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Förord

Nu är det dags att sätta punkt för tiden som doktorand och det finns många jag 
skulle vilja tacka. För att jag över huvud taget fick chansen att genomföra pro-
jektet vill jag tacka Centrum för idrottsforskning som beslutade att delfinansiera 
min doktorandtjänst. Tack för det – och tack för gott samarbete under tiden. Tack 
Kjell Eriksson och Bokförlaget idrottsforum.org som publicerat boken. Och tack 
Jimmy Bussenius, min vän och bandkollega, för bokomslaget.
 Jag vill också rikta ett tack till mina tre handledare – Mats Greiff, Susanna 
Hedenborg och Cecilia Axelsson Yngvéus. Jag kunde inte önskat mig ett bättre 
team omkring mig. Tack för att ni läst och kommenterat mina texter flera gånger 
om, för att ni introducerat mig till era nätverk och för att ni under hela projektets 
gång varit tillgängliga, prestigelösa och ödmjuka. I detta sammanhang vill jag 
också tacka Björn Horgby, min diskutant på slutseminariet, för insiktsfulla kom-
mentarer som hjälpte mig att föra avhandlingen i mål.
 Tack till Institutionen för samhälle, kultur och identitet och alla kollegor som 
varit en stor del av min vardag. Tack också till Institutionen för idrottsvetenskap 
för att ni bjudit in mig till era seminarier och internat. Genom mitt forsknings-
område har jag därutöver belönats med ett idrottshistoriskt nätverk som blivit ett 
viktigt nav i min tillvaro. Nätverksträffar och konferenser med er har gjort min 
doktorandupplevelse rikare. Tack alla inblandade.
 Under arbetet har jag kommit i kontakt med ett stort antal människor som 
på olika sätt arbetar med idrottens kulturarv. Några av er har jag haft den stora 
glädjen att intervjua och utan er hade det helt enkelt inte blivit någon avhandling. 
Tack för er tid och för era röster.
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 En avhandling betyder förstås mycket, men den betyder inte allt. Därför vill 
jag tacka mina närmaste som hjälpt mig att fokusera på annat som är viktigt i li-
vet. Min familj, mina vänner – ni vet vilka ni är – och inte minst Ebba, som kom 
in i mitt liv när jag precis påbörjat forskarutbildningen och fortfarande står kvar. 
Tack!

John Berg
Stockholm, våren 2022
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1. Introduktion

Inledning 

Kulturarv i skymundan?

Har barnbarnen tröttnat på dina idrottsminnen? Dela dem med oss istället! Idrotts-
museet tar emot dem med öppna armar. 1

Citatet utgör en bulletin i de inledande sidorna av Helsingborgsidrott, en medlems-
tidning utgiven av Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg. Bulletinen förekom-
mer i nästan varje nummer av tidningen och det intressanta med den är att den 
kan läsas på två olika sätt. Den kan å ena sidan förstås som ett uttryck för en 
”vi och dem”-relation, där barnbarnen utmålas som antingen ointresserade eller 
oförstående inför storheten i idrottsminnena. Å andra sidan kan bulletinen vara 
en välvillig, entusiasmerande och inkluderande uppmaning om att det här finns 
en möjlighet att dela sina idrottsminnen med andra, likasinnade människor ur 
samma generation, medan barnbarnen kan få hålla på med annat som intresserar 
dem. Tveklöst är dock att denna lilla bulletin, även om den är något spetsigt och 
skämtsamt formulerad, på många sätt ramar in föreliggande avhandling.
 Problemställningen som denna avhandling vilar på handlar om hur idrott kon-
strueras som kulturarv i Sverige. Med detta menas hur kulturarvet framträder 

1 Helsingborgsidrott: Medlemstidning för Föreningen Idrottsarkivet, de flesta nummer.
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och vilka som ligger bakom skapandet av det. I ett bredare perspektiv undersöks 
i avhandlingen vilka förutsättningar idrottens kulturarv verkar under, såväl i ett 
samtida som historiskt perspektiv och såväl inom idrotten som i relation till det 
omgivande samhället. Det tycks vara så att förvaltandet av idrottens förflutna 
engagerar människor på olika sätt, men att arbetet sker lite i skymundan och på 
visst avstånd från övriga samhällets kulturarv. 
 Våren 2020 sände Radiosporten i P4 ett reportage om idrottens materiella läm-
ningar. Reportaget vilade på premissen att blott tre promille av Sveriges registre-
rade byggnadsminnen var kopplade till idrott, vilket sett till idrottens storhet och 
betydelse för så många människor framställdes som i det närmaste förbluffande.2 I 
reportaget aktualiserades ett maktförhållande mellan etablerade kulturarvsinstitu-
tioner och idrottsrörelsen, där den senare tycktes ha svårt att hävda sig och fånga 
myndigheternas intresse, åtminstone när det gällde det så kallat byggda kulturar-
vet i form av exempelvis idrottsplatser, arenor och andra slags fysiska monument. 
Även om denna avhandling lägger fokus på idrottens kulturarv i andra former än 
just byggnadsminnen, är ett liknande maktperspektiv en bärande del av undersök-
ningen och frågor som handlar om vem eller vilka som har ”makten över minnet” 
är centrala.
 Reportaget i Radiosporten aktualiserar att kulturarv kan uttryckas på olika sätt 
och i olika sammanhang, vilket jag kommer att diskutera närmare i avhandlingens 
teorikapitel där begreppet kulturarv också definieras och placeras in i ett histo-
riskt sammanhang. Inledningsvis ska det dock fastslås att avhandlingen behandlar 
idrottens kulturarv så som det framkommer – och har framkommit – på och i an-
slutning till idrottsmuseer i Sverige. Denna avgränsning kan vid första anblicken 
te sig ganska snäv, särskilt mot bakgrund av den fråga som flera gånger riktats till 
mig under arbetets gång: hur många idrottsmuseer finns egentligen i Sverige? Frå-
gan är svår att besvara exakt, men viss vägledning går att få. På Riksidrottsmuseets 
webbplats finns en lista enligt vilken det finns ett tjugotal svenska idrottsmuseer, 
från norr till söder och från öst till väst, från mer allmänt hållna till synnerligen 
specifikt inriktade museer. De flesta tycks ha en lokal prägel, exempelvis Cykel-
museet i Tånga Hed eller Norsjö Skidlöparmuseum, medan vissa, baserat bara 
på namnet, ser ut att vara rent av personliga, som Kålles Rekordmagasin.3 Här 
får jag snabbt veta att Kålles Rekordmagasin är ett konstnärligt museum om 500 
kvadratmeter, innehållandes en yvig blandning av artefakter med koppling till 
idrott och nöje – exempelvis 37 kostymer från dansbandet Drifters och en ring 
som tillhört boxaren Ingemar Johansson.4 Jag får också veta att museet är en del 
av Vara Idrottshistoriska Sällskap, vars verksamhet utgår från just Vara, beläget 
drygt 10 mil nordost om Göteborg. I listan över idrottsmuseer finns även de som 

2 ”Idrotten borde få ett erkännande som kulturarv”, Radiosporten i P4, 2020-04-27, länk: htt-
ps://sverigesradio.se/artikel/7458884, hämtad 2021-06-09. Jag medverkade själv i reportaget.

3 Idrottshistoriska museer från A till Ö, Riksidrottsmuseets webbplats, länk: https://www.riksi-
drottsmuseum.se/Idrottshistoria/IdrottshistoriaiSverige/idrottshistoriskamuseerfranatillo/, 
hämtad 2021-06-09.

4 Kålles Rekordmagasin, Vara Idrottshistoriska Sällskaps webbplats, länk: https://www.varaihs.
se/kallesrekord-magasin/kallesrekord-magasin/, hämtad 2021-06-15.
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verkar mer eller mindre lokalt eller regionalt, så som Skövde Idrottshistoriska 
Museum, Degerfors fotbollsmuseum och Östergötlands Idrottsmuseum. Bland 
mer specifikt inriktade museer, men med större geografiska anspråk, kan man 
nämna Svenska Golfmuseet i Landskrona liksom Sveriges Tennismuseum – belä-
get i tennismetropolen Båstad.5 
 Längst ner på sidan står skrivet att listan över idrottsmuseer inte är uppdaterad 
sedan februari 2019 vilket gör att aktualiteten kan ifrågasättas, men baserat på de 
erfarenheter som kommit genom arbetet med avhandlingen står det dock klart att 
listan aldrig varit helt komplett. Runt om i Sverige finns ett betydligt större antal 
idrottsmuseer, vissa större än andra, vissa inhysta i fristående byggnader, vissa 
som delar av andra verksamheter och vissa i källarvåningar till hyreshus – som 
exempelvis Varbergs idrottsmuseum. Idrottsmuseer i Sverige drivs av idrottshisto-
riska föreningar, idrottsföreningar, som stiftelser, som delar av statligt finansierade 
institutioner, av privatpersoner eller som blandningar av föregående. Dessutom är 
idrott, om än i olika grad, representerat också på officiella museer, i vissa fall på 
egna avdelningar. Om en därtill beaktar att begreppet ”museum” inte är en skyd-
dad titel, uppenbarar sig ännu fler mer eller mindre arrangerade samlingar som av 
åtminstone några människor kallas för museer. Det faktiska antalet idrottsmuseer 
i Sverige är alltså okänt och jag har inom ramen för detta avhandlingsarbete inte 
hunnit med att besöka ens en bråkdel av dem.

Vikten av forskning 

Trots det förmodat stora antalet idrottsmuseer har inga djupare studier av feno-
menet gjorts i en svensk kontext. Detta gäller också forskning som berör den 
svenska idrottens kulturarv i stort, liksom dess relationer till samhällets övriga 
kulturarv. Avhandlingen tillför således kunskaper som kommer till nytta såväl 
för ämnena idrottshistoria som kulturarv och museologi, men även historia i en 
bredare bemärkelse.
 Kunskap om hur idrottens kulturarv konstrueras och presenteras har stor be-
tydelse, inte bara för de forskningsfält som berörs, utan också för att förstå hur 
idrotten faktiskt fungerar idag. Kulturarv fyller en viktig funktion i människor 
dagliga liv och genom det förflutnas lins formeras i hög grad vår identitet och 
självförståelse. Studier av hur idrottens kulturarv konstrueras kan således ge kun-
skap om hur idrotten hanterar exempelvis mäns och kvinnors villkor inom idrott, 
eller på vilka sätt idrotten interagerar med det övriga samhället. Genom studier 
av idrottens kulturarv, materiella som immateriella, kan man i viss mån komma 
närmare idrottens självförståelse som folkrörelse och samhällskraft.
 Det ska också sägas att idrottsmuseer, åtminstone i Sverige, kan beskrivas som 
en ganska ny företeelse då flera museer skapats först under de senaste 25–30 åren.6 

5 Idrottshistoriska museer från A till Ö.
6 Bland de museer som undersöks i avhandlingen är Riksidrottsmuseet äldst, invigt första 

gången år 1992.
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I avhandlingen drivs tesen att detta till stor del hör ihop med ett växande intresse 
för kulturarv i en bredare bemärkelse, något jag går närmare in på i kapitlet om 
teoretiska utgångspunkter. Vidare kan förekomsten av idrottsmuseer också fung-
era som en indikator för hur den svenska idrotten mår och har mått. Det förflut-
nas betydelse tycks öka i tider av kris, oro och förändring, där det kan fylla en 
förankrande funktion för att stärka den egna identiteten och sammanhållningen.7 
I det avseendet är studier av idrottens kulturarv ett lämpligt sätt att dels undersöka 
hur idrotten historiskt sett hanterat förändringar, dels hur idrotten blickat framåt. 
Även om dagens svenska idrottsmuseer sällan är äldre än ett par decennier finns 
det tidigare exempel på idrottsliga kulturarvssatsningar som varit mer eller mindre 
lyckosamma, där också maktrelationerna inom den svenska idrotten framträtt 
tydligt. Dessa maktrelationer kommer avhandlingen att bidra med kunskap om.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna avhandling är att undersöka och synliggöra den svenska idrot-
tens kulturarv i ett förändringsperspektiv, liksom hur idrott konstrueras som kul-
turarv på dagens idrottsmuseer i Sverige. Idrottsmuseer studeras dels som arenor 
där idrottens kulturarv materialiseras och kommuniceras, dels som föränderliga 
institutioner där villkoren för kulturarvet förhandlas. Frågeställningarna som lig-
ger till grund för avhandlingen är följande:

	• Hur har den svenska idrottens kulturarv vuxit fram och i vilka samman-
hang? Vilka aktörer har varit drivande och vilka maktrelationer har fun-
nits? Hur ser framtidsutsikterna ut för den svenska idrottens kulturarv?

