att kunna 
leva på sin sport – att bli professionell. Detta synsätt bröt mot idrottsrörelsens 
amatörideal och kan förklaras ur ett klassperspektiv. Idrottsledarna emanerade 
till skillnad från boxarna ur samhällets övre skikt. Arbetarsonen och stenläg-
garen Ingemar Johansson benämnde till och med proffsboxarna för yrkesmän 
och proffsboxning för yrkesboxning. I kraft av sitt fysiskt krävande arbete an-
sågs kraftsportarna träna naturligt och inte lika ”rationellt” som idrottare ur 
andra samhällsklasser. Under 1950-talet började dock den naturliga träningen 
att tappa mark gentemot den ”rationella” vetenskapliga träningen. 

I kapitel tre tar författaren upp ett spännande tema, nämligen den klasspole-
mik som fanns mellan kraftsportarna och samhällets övre skikt. Klassretoriken 
var särskilt tydlig före andra världskriget, under det konflikt- och strejkfyllda 
1930-talet, men mattades senare av. Kroppsarbetare sågs som naturligt fysiskt 
överlägsna andra samhällsklasser, vilka tvingades att träna rationellt. Det an-
sågs också finnas en skillnad i teknik och taktik mellan boxarna, beroende på 
klassbakgrund. Något förenklat var bilden av arbetarboxaren en offensiv slug-
ger, som tog och gav smällar, medan medelklassboxaren ansågs mer taktiskt 
driven, försvarsinriktad och något av en gentlemannaboxare.

I kapitel fyra tar Pihl Skoog upp den svenska framgångssagan ur ett an-
norlunda perspektiv. Hon visar hur ”kroppen och dess beskaffenhet varit av-
görande för framgången, snarare än utbildning”; vilket traditionellt i Sverige 
ansetts vara en nyckelfaktor för social utjämning i samhället. ”Att slå sig fram 
underifrån” har av tidigare forskning lyfts fram som en karriärväg för den fat-
tige. Författaren ger illustrativa exempel på boxare som började på samhällets 
botten, men med god karaktär och en stark vilja att skapa sig en framgångsrik 
karriär och ett gott liv. Emellertid var detta få förunnat. Ingemar Johansson var 
en av dessa.

I skildringarna av honom fanns drag av välfärdsstatens rådande idéström-
ningar om skötsamhet, måttlighet och en mer moderat maskulinitet. Likt hjäl-
tar från andra sporter framställdes Johansson ofta i medier som en ”vanlig 
kille”, vilket återspeglade Folkhemssveriges jämställdhetsideal. Ingen skulle 
vara förmer än någon annan – inte ens de hyllade idrottsstjärnorna i jantela-
gens Sverige.

Kapitel fem bryter framställningen på flera sätt. Nya frågor om kommersia-
lisering, träning, kroppslig hälsa och skötsel behandlas. Dessutom undersöks 
1950-talets nya trend bodybuilding. I kapitlet analyseras till skillnad från tidi-
gare också kvinnliga utövare.



152

idrott, historia & samhälle

Vilka är då avhandlingens huvudresultat? På vilket sätt har författaren fört 
den idrottshistoriska forskningen framåt? Pihl Skoog framhåller själv att hon 
bland annat kommit fram till att kroppar tillskrevs olika värden – värden som 
hörde ihop med klass – att kropp och klass influerade varandra och inte var 
separata storheter, samt att synen på kraftsportarnas kroppar var klassbunden.

Författarens resultat bekräftar och fördjupar den tidigare och relativt omfat-
tande forskningen kring kropp, idrott och klass, vilken i likhet med Pihl Skoog 
tagit sin utgångspunkt i Bourdieus begreppsapparat. Nu väntar vi på fler stu-
dier, gärna med liknande utgångspunkter, men som väljer andra studieobjekt, 
till exempel sådana ”borgerliga” idrotter som fäktning, tennis och golf, där 
inte bara kroppen utan även redskapet och tekniken står i centrum. I denna 
forskning kommer Pihl Skoogs avhandling ha en given plats i likhet med all 
forskning kring kropp och idrott, både historisk och nutida.
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