	• Hur konstrueras idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige? Hur 
framträder perspektiv som kön, klass, generation och nation? Hur kan 
idrottsmuseer i Sverige förstås i en museologisk kontext?

Grundläggande definitioner

I detta inledande kapitel ska vissa generella kriterier för idrottsmuseer ställas upp 
i syfte att orientera läsaren och skapa en klarare bild av avhandlingens huvudsak-
liga studieobjekt. Kriterierna kan sammanfattas i punktform enligt följande.

	• Ett idrottsmuseum är en kulturarvsförmedlande verksamhet med idrotts-
inriktning som vänder sig till en nutida publik utifrån en dialogisk rela-
tion mellan nuet och det förflutna. I denna dialog, eller förhandling, 

7 Detta kan liknas vid vad historikern Klas-Göran Karlsson beskrivit som ett ”existentiellt” 
historiebruk. Se Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, 
Lund: Studentlitteratur (2009), s. 60–61.
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skapas kollektiva minnen och diskurser om idrottens förflutna. Vidare 
förmedlar ett idrottsmuseum traditioner och upplevelser som ligger till 
grund för formering av identiteter och identitetsmarkörer. Det kan också 
vara varumärkesbyggande.

	• För att uppnå ovanstående använder ett idrottsmuseum materiella och i 
vissa fall immateriella lämningar från idrotten.

	• Ett idrottsmuseum drivs av människor med kunskaper som återverkar på 
det sätt som idrottens kulturarv förmedlas utåt. Kunskaperna kan vara 
både professionellt eller amatöristiskt förvärvade.

Disposition

Avhandlingen fortsätter med en genomgång av det rådande forskningsläget. Där-
efter redovisas teoretiska perspektiv avseende såväl övergripande synsätt som ana-
lytiska begrepp. Efterföljande avsnitt behandlar metoder, tillvägagångssätt och 
materialredovisning. Vid det här laget är den uppbyggande fasen avslutad och 
nästkommande tre kapitel utgör avhandlingens empiriska delar. Dessa kapitel 
inleder med analyser av idrottens kulturarv ur ett historiskt perspektiv, övergår 
sedan till närstudier av fem utvalda idrottsmuseer, för att slutligen undersöka 
framtidsutsikterna för idrottens kulturarv. Allra sist diskuteras resultaten i relation 
till forskningsläget samt mot bakgrund av teoretiska och metodologiska aspekter.

Forskningsläge

I detta kapitel redovisas och diskuteras tidigare forskning som avhandlingen po-
sitioneras i relation till. Avsnittet disponeras enligt liknande princip som avhand-
lingens frågeställningar, där jag inledningsvis redovisar forskning kring idrott som 
kulturarv i relation till övergripande samhällsutveckling och avslutningsvis forsk-
ning som berör idrottsmuseer i synnerhet. Då svensk forskning utgör en relativt 
sett liten del av forskningsläget redovisas denna under en egen rubrik mot slutet 
av avsnittet. Allra sist ges en sammanfattning av det samlade forskningsläget och 
på vilka sätt föreliggande avhandling bidrar med ytterligare kunskap. 

Introduktion till det internationella forskningsläget

Forskningsfältet rörande idrott som kulturarv är till stor del internationellt, något 
som i hög grad kommer att speglas i detta avsnitt, och den forskning som bedrivs 
kommer främst från USA och Storbritannien. I en relativt nyutkommen antologi 
menar Gregory Ramshaw, professor i turismvetenskap, att idrott som kulturarv 
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kan förstås på olika nivåer. Dels lyfter han fram idrottens funktion som skapare av 
kollektiva minnen, något som sker genom minnesvärda händelser – till exempel 
idrottsevenemang eller sportsliga prestationer som människor kan samlas runt. 
Dels kan förhållandet förstås på ett djupare plan i termer av traditioner, kultur 
och levnadssätt. I det avseendet kan idrottens förflutna ha en stark inverkan på 
människors vardagsliv, samtidigt som den bidrar till att skapa och upprätthålla 
identiteter – både individuella och kollektiva, men också lokala, nationella och 
globala. Ramshaw pekar särskilt ut berömda idrottsarenor, anläggningar, idrotts-
museer och halls of fame som platser där idrottens förflutna materialiseras och får 
liv. På dessa platser kan minnesvärda idrottshändelser återupplevas i skimmer av 
nostalgi, medan artefakter och memorabilia på idrottsmuseer bidrar till att låta 
besökaren komma nära historien på ett djupare plan, både fysiskt och emotio-
nellt.
 Ramshaw fortsätter sitt resonemang med orden ”Sporting pasts are frequently 
commoditised into experiences, souvenirs, and memorabilia of all shapes and 
sizes”.8 Det han syftar på är en pågående utveckling där både idrotten och dess 
kulturarv, åtminstone sett ur västvärldens ögon, allt mer betraktas som en han-
delsvara. Idrottens kulturarv går att sälja i form av såväl föremål som upplevelser, 
vilket gjort att dess relevans för turistindustrin ökat under de senaste decennierna. 
Dock, vilket Ramshaw också påpekar, har idrottens kulturarv funktioner som 
sträcker sig bortom turismperspektivet och som i högre grad knyter an till frå-
gor om traditioner och levnadsvillkor – inte minst i termer av att fungera som 
makt- och motståndsverktyg. Sammanfattningsvis, menar Ramshaw, är det ingen 
tvekan om att kulturarv är integrerat i idrott, liksom att idrott är integrerat i kul-
turarv. 
 Ramshaw ger en god introduktion till det aktuella forskningsläget, ett forsk-
ningsläge som i stora drag kan betraktas utifrån ämnen som sociologi, historia 
och turismvetenskap. Grovhugget kan idrottens kulturarvsbetydelse delas in i två 
delar – en identitetsskapande del och en kommersiell del. Dessa flyter ofta ihop, 
vilket jag kommer att återkomma till. I det följande ska jag redovisa forskning 
kopplad till de övergripande teman som Ramshaw presenterat i sin introduktion. 
Inledningsvis redovisas och diskuteras forskning som betonar det idrottsliga kul-
turarvets funktioner på samhällsnivå, där jag berör idrotten och dess kulturarv i 
rollen som samhälls- och identitetsbyggare. Därefter knyter jag an till kulturarvets 
betydelse för turism och ekonomisk tillväxt, för att slutligen göra nedslag i forsk-
ning som på ett mer specifikt plan behandlar idrottsmuseer och utställningsverk-
samheter. 

8 Ramshaw, Gregory, ”Introduction: The Relationship Between Heritage and Sport”, Ram-
shaw, Gregory (red.), Heritage and Sport: An Introduction, Bristol: Channel View Publica-
tions (2020), s. 1.
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Pånyttfödelse och populärkultur – idrottens kulturarv i det postindustriella 
samhället

För att förstå hur idrott som kulturarv fungerar behövs också en insikt om hur 
själva idrotten fungerar och vilken betydelse den har för det omgivande samhäl-
let. Något flera forskare samlats kring är på vilka sätt idrotten – och i förläng-
ningen dess kulturarv – ska förstås i relation till det postindustriella samhällets 
framväxt. Sociologen John Hughson har argumenterat för att idrotten i det väs-
terländska samhället på många sätt börjat betraktas som populärkultur i samma 
anda som TV-serier, mode, musik och reklam. Denna utveckling sätter han i 
samband med ett växande behov av att re-branda orter som haft svårigheter med 
att hålla ekonomin igång i takt med industrisamhällets borttynande.9 Hughson 
har i en studie undersökt idrottens potential som kulturpolitiskt verktyg genom 
förfarandet då ett antal brittiska städer – bland andra Newcastle, Liverpool, Bris-
tol och Birmingham – ansökte om att bli Europas kulturhuvudstad år 2008.10 I 
ansökningarna skrev flera av städerna fram idrotten som bärande delar av sina 
respektive kulturliv, något som ansågs viktigt i arbetet med att revitalisera – ”åter-
uppväcka” – städerna socialt, ekonomiskt och kulturellt.11 Flera av städerna var 
tidigare blomstrande industristäder, men industrierna hade på senare tid hade 
börjat förlora sina funktioner som ekonomiska nav. Det var i detta vakuum, efter 
industriernas tillbakagång, som kulturella uttryck till stor del tog över rollen som 
”industrier” och ekonomiska motorer för städerna – de blev, för att citera Hugh-
son, ”an industry in relation to leisure, tourism, heritage and the arts”.12 
 I takt med framväxten av det postindustriella samhället och det efterföljande 
behovet av att revitalisera tidigare industristäder, har idrotten således givits nya 
roller – dels som inkomstbringande inslag i kultur- och upplevelseindustrin, dels 
som identitetsmarkör utåt sett. Sammanfattningsvis kan man säga att idrott länge 
varit viktiga identitetsmarkörer för industristäderna, men att implementeringen i 
populärkulturen gjort att detta i högre grad börjat kommuniceras utåt. Ett exem-
pel på hur idrott sammantvinnats med populärkultur är genom musik. I antolo-
gin Sporting Sounds: Relationships between sports and music konstaterar redaktörerna 
John Bale och Anthony Bateman att musik under lång tid varit en viktig del av 
idrott, men att förhållandet varit ömsesidigt så till vida att idrott varit högst när-
varande också i musik.13 Genom musik har de lokala och nationella identiteter 

9 Hughson, John, Inglis, David & Free, Marcus, The Uses of Sport: A Critical Study, London: 
Routledge (2005), s. 180.

10 Utmärkelsen kom att gå till Liverpool.
11 Hughson, John, ”Sport in the ’City of Culture’: The Cultural Policy Connection”, Interna-

tional Journal of Cultural Policy (vol. 10, nr. 3, 2004), s. 319–330; Hughson, Inglis & Free (2005), 
s. 180.

12 Hughson (2004), s. 321.
13 Bale, John & Bateman, Anthony, ”Introduction: Sporting Sounds”, Bale, John & Bateman, 

Anthony (red.), Sporting Sounds: Relationships between sports and music, London: Routledge 
(2009), s. 1.
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som idrotten ofta framkallar blivit förstärkta, exempelvis genom hejaramsor och 
nationalsånger i samband med landskamper.14

 Ur ett brittiskt perspektiv är fotboll den sport som oftast stått som exempel för 
forskning om idrottens kulturarv. Att betrakta den genom populärkulturens linser 
kan dock vara svårt. Den australiske kulturvetaren Tara Brabazon har tillsammans 
med Stephen Mallinder beskrivit att det finns ett ”problem” med fotbollen, ett 
problem den delar med populärkulturen i stort: den är inte bara en viktig del av 
människors liv – den är i vissa fall människors liv. Svårigheterna att ”göra mu-
seum” av fotbollen – och populärkulturen i stort – ligger inte i att samla ihop dess 
materiella arv i form av föremål och fotografier. Det handlar om att samla ihop 
hela det pulserande liv som fotbollen utgör, vilket är svårt eftersom professionella 
museer i regel saknar de djupa kunskaper som passionerade fotbollsälskare besit-
ter.15 Det är rimligt att tänka sig att detta borde gälla alla idrotter, åtminstone så 
länge de associeras med populärkultur – vilket, i det brittiska exemplet, särskilt 
borde gälla fotbollen. Brabazons och Mallinders resonemang ringar in ett po-
tentiellt spänningsförhållande mellan museisektorn och idrotten som kan vara 
överförbart även till en svensk kontext. 
 Historikern Kevin Moore delar John Hughsons uppfattning om hur idrott – 
återigen främst fotboll – haft en stor del i brittiska städers ”pånyttfödelse” eller 
”revitalisering” under 1990-talet, men att idrotten i kulturarvsform haft det svå-
rare och behövt längre tid för att belönas med samma status. Moore beskriver 
hur idrott i Storbritannien under lång tid lämnades utanför museerna, som var 
avsedda för så kallad ”högkultur”, och när idrotten under 1950-talet väl fick plats 
– både i befintliga museer och genom särskilda idrottsmuseer – rörde det sig 
inledningsvis om societetssporter som cricket och tennis. Med tiden breddades 
dock det idrottsliga kulturarvet. År 1983 öppnade National Horseracing Museum, 
vilket gav representation åt hästsportens kulturarv, och från och med 1990-talet 
bildades så flera museer med tydlig dragning åt idrotter med arbetarklassprägel – 
däribland flera fotbollsmuseer.16 Moore tar utgångspunkt i ett av dessa, National 
Football Museum, som år 2001 öppnade i den förhållandevis lilla staden Preston 
i nordvästra England.17 Bakom satsningen på museet låg sponsorinvesteringar, 
dels i stadens fotbollsklubb och dess arena, dels i ett större projekt som innefat-
tade vad som först var tänkt som ett museum tillägnat Preston North End Club, 
men som istället skulle bli National Football Museum.18 Satsningen på National 
Football Museum kan ses som en kombination av revitalisering och kommersia-
lism, där museet både skulle inbringa såväl framtidstro som monetära intäkter 
till staden. I ett större perspektiv gör Moores analys också gällande att idrotten i 
Storbritannien fått vänta länge på att uppnå kulturarvsstatus, åtminstone idrotter 

14 Bale & Bateman (2009), s. 2–3.
15 Brabazon, Tara & Mallinder, Stephen, ”Popping The Museum: The Cases of Sheffield and 

Preston”, Museum and Society (vol. 4, nr. 2, 2006), s. 96–112.
16 Moore, Kevin, ”Sports Heritage and the Re-imaged City: The National Football Museum”, 

Preston, International Journal of Cultural Policy (vol. 14, nr. 4, 2008), s. 446.
17 Moore (2008), s. 445.
18 Moore (2008), s. 448–449.
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utövade av människor i lägre samhällsklasser. Även denna aspekt går att relatera 
till föreliggande avhandling, där stor vikt läggs vid att undersöka den svenska 
idrottens kulturarv över tid.
 År 2017 publicerades en artikel av Jing Yang, som även hon studerat fot-
bollsmuseer och särskilt berört National Football Museum. Yang gör, likt John 
Hughson och Kevin Moore, analysen att idrott – i synnerhet fotboll – under de 
senaste åren allt mer kopplas ihop med olika former av populärkultur, vilket i 
förlängningen gjort att det också tagit plats på museer. Yang menar därtill att 
fotbollsmuseer kombinerar en högst emotionell företeelse – fotboll – med en 
rationell och institutionaliserad praktik – museer. I detta spänningsförhållande, 
där fotbollen liksom inte riktigt passar in, framträder samtidigt dess karaktärsdrag 
särskilt tydligt eftersom själva museiformen genererar en skarp kontrast.19 Vidare 
är fotbollsmuseer ofta belägna i eller omkring fotbollsarenor, något som bidrar till 
att komplettera det historiska perspektivet med ”här och nu”-känslor. National 
Football Museum är dock inte längre beläget vid fotbollsarenan i Preston, utan 
i Urbis-huset mitt i centrala Manchester. Urbis-huset, invigt år 2002 och ritat av 
arkitekten Ian Simpson, är en ikonisk femvåningsbyggnad i glas och betong som 
uppfördes som en symbol för återuppbyggnaden av kvarteret efter bombatten-
tatet i Manchester år 1996, ett attentat som tillskrevs IRA.20 Urbis-huset hade de 
första åren funktionen av ett kulturhus med gallerier och tillfälliga utställningar, 
men satsningen lyfte på allvar först år 2012 då National Football Museum – på 
initiativ från Manchesters politiska ledning – permanent flyttade in i lokalerna 
och inom två år lockade över en miljon besökare.21 Placeringen i det iögonfal-
lande Urbis-huset, med fri entré, har varit två viktiga faktorer för museets succé, 
liksom att staden Manchester sedan länge har en stark fotbollskultur med två lag 
som i skrivande stund återfinns i den absoluta världstoppen – Manchester United 
och Manchester City – vilket gjort att intresset funnits från början. ”Här och nu”-
känslorna, som enligt Yang alltså kännetecknar fotbollsmuseer, har i det här fallet 
alltså inte kommit sig av den omedelbara närheten till en fotbollsarena, utan har 
i mångt och mycket skapats genom innovativa lösningar – exempelvis har ett en-
kelt vändkors i entrén bidragit till en ”getting to the stadium”-känsla.22 

Växande intressen 

Den känsla av ”pånyttfödelse”, som Moore menar att National Football Museum 
bidrog till i Preston, kan på ett sätt sägas ha skett även när det åter slog upp 
portarna i Manchester, om än i annan form. Genom National Football Museum 
fick Urbis-huset en permanent hyresgäst, samtidigt som placeringen i sin tur gav 

19 Yang, Jing, ”Football Museums: History, Identity and Connection”, The International Jour-
nal of the History of Sport (vol. 34, nr. 17/18, 2017), s. 1872.

20 Urbis, Simpsonhaugh, länk: https://www.simpsonhaugh.com/projects/urbis, hämtad 2021-
03-15.

21 Yang (2017), s. 1873.
22 Yang (2017), s. 1874.
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fotbollen en plats bortom arenorna till att bli ett naturligt inslag i det dagliga kul-
turlivet – vilket också går i linje med vad John Hughson argumenterat för. Men 
mer än något annat utgjorde kanske National Football Museum i Manchester 
ett slutligt erkännande av idrotten som kulturarv. I en senare artikel från år 2013, 
menade nämligen Moore att placeringen i Urbis-huset var ”a major step forward 
in the recognition of the value of sports museums in the U.K.”.23 Det han syftade 
på var det intresse för idrottens kulturarv, både bland akademiker och entusiaster, 
som vuxit under många decennier och som resulterat i ett nätverk kallat Sports 
Heritage Network.24 Nätverket syftade till att samordna och koordinera insatser 
för den brittiska idrottens kulturarv och bestod av människor från såväl akademin 
som kulturarvssektorn, nära samverkande med ideella krafter och entusiaster. Om 
National Football Museum kunde ses som det stora erkännandet uppenbarar sig 
frågan om vad, och inte minst vilka aktörer, som drivit utvecklingen med idrotts-
museer framåt – från museer av societetsidrotter, till museer med mer arbetar-
präglade idrotter och slutligen ett nationellt fotbollsmuseum på en iögonfallande, 
historiskt laddad plats i centrala Manchester.
 Ett ökat intresse för idrottens förflutna, som med tiden kunnat organiseras i 
nätverk bestående av såväl akademiker som entusiaster, är alltså en viktig förkla-
ring till förekomsten och till det slutliga erkännandet av idrottsmuseer i Storbri-
tannien. Frågan om vad som egentligen bäddat för den här typen av samman-
slutningar, eller på vilket sätt dessa går att relatera till en större förståelse av kul-
turarvsproduktion underifrån, besvaras dock inte i lika hög grad. Avsaknaden av 
kontextualisering tycks vara genomgående inom den tidigare forskningen, vilket 
både kan förklaras av att den sällan bedrivits inom ramen för ett kritiskt kultur-
arvsperspektiv, men också av att artikelformen – som är den dominerande inom 
fältet – begränsar möjligheterna till att inkludera större sammanhang. Detta utgör 
en viktig positionering för denna avhandling, som ju studerar ett växande intresse 
för idrottens förflutna också historiskt – med det kritiska kulturarvsperspektivet i 
fokus. 

Upplevelseindustrin som arena för idrottens kulturarv

Ett annat fält som i hög grad behandlar idrott och kulturarv är turismforskningen. 
Här åsyftas specifikt de grenar av turismforskningen som internationellt kallas 
sports tourism respektive heritage tourism, där särskilt två forskare, Sean Gammon 
och redan nämnda Gregory Ramshaw, varit framträdande under de senaste 20 
åren. Pånyttfödelse-perspektivet, som ju på många sätt kännetecknar den socio-

23 Moore, Kevin, ”Sport History, Public History, and Popular Culture: A Growing Engage-
ment”, Journal of Sport History (vol. 40, nr. 1, 2013), s. 45.

24 Idag heter nätverket Sporting Heritage och är fortfarande aktivt. Länk: https://www.sport-
ingheritage.org.uk/, hämtad 2021-03-22. Se även Hood, Annie, ”Sports Heritage Network 
Survey: An Overview of Sport Heritage Collections”, Sports Heritage Network (2006), länk: 
https://www.sportingheritage.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/1797-HOOD-sports-
heritage-rrm.pdf, hämtad 2021-03-30.
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logiska och historiska forskningen, är närvarande även i det turismvetenskapliga 
fältet. Det finns dock skillnader. Där den historiska forskningen gärna knyter an 
till större, kulturpolitiska diskussioner, är den turismvetenskapliga forskningen 
i regel mer detaljfokuserad och ofta presenterad i mindre ”case studies” kring 
specifika platser – sites –, specifika idrotter eller specifika idrottsliga företeelser. 
Forskningen fäster stor vikt vid att undersöka platser som kännetecknas av upple-
velser, viktiga händelser och känslosvall. Ett exempel är Gregory Ramshaws arti-
kel Living Heritage and the Sports Museum som handlar om Canada Olympic Park 
(COP) i Calgary, Kanada, platsen där stora delar av vinter-OS år 1988 utspelade 
sig.25 COP är idag en anläggning som dels används som träningsyta för elitidrot-
tare, dels som ett museum där stor vikt lagts vid besökarinteraktion. På COP ar-
betar man uttalat för att locka en så bred publik som möjligt. Några förkunskaper 
behövs egentligen inte för att museet ska vara meningsfullt att besöka, utan här 
handlar det lika mycket om att underhålla besökare som att utbilda dem. Under-
hållningen åtnjuts bland annat genom att besökarna erbjuds att prova på olika 
OS-grenar så som rodel och bob. De får också fotograferas när de själva står högst 
upp på prispallen, likaså beskåda och ibland träffa aktiva idrottare som tränar på 
anläggningen. Att låta idrottarna själva agera ”museiföremål”, även om de kanske 
egentligen är där i andra syften, är enligt Ramshaw ett sätt att berika upplevelsen 
så till vida att besökaren får insikt i vad som verkligen krävs för att bli en elitidrot-
tare, men också att ge denne chansen att interagera med idrottaren och lära sig 
mer om den sport hen är intresserad av.26 För idrottarna själva är COP i sin tur en 
plats där de kan visa upp sig för en bredare publik och i förlängningen kanske bli 
upptäckta för något större sammanhang. 
 Sean Gammon har i artikeln Heroes as heritage: the commoditization of sporting 
achievement utgått från en liknande tematik som i Ramshaws artikel om Canada 
Olympic Park, där han genom att argumentera för att idrottshjältar i sig själva bör 
betraktas som bärare av kulturarv eftersom de, trots att de är levande människor, 
har liknande inverkan på människor som andra typer av materiella och imma-
teriella kulturarv.27 Gammon kopplar sina resonemang till en gradvis förändrad 
syn på hur idrottens kulturarv manifesteras – från uteslutande materiellt, i form 
av exempelvis föremål och arenor, till immateriellt, där levande människor också 
kan ses som bärare av kulturarv.28 Från österrikiskt håll har även sociologen Gil-
bert Norden pekat ut liknande tendenser om hjälteskapande på idrottsmuseer 
i österrikiska skidorter, där enskilda idrottare ges hjältestatus och stundtals helt 
dominerar.29

25 Ramshaw, Gregory, ”Living Heritage and The Sports Museum: Athletes, Legacy and the 
Olympic Hall of Fame and Museum, Canada Olympic Park”, Journal of Sports and Tourism 
(vol. 15, nr. 1, 2010), s. 45–70.

26 Ramshaw (2010), s. 52.
27 Gammon, Sean, ”Heroes as heritage: the commoditization of sporting achievement”, Jour-

nal of Heritage Tourism (vol. 9, nr. 3, 2014), s. 256.
28 Gammon (2014), s. 247.
29 Norden, Gilbert, ”Austrian Sport Museums”, Journal of Sport History (vol. 28, nr. 1, 2001), 

s. 91.
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 Den turismvetenskapliga forskningen uppehåller sig gärna vid betydelsefulla 
platser – exempelvis idrottsarenor och dess användningsområden. Sean Gammon 
har undersökt hur idrottsarenor under perioder mellan större evenemang, när 
arenorna annars ”sover”, används som turistattraktioner, vilket kan ses som ett 
led i en utveckling av dels idrotten som handelsvara, dels som ett sätt att fullfölja 
en arenas potential som turistmål.30 En typ av aktivitet som Gammon nämner 
är rundvandringar, som blir ett sätt att uppleva en arena utanför dess normala 
användningsområden. I den tomma, sovande arenan, utan den tydliga gräns mel-
lan åskådare och utövare som läktaren annars utgör, framträder känslor av närhet 
genom att besökaren ges möjlighet att beträda delar som i normalfallet är stängda. 
Exempelvis kan besökaren få gå in i omklädningsrummen eller provsitta avbytar-
bänken.31 I paketeringen av idrottsarenor som turistattraktioner, menar Gammon, 
är historia och kulturarv viktiga komponenter, vilka förstärks av den vördnadsful-
la tystnad som vilar över en sovande arena. Viktigt är också att framkalla känslor 
av nostalgi, något som dock förutsätter personliga relationer, antingen till arenan 
och det lag som har arenan som hemmaarena, eller till platsen där arenan ligger.32 
Den besökare som är ointresserad av idrott och inte har någon relation till plat-
sen som besöks, känner sannolikt inte dessa känslor. Viss forskning har pekat ut 
detta ”utestängande” som ett problem, vilket jag strax återkommer till, men här 
är det också läge att peka ut en viktig skillnad mellan idrottens implementering i 
upplevelseindustrin respektive populärkulturen. Skillnaden handlar om platsens 
betydelse, där upplevelseindustrin i stort sett alltid strävar efter att inrätta ideala 
förhållanden med få utomstående moment – det är viktigt att hålla sig till en 
arena, en specifik sport eller en specifik händelse. Det populärkulturella spåret har 
däremot en större benägenhet att beblanda sig med det omgivande samhället och 
smälta samman med andra typer av bebyggelse samt andra historiska händelser. 

Inbjudande och utestängande

Turist- och upplevelseindustrin, där idrottens kulturarv ingår, tjänar på att vara in-
kluderande gentemot besökare. Som jag nämnde i exemplet med Canada Olym-
pic Park, behöver man som besökare inte ha några förkunskaper om OS 1988 för 
att kunna ta del av själva anläggningen. På den sovande arenan, som Sean Gam-
mon undersöker, är alla välkomna – åtminstone i teorin. Å andra sidan; för att nå 
en maximal upplevelse och verkligen uppnå de känslor som idrotten är förknip-
pad med, och på så vis kunna ta del av anläggningens och arenans hela potential 
som upplevelsecentrum, krävs såväl förkunskaper som intresse. Det här gäller inte 
bara anläggningar i stil med Canada Olympic Park, utan även mindre, nischade 

30 Gammon, Sean, ”’Sporting’ new attractions? The commodification of the sleeping stadi-
um”, Sharpley, Richard & Stone, Philip R. (red.), Tourist Experience: Contemporary perspec-
tives, London: Routlegde (2010), s. 117.

31 Gammon (2010), s. 119.
32 Gammon (2010), s. 125.
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idrottsmuseer. Historikern Wray Vamplew, som undersökt ett antal fotbollsklub-
bars museer i London, är en av de som påtalar detta och menar att föremål på 
idrottsmuseer tenderar att ”stå för sig själva”, ofta utan förklarande texter eller 
försök att kontextualisera.33

 Viljan att bjuda in, men avsaknaden av förmågan att göra det, vittnar om de 
olika sammanhang idrottens kulturarv, och forskningen om det, kan vara en del 
av. Det vittnar också om hur omgivande förutsättningar spelar roll för vilka väg-
val som görs. Om vi återgår till Gregory Ramshaws dagsaktuella introduktion 
över forskningsläget, betonar han två huvudlinjer: en där idrotten kan förstås som 
en skapare av kollektiva minnen, vilket görs genom minnesvärda händelser och 
företeelser, och en annan där idrotten konstruerar delar av djupt rotade identiteter 
som avspeglas i vardagsliv och traditioner. Den forskning som jag hittills redovi-
sat ansluter sig till båda dessa linjer – som också har likheter med varandra. Bland 
annat betonar båda perspektiven idrottens kommodifiering, alltså dess funktion 
och potential som handelsvara, men utifrån delvis olika ståndpunkter. Den forsk-
ning som utförs inom ”identitetsfältet” betraktar konsekvenserna av kommodifie-
ringen som att fler människor kunnat inkluderas. Här görs idrotten till en del av 
populärkulturen i stil med TV-serier, reklam, musik och mode, och dess kulturarv 
präglas av breda anslag – som i exemplet med National Football Museum. Inom 
turismforskningen förknippas kommodifieringen i regel med vinstmaximering, 
enskilda upplevelser och framkallande av starka nostalgikänslor. Denna hållning 
gör att vissa människor blir oerhört inkluderade, medan andra inte släpps in 
alls. 
 Idrottsmuseers inbjudande och utestängande funktioner kan sammantaget be-
traktas som identitetsskapande sådana. Genom idrottsmuseer visas de identiteter 
som uppfattas som betydelsefulla i kraft av att både bjuda in och att stänga ute. 
Ett sätt att tydliggöra skillnader mellan inbjudande och utestängande är att ställa 
idrottsmuseer i relation till sociologen Zygmunt Baumans idéer om identitetsska-
pandets kårfunktion. Bauman menar att identitetsskapande sammanslutningar 
ofta kräver en ”vaktstyrka”, en kår, som betonar och ser efter att just den iden-
titet som manifesteras är den som gäller.34 Med hjälp av Baumans tankar kan 
idrottsmuseers identitetsskapande praktiker artikuleras mer precist och dessutom 
användas för att positionera avhandlingen mot tidigare forskning. Existerar ”vakt-
styrkor” också inom den svenska idrottens kulturarv? Denna positionering kan, 
menar jag, infogas i avhandlingens båda frågeställningar eftersom den till stor del 
handlar om makt.

33 Vamplew, Wray, ”Renamed, Refurbished and Reconstructionist: Comparisons and Con-
trast in Four London Museums”, Phillips, Murray G. (red.), Representing the Sporting Past in 
Museums and Halls of Fame, London: Routledge (2012), s. 136.

34 Bauman, Zygmunt & May, Tim, Att tänka sociologiskt (översättning av Suzanne Almqvist), 
Göteborg: Bokförlaget Korpen (2004), s. 45.
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Forskning om och på idrottsmuseer

Det saknas inte forskning om hur idrott i kulturarvsform kunnat användas för att 
revitalisera såväl större städer som mindre orter, samt dess potential för turistin-
dustrin. Däremot, vilket Kevin Moore framhåller i förordet till antologin Repre-
senting the Sporting past in Museums and Halls of Fame, tycks det saknas forskning 
som på djupet undersöker hur idrottens kulturarv presenteras på idrottsmuseer 
och liknande anläggningar. Skälen till detta, menar Moore, är för det första att 
historiker traditionellt sett inte värderat museiutställningar särskilt högt som käll-
material – de har inte ansetts som lika gångbara och trovärdiga som skriftliga käll-
material. När det sedan gällt idrottsmuseer specifikt har denna hållning kvarstått, 
men också förstärkts av en uppfattning om att dessa museer präglas av okritiska 
framgångsberättelser och därmed givits en ännu lägre status.35 Oaktat huruvida 
idrottsmuseer verkligen präglas av framgångsberättelser, är behovet av forskning 
stort, inte minst för att bereda plats för idrotten inom den moderna kulturarvs-
forskningen. Därutöver är studier av museiutställningar, med föremål, bilder och 
texter, kombinerat med muntliga källor, ett sätt att bredda historikerns arbetsfält 
avseende källmaterial och metoder. Moore menar att pendeln avseende forskning 
om idrottsmuseer har börjat svänga, men att det fortfarande finns mycket att 
avtäcka.36

 Murray Phillips, som är redaktör för ovan nämnda antologi, presenterar i dess 
inledning en typologi som kan användas för att sortera olika typer av idrottsmuse-
er.37 I den första kategorin, academic, ingår stora, ofta statligt finansierade museer. 
National Football Museum i Manchester, som diskuterats tidigare i kapitlet, är ett 
exempel på ett academic-museum. I nästa kategori, corporate, sorteras museer som 
är kopplade till specifika idrotter och finansieras av företag och klubbar. Ofta lig-
ger dessa museer i eller i anslutning till en arena eller ett företags huvudkontor. I 
kategorin community hamnar mindre museer vars ambition ofta är att lyfta fram 
en lokal idrottshistoria. De finansieras ofta genom donationer och administreras 
av människor med direkt anknytning till orten och den aktuella sporten. Den sis-
ta kategorin, vernacular – som kan översättas till folklig – handlar om museer som 
delar lokaler med andra verksamheter, till exempel restauranger och butiker. Phil-
lips nämner, som exempel, Louisville Slugger Museum i Kentucky, USA, ett mu-
seum inriktat mot baseboll och som ligger i anslutning till en fabrik som tillverkar 
slagträn för baseboll. Ett annat corporate-museum som omnämns är Hockey Hall 
of Fame i den kanadensiska staden Toronto, där tidernas bästa ishockeyspelare 
väljs in efter att de avslutat sina karriärer och belönas med legendstatus. 38 Halls of 
fame kan ses som en kategori i sig själv och är ett vanligt sätt genom vilket idrott 

35 Moore, Kevin, ”Foreword”, Phillips (2012), s. 7.
36 Moore (2012), s. 7.
37 Phillips, Murray, ”Introduction: Historians in Sports Museums”, Phillips (2012), s. 7. Kate-

gorierna är från början konstruerade av historikern Tammy S. Gordon. Se Gordon, Tammy 
S., ”Heritage, Commerce, and Museal Display: Toward a New Typology of Historical Ex-
hibition in the United States”, The Public Historian (vol. 30, nr. 3, 2008), s. 27–50.

38 Phillips (2012), s. 7.
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presenteras som kulturarv. Definitionsmässigt kan halls of fame beskrivas som plat-
ser, eller särskilda avdelningar, där syftet är att lyfta fram enskilda, framstående 
personer. Ofta görs detta genom korridorer som kantas av porträtt, placerade 
på en signifikant höjd i syfte att förstärka känslan av ”upphöjdhet”. I andra fall 
skapas halls of fame genom plaketter på marken – en sådan installation kallas även 
walk of fame. Att bli invald in i en hall of fame ses som en prestigefylld utmärkelse 
och är inte sällan förknippat med högtidliga ceremonier.39

 Typologin visar på en bredd gällande hur idrottsmuseer kan vara beskaffade, 
även om de olika kategorierna är tänkta att ses som idealtyper. Det betyder att 
de inte nödvändigtvis är överförbara till svenska förhållanden, som den här av-
handlingen undersöker, men att de kan fungera som verktyg för att analysera och 
problematisera en svensk bild mot en internationell sådan. Den blir därmed yt-
terligare ett sätt att positionera avhandlingen mot det rådande forskningsläget.

Idrottsmuseer ur museologiska perspektiv

Hittills har jag mestadels redovisat forskning som handlar om idrott som kul-
turarv i vidare bemärkelse, även om forskningen ofta kretsar kring museer eller 
museala platser. Eftersom avhandlingen ämnar anlägga museologiska perspektiv 
på idrottsmuseer, finns det anledning att på ett mer specifikt plan förstå forsk-
ningsläget kopplat till just detta. 
 Justine Reilly, en forskare knuten till nätverket Sporting Heritage, pekar i arti-
keln The Development of Sports in Museums på en, enligt henne, vanlig missuppfatt-
ning om att idrott på museum är en ny företeelse när det i själva verket existerat 
i närmare 100 år – och dessutom ofta ingår i större museers fasta utställningar. 
Denna missuppfattning, menar hon, är en anledning till att historiker i förhål-
landevis liten utsträckning engagerat sig i ämnet. Det har helt enkelt betraktats 
som något nytillkommet när det i själva verket kan säga mycket om såväl social 
som politisk utveckling i ett långt historiskt perspektiv.40 Reillys analys delas av 
bland andra Kevin Moore, som också påtalar att begreppet ”museum” inte är en 
skyddad titel – vem som helst får alltså öppna en verksamhet och kalla den för ett 
museum.41 Den här aspekten har betydelse och kan återknytas till diskussionen 
om det idrottsliga kulturarvets ”erkännande” som avhandlades tidigare i kapitlet. 
I museologiska är det nämligen inte alltid självklart att betrakta idrottsmuseer 
som museer. En av skeptikerna är museologen Hans Henrik Appel, som år 2014 
genomförde en studie i vilken han undersökte ett antal brittiska fotbollsklub-

39 En utförlig studie av halls of fame har gjorts av sociologerna Michael Patrick Allen och 
Nicholas L. Parsons. Se Allen, Michael Patrick & Parsons, Nicholas L., ”The Institution-
alization of Fame: Achievement, Recognition, and Cultural Consecration in Baseball”, 
American Sociological Review (vol. 71, nr. 5, 2006), s. 808–825.

40 Reilly, Justine, ”The Development of Sports in Museums”, The International Journal of the 
History of Sport (vol. 32, nr. 15, 2015), s. 1.

41 Moore, Kevin, ”Sport in Museums and Museums of Sport”, Hill, Jeffrey, Moore, Kevin & 
Wood, Jason, Sport, History, and Heritage, Woodbridge: Boydell & Brewer (2012), s. 93–94.



24

bars museum. En fråga Appel ställde sig i studien var huruvida fotbollsmuseerna 
verkligen kunde kallas museer. För att hantera frågeställningen använde han In-
ternational Council of Museums (ICOM) definition av vad som konstituerar ett 
museum. 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 
development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communi-
cates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environ-
ment for the purposes of education, study and enjoyment.42

ICOM är ett samlande, fristående organ, som sedan år 1947 verkat för museers 
varande och utveckling runt om i världen. ICOM förenar professionella mu-
seiverksamheter och bevakar deras arbete genom ett yrkesetiskt regelverk, som 
reglerar exempelvis handel med stulna föremål och säkerställer att museianställda 
uppträder på ett korrekt vis.
 Sedda genom ICOM:s nuvarande museidefinition konstaterade Appel att 
knappt något av fotbollsmuseerna han undersökt kunde klassificeras som ”rik-
tiga” museer. Istället menade han att de flesta var att betrakta som halls of fame, 
vars fokus låg på att dels tjäna som varumärkesbyggande, dels att visa upp idrotts-
hjältar utan att placera dem i en lättbegriplig kontext. Det fanns inte heller några 
vidare ambitioner om att länka ihop museernas innehåll med en vidare sam-
hällshistoria.43 Appel, som trots att även han betonade att begreppet museum 
inte var någon skyddad titel, ansåg att idrottsklubbarna ägnade sig åt ”branding 
platforms” snarare än museiverksamhet. 
 Denna museologiska ståndpunkt, som här företräds av Hans Henrik Appel 
och inte nödvändigtvis delas av alla museologer, adresserar ett intressant makt-
förhållande mellan de museer som lever upp till ICOM:s museidefinition och 
de som inte gör det. Jag vill med avhandlingen positionera mig mot denna håll-
ning, dels eftersom Appel med hög sannolikhet hade bedömt de flesta museer jag 
undersöker på samma sätt som de brittiska fotbollsmuseerna, dels eftersom det 
finns en kritisk tradition att knyta an till i det här avseendet. Museologen Fiona 
Candlin, som jag återkommer närmare till i teorikapitlet, har identifierat den här 
typen av mindre, icke-professionella museer som mikromuseer och fört en intres-
sant diskussion om huruvida dessa bör studeras som enskilda fenomen eller som 
en del av det museologiska fältet.
 Appels gränsdragningar relaterar i vidare mening till det slutliga erkännandet 
av idrottens kulturarv som Kevin Moore undersökt i en brittisk kontext. I det se-
nare fallet är det uppenbart att idrottens kulturarv inte vunnit erkännande genom 
att enbart leva upp till ICOM:s museidefinition, men resonemanget är på många 
sätt överförbart. Idrottens kulturarv kan, åtminstone historiskt sett, sägas ha ar-
betat i motvind – och på sikt funnit andra vägar till erkännande. Skapandet av 
idrottsmuseer kan möjligen sägas ha haft draghjälp av idrottens kommodifiering 

42 Appel, Hans Henrik, ”´Proper museum´ or branding platform? Club museums in En-
gland”, Soccer and Society (vol. 16, nr. 3, 2015), s. 294.

43 Appel (2015), s. 305.
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och inkluderande i populärkulturen, vilket i sin tur har varit en konsekvens av 
en övergripande samhällsutveckling – där det postindustriella samhället gradvis 
ersatt det industriella. 
 Det bör påpekas att Appel inte ogillar idrottsmuseer av personliga skäl – tvärt-
om framstår han som både insatt och intresserad. År 2013, två år innan artikeln 
om de olika fotbollsklubbarnas museer publicerades, skrev han ett inlägg på blog-
gen Football and Material Culture om National Football Museum. Bloggen är hans 
egen och i texterna skriver han om ”impressions and reviews from football mu-
seums and football grounds” runt om i Storbritannien.44 I inlägget om National 
Football Museum, som var en recension från ett tidigare besök han gjort på mu-
seet tillsammans med sin familj, framstod han som närmast lyrisk. Han menade 
att museet inte gjorde det klassiska misstaget att ”fastna i kronologin” men ändå 
lyckades förmedla en sammanhängande historia – och han berömde särskilt de 
interaktiva delarna. Mot slutet av texten var han mer kritisk och beskrev vad han 
två år senare skulle återkomma till, nämligen att National Football Museum i 
första hand var ett museum för de redan invigda, både när det gällde fotboll i 
allmänhet och laget Manchester United i synnerhet.45 Bristen på kontextualise-
ring var alltså det största problemet, vilket han menade stängde ute besökare som 
antingen hejade på andra lag eller var mer måttligt intresserade av fotboll.
 I diskussionen om idrottsmuseers ställning i relation till andra museer kan, 
mot bakgrund av resonemangen förda av Reilly, Moore och Appel, vissa slutsatser 
dras. En är att idrottsmuseer kan sägas förhålla sig till olika kulturella kretslopp – 
lite tillspetsat uttryckt i form av lågkultur respektive högkultur. Att idrottsmuseer 
inte har en självklar plats bland andra museer, eller i det officiella kulturarvet, är 
tydligt. Det beror först och främst på att idrottsmuseers bevekelsegrunder, alltså 
deras syften, inte anses uppnå vissa kriterier för vad som kännetecknar museer 
överlag. Ett museum som fungerar varumärkesbyggande och aktivt väljer bort 
störande eller obekväma element tycks inte ha en lika hög verkshöjd som ett 
museum vilandes på professionell, kritisk och kontextualiserande grund. Vidare 
kan Phillips’ typologi, utöver att fungera som ett sätt att kategorisera och ordna 
idrottsmuseer, också befästa samma åtskillnad mellan idrottsmuseer och andra 
museer – inte minst ställt mot det faktum att en typologi tycks behövas. Vad som 
är intressant är att gränsdragningarna mellan idrottsmuseer och andra museer, där 
idrottsmuseer tycks befinna sig i underordnad ställning gentemot de senare, ofta 
saknar teoretiska perspektiv från det museologiska fältet – trots att flera forskare 
är museologer. I föreliggande studie finns en ambition om att tillföra museolo-
giska perspektiv till förståelsen av idrottsmuseer, vilket preciseras närmare i näst-
följande avsnitt som behandlar avhandlingens teoretiska perspektiv.

44 ”About”, Football and Material Culture – Football Heritage and Museums, länk: https://foot-
ballandmaterialculture.com/about, hämtad 2021-06-15.

45 ”National Football Museum, Manchester”, Football and Material Culture – Football Heri-
tage and Museums, länk: https://footballandmaterialculture.com/2013/03/28/national-foot-
ball-museum-manchester/, hämtad 2021-06-15.
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Kritiska studier av och om idrottsmuseer

När jag nu närmar mig slutet av detta avsnitt är det hög tid att redovisa forsk-
ning som gjorts med kritiska ansatser och, företrädesvis, med idrottsmuseer som 
studieobjekt. De studier som redovisas är utvalda mot bakgrund av att de på 
olika sätt relaterar till avhandlingens syfte avseende exempelvis metodval, fråge-
ställningar och teoretiska utgångspunkter. Det ska dock inledningsvis sägas att 
ytterst få forskare har analyserat idrottsmuseer med kritiska perspektiv, på samma 
vis som att museologiska perspektiv varit frånvarande i tidigare forskning. Möj-
ligen är detta en följd av de forskningsinriktningar som idrottens kulturarv varit 
förknippade med, exempelvis turismforskningen, där forskningsfrågorna – något 
grovhugget – hellre ställt frågor om vad som är kulturarv snarare än på vilka sätt 
något är kulturarv. Vissa tendenser tyder emellertid på att ett skifte kan vara i 
antågande. Gregory Ramshaw och Sean Gammon, som återigen ges rollerna som 
auktoriteter inom fältet, har argumenterat för att idrott som kulturarv behöver 
förstås i ett bredare sammanhang och inte stanna vid att ”tjäna som nostalgi och 
marknadsföring” i avsikt att locka turister.46 De menar att det finns skillnader i 
att intressera sig för ”heritage of sport” – idrottens kulturarv – eller ”sport as heri-
tage” – idrott som kulturarv – och anser att forskningen för länge uppehållit sig vid 
det förra och istället bör titta mot det senare alternativet.47 De följde sedan upp 
resonemanget i en artikel som publicerades år 2017, där de ansåg att forskningen 
var på väg åt det håll de föreslagit men att det fortfarande fanns insatser att göra.48 
Med detta sagt ska jag i det följande redogöra för studier som i högre grad verkar 
i en kritisk tradition.
 Gregory Mangan har i sin avhandling Entering Sacred Ground undersökt hur 
basebollens kulturarv framställs på National Baseball Hall of Fame and Museum, 
som ligger i Cooperstown i delstaten New York, USA.49 Mangan har till stor del 
arbetat med etnografiska metoder så som intervjuer med museets anställda och 
observationer av den dagliga verksamheten.50 Teoretiskt har han närmat sig stu-
dieobjektet genom att dels se idrotten som en viktig väg till självförståelse, dels 
betrakta museer som arenor för ”materialiserade sanningar om det förflutna”, 
sanningar som med tiden blir ”offentliga minnen”.51 I Mangans avhandling är det 

46 Definitionen av sports tourism – ”idrottsturism” – som används av flera forskare inom fältet 
är ”resande kopplat till att antingen bevittna eller delta i idrott”. Se exempelvis Standeven, 
Joy & De Knop, Paul, Sport Tourism, Champaign: Human Kinetics (1999), s. 12.

47 Gammon, Sean & Ramshaw, Gregory, ”More than just Nostalgia? Exploring the heritage/
sport tourism Nexus”, Journal of Sport Tourism (vol. 10, nr. 4, 2005), s. 238. 

48 Ramshaw, Gregory & Gammon, Sean, ”Towards a critical sport heritage: implications for 
Sports Tourism”, Journal of Sport and Tourism (vol. 21, nr. 2, 2017), s. 115–131.

49 Mangan, Gregory, Entering Sacred Ground: Public History at the National Baseball Hall of Fame 
and Museum, Arizona: Arizona State University (2013).

50 Mangan (2013), s. 20.
51 Mangan (2013), s. 18. Mangan refererar i sin tur till Patricia Davison. Se Davison, Patricia, 

”Museums and the Reshaping of Memory”, Nuttall, Sarah & Coetzee, Carli (red.), Nego-
tiating the past: The Making of Memory in South Africa, New York: Oxford University Press 
(1998), s. 145.
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undersökta museet tätt sammanvävt med den samhällskontext det verkar i – en 
stor del av avhandlingen berör exempelvis museets framväxt – och stort fokus 
läggs vid att analysera dess verksamhet i termer av maktutövning. Mangan uppe-
håller sig också vid frågor om kön, och etnicitet, där han bland annat lyfter fram 
museets tämligen sent inrättade utställning av basebollspelande kvinnor.52 
 Premisserna för Mangans avhandling är liknande de jag själv använder och i 
nästkommande kapitel kommer mina teoretiska och metodologiska vägval att 
tydliggöras. Den viktigaste skillnaden mellan Mangans och denna studie, för-
utom de uppenbara skillnaderna i att studierna bedrivs på olika geografiska plat-
ser, är att min avhandling strävar efter en empirisk bredd genom att studera fler 
museer. 
 I artikeln The Marginalisation of Paralympic Heritage gör Ian Brittain, Gregory 
Ramshaw och Sean Gammon en kritisk analys av det faktum att idrott för funk-
tionsvarierade – och funktionsvarierade idrottare – historiskt sett inte kunnat ta 
plats på idrottsmuseer. Författarnas förklaringar är flera: å ena sidan anses den 
paraolympiska idrotten, trots att den funnits i Storbritannien sedan år 1948, inte 
vara lika populär jämfört med icke-funktionsvarierad idrott. Men den huvud-
sakliga förklaringen, enligt författarna, ligger i synen på idrottens kulturarv, som 
regelmässigt förknippas med kraft och hjältar – något som gör att funktionsva-
rierad idrott hamnar vid sidan om.53 Iakttagelsen går i linje med en övergripande 
diskussion om idrottens kulturarv som förts tidigare under kapitlet. Kraft och 
hjälteskapande är nära förknippat med funktionella, starka kroppar.
 Förvånansvärt få studier har adresserat frågor om könsrepresentation eller kon-
struktioner av kön på idrottsmuseer. Detta kan, återigen, ses som en tidsfråga 
sett till det skifte inom forskningsfältet som verkar vara i antågande. Att manliga 
idrottare är överrepresenterade på idrottsmuseer bör emellertid vara ställt utom 
tvivel. I det avseende kommer denna avhandling att bidra med nödvändig forsk-
ning, inte bara sett till faktisk representation, utan också hur kön konstrueras i 
skapandet av den svenska idrottens kulturarv. 

Svensk forskning om idrott och kulturarv

Det har gjorts få djupgående studier om idrott och kulturarv i en svensk kontext. 
Någon som dock bör lyftas fram är historikern Daniel Svensson, som i en artikel 
från år 2014 diskuterar tre längdskidåkningslandskap – Vålådalen, Hindås och 
Vasaloppsspåren – ur ett minnes- och kulturarvsperspektiv. Svensson frågar sig 
på vilka sätt de olika landskapen används och framställs i marknadsföring och 
turism, med de respektive landskapens webbplatser som källmaterial.54 Svens-

52 Mangan (2013), s. 160.
53 Brittain, Ian, Gammon, Sean & Ramshaw, Gregory, ”The Marginalisation of Paralympic 

Heritage”, International Journal of Heritage Studies (vol. 19, nr. 2, 2013), s. 179.
54 Svensson, Daniel, ”I fäders spår? Längdskidåkningens landskap som kulturarv”, RIG: Kul-

turhistorisk tidskrift (vol. 96, nr. 4, 2014), s. 193.
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sons slutsats är att alla tre webbsidorna, på olika sätt, marknadsför platsernas 
förflutna som ett sätt att locka turister. I Vålådalen betonas landskapets avskildhet 
och orörda natur, en föreställning som kan härledas till den syn på turism som 
företräddes av 1800-talets borgerlighet.55 I Hindås respektive Vasaloppsspåret är 
marknadsföringen mer inriktad mot historiska händelser som platserna förknip-
pas med. I Vasaloppsspåren används en nationellt präglad historieskrivning, näm-
ligen Gustav Vasas skidfärd genom Dalarna, ur ett tämligen okritiskt perspektiv.56 
I västsvenska Hindås, som tvärtemot de andra två inte är en traditionell skidort 
i sammanhanget, kopplas marknadsföringen istället till en lokalhistorisk kontext 
– till exempel ett skidtåg som under 1900-talet transporterade skidåkare från Gö-
teborg till skidanläggningen i Hindås.57

 Även om forskning hittills inte gjorts i någon större utsträckning, har frågan 
om hanteringen av idrottens förflutna till och från adresserats inom det akade-
miska fältet under de senaste cirka 20 åren. Historikern Mats Greiff har lyft frågan 
om bevarandet av travsportens arv och särskilt vikten av att inte enbart samla på 
föremål, utan även att ta tillvara på berättelser från människor som varit med – 
inte minst för att kunskap om travsportens historia ska kunna föras vidare.58 En 
annan som närmat sig ämnet är arkeologen Håkan Karlsson, vars bok Försummat 
kulturarv: Det närliggande förflutna och fotbollens platser kanske i första hand ska ses 
som ett debattinlägg. I boken är Karlsson kritisk till att idrottsliga lämningar, 
främst idrottsplatser, inte tagits om hand av kulturarvsförvaltare och istället till-
låtits förfalla. Detta menar han beror på ett ointresse från de myndigheter och 
samhällsinstanser som har till uppgift att bevara kulturarvet. Slutsatsen, enligt 
Karlsson, måste vara att fotbollen inte är ”fin” nog att klassas som kultur och att 
dess arv därmed inte heller är värt att bevaras. Hoppet har istället stått till med-
borgarna själva, som genom intressegrupper och föreningar gjort vissa insatser för 
fotbollens kulturarv.59 Boken har kritiserats för att i mångt och mycket utgå från 
Karlssons egna föreställningar60, men faktum är att den är en av få som publicerats 
i Sverige på temat idrott och kulturarv. År 2010 publicerade Karlsson en artikel 
där han följde upp några slutsatser från Försummat kulturarv. Mot bakgrund av 
Agenda kulturarv, som var ett visionsprojekt påbörjat år 2001 av Riksantikvarie-
ämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna i syfte att verka för kulturmiljöns och 
kulturarvsförvaltningens samverkan med övriga samhället, såg Karlsson hur nya 

55 Svensson (2014), s. 201.
56 Svensson (2014), s. 197.
57 Svensson (2014), s. 204.
58 Greiff, Mats, ”To Save the Heritage of Harness Racing in Sweden”, McConville, Chris, A 

Global Racecourse: Work, culture and horse sports, Australian Society for Sports History (nr. 23, 
2008), s. 144–146.

59 Karlsson, Håkan, Försummat kulturarv: Det närliggande förflutna och fotbollens platser, Lindo-
me: Bricoleur Press (2004), s. 43.

60 Bland annat i en recension av historikern Torbjörn Andersson. Se ”Fotbollens kulturmil-
jöer hotade?”, Idrottsforum.org, länk: https://www.idrottsforum.org/reviews/items/andtor_
kulturarv.html, hämtad 2021-03-24.



29

möjligheter att tillvarata idrottens lämningar uppenbarade sig.61 Han tog åter upp 
landets idrottsmuseer samt de – vid tiden – cirka 70 idrottshistoriska föreningar 
runt om i Sverige som enda garanter för att idrottens kulturarv kunde leva kvar, 
men förhoppningen, menade han, var att Agenda kulturarv med sina löften om 
ökat medborgarinflytande och en mer holistisk syn på kulturarv skulle gynna för-
valtandet av idrottens lämningar och på sikt ge dem ett ”officiellt” erkännande.62 
Karlssons uppföljande artikel är intressant då den relaterar frågan om idrottens 
kulturarv till en förhållandevis nutida kulturarvspolitisk diskussion och denna 
avhandling ämnar till stor del fördjupa – och problematisera – detta resonemang. 
Dessutom, sedan Agenda kulturarv avslutades år 2004, är det också intressant att 
undersöka om och hur dess effekter påverkat arbetet med idrottens kulturarv ur 
framför allt de idrottshistoriska föreningarnas perspektiv.
 Slutligen kan några ord sägas om idrottens relation till kulturpolitiken, base-
rat på forskningsläget. Om den officiella kulturpolitiken i Sverige historiskt sett 
förbisett idrottens potential som kulturellt verktyg, tyder alltså forskning på en 
annorlunda situation i Storbritannien, åtminstone i de industristäder som John 
Hughson nämner. En möjlig förklaring till skillnaderna kan ligga i hur respektive 
nation organiserar sin idrott. Den svenska idrottsrörelsen präglas av en autonomi 
gentemot staten och anses av dess ansvariga myndighet – kulturdepartementet – 
vara en del av civilsamhället, medan den brittiska idrotten på ett mer aktivt plan 
organiseras under Department for Digital, Culture, Media and Sports (DCMS) och 
därmed kan sägas ha en närmare relation till staten – och därmed den officiella 
kulturpolitiken – på ett organisatoriskt plan.63 Vad den svenska idrottens relativa 
autonomi spelar för roll i skapandet av dess kulturarv är något som denna av-
handling ämnar kasta ljus över.
 Frågan om den svenska idrottens kulturarv, samt idrottens vara eller inte vara 
i det officiella kulturarvet, har dock gjort att intresset för att utforska dessa frågor 
i viss mån ökat. Här bör, förutom denna avhandling, också historikern Torbjörn 
Andersson bok Fotbollens kuriosakabinett nämnas, i vilken han tillsammans med 
fotografen Edvin Koinberg undersökt och dokumenterat fotbollens materiella 
förflutna i Sverige med en kulturhistorisk ansats.64 I övrigt har det åtminstone inte 
hittills forskats om den svenska idrottens kulturarv i särskilt hög utsträckning.

61 ”Agenda kulturarv: Slutrapport”, Riksantikvarieämbetet, länk: http://raa.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1298721/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2021-06-15.

62 Karlsson, Håkan, ”Fotbollens idrottshistoriska platser: Ett försummat kulturarv”, Idrott, 
historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift (2010), s. 10.

63 Department for Digital, Culture, Media and Sports, DCMS, länk: https://www.gov.uk/govern-
ment/organisations/department-for-digital-culture-media-sport, hämtad 2021-03-30.

64 Andersson, Torbjörn, Fotbollens kuriosakabinett: Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild, Malmö: 
Arx förlag (2021).
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Avhandlingens bidrag

Forskningsläget är till stor del internationellt och följer, som beskrivits i avsnit-
tet, två huvudspår: en identitetsskapande del och en kommersiell del. Idrott som 
kulturarv har i likhet med populärkultur använts för att revitalisera orter, främst 
i Storbritannien, varvid såväl identitetsmässiga som kommersiella faktorer varit 
viktiga. På senare tid – inte minst i USA – har idrott som kulturarv blivit viktig 
också för turist- och upplevelseindustrin, där inte minst hjälteskapande och nos-
talgi getts stor betydelse. I Sverige har den djupgående forskningen hittills lyst 
med sin frånvaro.
 Under kapitlets gång har vissa positioneringar mellan forskningsläge och före-
liggande studie gjorts löpande i syfte att utkristallisera avhandlingens forsknings-
bidrag. Dessa ska nu sammanfattas – men ur ett mer övergripande perspektiv. 
Först ska sägas att denna avhandling huvudsakligen riktar sig mot två forsknings-
fält. Det ena är kulturarvsfältet, där forskning om idrott i en svensk kontext är 
kraftigt underrepresenterad. Ett viktigt mål med avhandlingen är att föra in och 
etablera idrotten i kulturarvsfältet och att relatera den till aktuell forskning och 
teoribildning om kulturarv. Det andra fältet med relevans för avhandlingen är 
det idrottshistoriska fältet. Min uppfattning är att forskningsfältet idrottshistoria 
är i behov av forskning som handlar om att förstå hur den svenska idrottens kul-
turarv gestaltas och förvaltas, såväl i ett samtida som historiskt perspektiv. Här är 
ambitionen att på ett djuplodande sätt undersöka den svenska idrottsrörelsens 
självbilder ur ett historiskt och historiekulturellt perspektiv, men också att för-
djupa förståelsen för mer partikulära företeelser – exempelvis förhållandet mellan 
amatör- och proffsidrott och mäns och kvinnors olika villkor inom svensk idrott, 
föreställningar som i högsta grad avspeglas när dess kulturarv väljs ut och visas 
upp. Dessutom är målet att avhandlingen, ur nya perspektiv, i viss mån ska kunna 
kasta ljus över skillnader mellan svenska och internationella idrottstraditioner.
 Avhandlingen kan också ses som ett bidrag till det museologiska fältet. Dels i 
form av att kasta ytterligare ljus över så kallade ”gör det själv”-museer – eller mik-
romuseer – och undersöka idrottsmuseers plats intill dessa, dels för att mer spe-
cifikt relatera idrottsmuseer till större diskussioner om museer och museihistoria. 
Detta resonemang, bland andra, fördjupas i nästföljande avsnitt som behandlar 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter.

Teoretiska perspektiv

I det här avsnittet ska jag redogöra för avhandlingens teoretiska ramverk och per-
spektiv. Med detta avses de grundläggande synsätt på vilken avhandlingen vilar, 
liksom de begrepp och analyskategorier som används för att förstå och analysera 
det empiriska materialet. Kulturarv utgör ett övergripande ramverk och dess defi-
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nition och innebörd för avhandlingen redovisas ur flera aspekter. Därefter redovi-
sas relevanta museologiska perspektiv. Slutligen introduceras analyskategorierna 
kön, klass, nation och generation.

Att rama in begreppet kulturarv

När det gäller hur kulturarv kan förstås har historikern Peter Aronsson föresla-
git en uppdelning mellan offentligt organiserat kulturarv och utmanare. I den första 
kategorin ingår kulturhistoriska, naturhistoriska, tekniska och konsthistoriska 
museer såväl som skolor, kulturmiljövård, arkiv- och biblioteksinstitutioner och 
universitetsdiscipliner. I den andra kategorin, utmanare, är listan mer omfattande. 
Här hittar man exempelvis privata samlare, temaparker, berättarnätverk, enskilda 
museer, gallerier och hembygdsföreningar.65 Det offentligt organiserade kultur-
arvet utgör också det institutionella och med tiden har flera typer av kulturarv, 
exempelvis arbetslivsmuseer, i viss mån kommit att inkluderas i denna kategori.66 
Uppdelningen kan alltså tolkas som hierarkisk, där kulturarv kan röra sig mellan 
nivåerna – i regel uppåt – i takt med att synen på dem förändras.
 För avhandlingen reser uppdelningen den omedelbara frågan om var idrottens 
kulturarv ska placeras – är det fråga om ett offentligt organiserat kulturarv eller 
en utmanare? Är uppdelningen tillräcklig för att förstå idrottens kulturarv, eller 
behöver den problematiseras? Dessa frågor diskuteras explicit i kapitel 4. På ett 
övergripande teoretiskt plan kan uppdelningen emellertid ses som ett uttryck för 
kulturarv som varandes på olika nivåer där olika aktörer har olika mycket makt 
och handlingsutrymme. Det är på det viset jag betraktar kulturarv och det är med 
den inställningen jag i det följande redovisar mina teoretiska verktyg och utgångs-
punkter.

Teoretiska synsätt om kulturarv och diskurs

Kulturarv kan alltså förstås på olika sätt – men vad är det egentligen? Defini-
tionsmässigt kan kulturarv i sin bredaste form förstås som vad äldre generationer 
skapat och hur det uppfattas, tolkas, brukas och förs vidare idag och i riktning 
mot framtiden, såväl materiellt som immateriellt. I avhandlingen tillämpas en 
socialkonstruktivistisk förståelse av begreppet. Det betyder att kulturarv inte exis-
terar i ett tomrum, utan ses som konstruerat genom sociala och diskursiva prak-
tiker. Såväl materiella som immateriella kulturarv skapas och upprätthålls genom 
de praktiker de omges av, det vill säga, hur de talas om och hur de används. 
En byggnad, exempelvis, måste ”laddas” med kulturarvsbetydelse för att vara ett 

65 Aronsson, Peter, ”Ett forskningsfält tar form”, i Aronsson, Peter & Hillström, Magdalena 
(red.), Kulturarvens dynamik: Det institutionella kulturarvets utmaningar, Norrköping: Linkö-
pings universitet, Tema kultur och samhälle (2005), s. 12.

66 Aronsson (2005), s. 12.
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kulturarv – annars är den ”bara” just en byggnad, eller för den delen en byggnad 
laddad med en annan betydelse. Att något laddas med en kulturarvsbetydelse 
innebär att det omges av betydelser som binder ihop det med dåtiden, nutiden 
och framtiden. Inspirerarad av Tony Bennett och Patrick Joyce, som menar att 
fysiska ting inte automatiskt är meningsfulla utan måste laddas med betydelse 
genom sociala sammanhang och praktiker, menar jag att samma princip kan till-
lämpas även på såväl det materiella som det immateriella kulturarvet.67 Jag vill i 
avhandlingen därför betona växelspelet mellan kulturarvets materialiteter och de 
diskursiva praktiker det laddas med. 
 Det konstruktivistiska synsättet möjliggör att betrakta kulturarv som proces-
suellt och föränderligt. Det möjliggör också att betrakta kulturarv som något som 
väljs ut, väljs bort och omförhandlas över tid av människor som besitter mer 
eller mindre makt. Kulturarv är således föränderligt avseende rum genom att de 
omgivande förutsättningarna betonas. Men kulturarvet är föränderligt också i tid. 
När samhället förändras, förändras också vad vi betraktar som kulturarv, liksom 
hur vi betraktar det och vilken funktion det ges. Etnologen Owe Ronström me-
nar att ”kulturarvsbegreppet rymmer självt både beständighet och förflyktigande, 
homogenisering och diversifiering”.68 Han betonar också hur begreppet förenar 
exklusivitet och inklusivitet, där ”de stora värdena, det evigt sköna, samspelar 
med alla de ’små’ partikulära och lokala kulturarven som fylls på i botten.”69

 Diskurser definieras i avhandlingen som ”bestämda sätt” att tala om världen, 
eller utsnitt av den, vilket i detta specifika sammanhang alltså ska ses som ”be-
stämda sätt” att kommunicera idrottens kulturarv.70 För att fördjupa förståelsen 
av kulturarv som något socialt och diskursivt konstruerat vänder jag mig till Lau-
rajane Smith, som inleder sitt teoretiska resonemang med orden ”there’s no such 
thing as ‘heritage’” och istället pekar på alla de praktiker som tillsammans skapar 
kulturarvet. Bland dessa praktiker nämner hon exempelvis konkreta bevarandeåt-
gärder av experter, men också sätten på vilka kulturarv pratas om och används av 
mottagare. Dessa och liknande praktiker formar betydelsen av de ”saker” som kul-
turarvet består av, vilka å sin sida konstituerar innebörden av praktikerna.71 Syn-
sättet är starkt influerat av de idéer om diskurs som anförts av lingvisten Norman 
Fairclough, som menar att verkligheten konstitueras av sociala – i bemärkelsen 
språkliga – praktiker som formar och formas i samspel med andra språkliga och 
icke-språkliga praktiker. Fairclough exemplifierar med fotboll, som ska ses som en 
social praktik och som till viss del består av språk – exempelvis när någon ropar 
efter att få bollen – men där den största delen av spelet ändå utförs med kroppen, 
som i sammanhanget inte kommunicerar genom talat eller skrivet språk. Den so-

67 Bennett, Tony & Joyce, Patrick, Material Powers: Cultural studies, history and the material turn, 
Abingdon: Routledge (2010), s. 3.

68 Ronström, Owe, Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon, Stockholm: 
Carlsson Bokförlag (2007), s. 223.

69 Ronström (2007), s. 224.
70 Definitionen är hämtad från Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursana-

lys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur (2000), s. 7.
71 Smith, Laurajane, Uses of Heritage, New York: Routledge (2006), s. 13.
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ciala praktiken fotboll konstitueras därmed genom en kombination av språkliga 
och icke-språkliga praktiker.72 Vidare menar Fairclough att omgivande strukturella 
förutsättningar har stor betydelse för hur diskurser utformas och utövas.73 För 
avhandlingen möjliggör detta synsätt, förutom att studera hur idrottens kulturarv 
skapas i samtida sociala sammanhang, också att undersöka det ur ett historiskt 
perspektiv i relation till omgivande strukturella förändringar.

Ett kritiskt förhållningssätt till kulturarv

För att förstå hur kulturarv skapas behöver ett kritiskt förhållningssätt intas. Vem 
bestämmer vad som är kulturarv? Hur går det till? Ett kritiskt förhållningssätt 
innebär bland annat att se kulturarv som en maktfaktor i förhållande till identitet 
och tillhörighet, men också att identifiera de aktörer som besitter denna makt. I 
den vetenskapliga litteraturen förklaras framväxten av det kritiska förhållningssät-
tet till kulturarv som en följd av att själva ordet fått en större spridning. Detta i sin 
tur med anledning av att världen har globaliserats, vilket möjliggjort för fler män-
niskor att göra sig hörda och på egen hand nå ut med sina kulturarv för en bredare 
publik. Det kritiska elementet har sedan uppstått i relation till ett maktperspektiv, 
där bland andra Laurajane Smith har framfört hur den tidigare dominerande kul-
turarvsdiskursen – the authorized heritage discourse – utmanats i takt med de senaste 
decenniernas globalisering och dess påverkan på kulturarvsproduktionen.74 Enligt 
den tidigare dominerande kulturarvsdiskursen ansågs expertisens bedömningar 
viktigare och riktigare än allmänhetens gällande vad som skulle vara kulturarv 
och hur det skulle presenteras. Det som valdes ut som kulturarv var i regel äldre 
byggnader, monument och platser med betydelse för dåtidens – manliga – so-
ciala, kulturella och ekonomiska elit.75 Dessa uppfattningar härstammar ur natio-
nalromantiska idéströmningar och existerar fortfarande – men de står inte oemot-
sagda. Rodney Harrison, som ansluter sig till Smiths förklaringsmodell, talar om 
en tilltagande kritik mot etablerade kulturarvsinstitutioner inom det akademiska 
fältet som handlar om att kulturarv historiskt sett utsetts ovanifrån och ofta hand-
lat om att bilda starka berättelser om den egna nationen, utan att tillvarata vanliga 
medborgares intressen om vad som varit viktigt att bevara.76 Från svenskt håll på 
temat om hur kulturarvsexpertisens roller förändrats pekar Annika Alzén på en 
förskjutning från ”proffs” till ”amatörer”, något som kan förstås som en demo-
kratisering av kulturarvet.77 Som exempel på denna förskjutning nämner Alzén 

72 Fairclough, Norman, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, London: Rout-
ledge (2003), s. 21.

73 Winther Jörgensen & Phillips (2002), s. 72.
74 Smith (2006), s. 29.
75 Smith (2006), s. 4; Lagerqvist, Maja, ”Kulturarv i kristider: Hur 2000-talets globala ekono-

miska kris påverkat det offentliga arbetet med kulturhistoriska miljöer på Irland”, Geogra-
fiska notiser (vol. 74, nr. 1, 2016), s. 29.

76 Harrison, Rodney, Heritage: Critical Approaches, London: Routledge (2013), s. 113.
77 Alzén, Annika, ”Amatörer eller proffs? Frågan om kulturarvets demokratiska villkor”, i 

Alzén, Annika & Burell, Birgitta, Otydligt, otympligt, otaligt: Det industriella kulturarvets utma-
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hembygdsrörelsen och grävrörelsen, två rörelser vars bevarande- och brukandetra-
ditioner kommit inifrån och främst handlat om att visa upp vardagen och livets 
gång, snarare än att ingå i en stor berättelse om nationen.78

 I avhandlingen appliceras det här synsättet för att förstå kulturarv som något 
som kan skapas både ovanifrån och underifrån, eller genom en kombination av 
dessa.79 För att beskriva processerna bakom kulturarvens tillblivelse används i 
avhandlingen begreppet kulturarvisering. Begreppet är en översättning av heritagi-
sation, som beskriver de processer där objekt, platser och praktiker blir till kultur-
arv.80 

Kulturarv i en historisk kontext

I avhandlingens teoretiska perspektiv ingår som tidigare nämnts ett kritiskt förhåll-
ningssätt till kulturarv. Förhållningssättet kan sättas i samband med ett växande 
intresse för kulturarv i vidare bemärkelse. Intresset för kulturarv har ökat under de 
senaste 50 åren, något som av Harrison beskrivits som The heritage boom.81 Vågen 
av kulturarvsintresse kan sägas ha tagit fart omkring år 1970 och materialiserades 
på allvar år 1972 i samband med publiceringen av World Heritage Convention – 
Världsarvskonventionen – som arbetades fram av FN-organet UNESCO – United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. I konventionen beskrevs 
riktlinjerna för den globala kulturarvssektorns framtid, med ett huvudsakligt bud-
skap om att förena kultur och natur i frågor om bevarande.82 I samband med 
Världsarvskonventionen antogs också idén om UNESCO:s världsarvslista som i 
skrivande stund består av 1 121 världsarv.83

 Genom Världsarvskonventionen gick kulturarv från att vara något som före-
trädesvis berörde västvärldens nationalstater till att också bli en global och världs-
lig angelägenhet. Såväl nationella, globala som lokala perspektiv belystes, vilket 
också innebar att de sedan lång tid etablerade nationella kulturarvsinstitutionerna 
runt om i västvärlden konkurrensutsattes.84 Deras urval och bevarandeåtgärder, 
som länge representerat den auktoriserade kulturarvsdiskursen, utmanades från 
olika håll. 

ningar, Stockholm: Carlssons bokförlag (2005), s. 90.
78 Alzén (2005), s. 90–98. ”Grävrörelsen” är en förkortning av ”gräv där du står”-rörelsen.
79 Harrison föreslår ”hybrid forums” där officiella kulturarvsinstitutioner samverkar med lo-

kala initiativ för att uppväga de makthierarkier som kulturarv är behäftade med. Se Har-
rison (2013), s. 225.

80 Harrison (2013), s. 69. Harrison bygger i sin tur sin begreppsanvändning på idéer av Kevin 
Walsh, som i första hand berör kulturarvisering av platser. Se Walsh, Kevin, Representation 
of the Past: Museums and Heritage in the Post-modern World, London: Routledge (1992), s. 4.

81 Harrison (2013), s. 68.
82 World Heritage Convention, UNESCO:s webbplats, länk: https://whc.unesco.org/en/con-

vention/, hämtad 2020-05-09.
83 World Heritage List, UNESCO:s webbplats, länk: https://whc.unesco.org/en/list/, hämtad 

2020-05-09.
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tet.
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 The heritage boom kan vidare sägas ha banat väg för en kulturarvsindustri – 
heritage industry – som kommit att genomsyra stora delar av det moderna och 
postmoderna samhället.85 I kulturarvsindustrins spår har temaparker, museer och 
upplevelsebaserade anläggningar med utgångspunkter i det förflutna – och det 
förflutnas betydelse i samtiden – ökat i antal.86 Denna utveckling har i sin tur 
haft betydelse för turistindustrin i stora delar av världen. För svensk del blev 
kulturarvsindustrin närvarande i Kulturutredningen år 1995, där vikten av att fort-
sättningsvis ”integrera kultur i turistsatsningarna” betonades. Att göra kulturarv 
till turistmål, inte minst de fem svenska kulturarv som vid tiden fanns med på 
UNESCO:s världsarvslista, ansågs angeläget, inte minst med tanke på det nära 
förestående EU-medlemskapet som skulle ge möjligheter att söka medel för nya 
turistsatsningar.87 I kapitel 2, som handlar om hur svensk idrotts kulturarv skapats 
i ett historiskt perspektiv, utgör den kulturarvshistoriska utvecklingen ett viktigt 
ramverk för att besvara avhandlingens första frågeställning. Den bredare histo-
riska kontexten gör det möjligt att undersöka på vilka sätt idrottens kulturarv 
skapats och verkat i samspel med övriga samhällets kulturarv.

Känslomässiga kulturarv

Med såväl kritiska som historiska perspektiv om kulturarv i åtanke, är det ingen 
tvekan om att kulturarv kan utgöra både politiskt och känslomässigt sprängstoff. 
När det gäller känslornas hemvist i kulturarvet har det dock funnits delade me-
ningar inom kulturarvsforskningen, åtminstone historiskt sett. Laurajane Smith 
och Gary Campbell menar att kulturarv skapat av icke-etablerade kulturarvsak-
törer i högre grad präglats av känsloyttringar jämfört med kulturarv skapat inom 
den tidigare auktoriserade kulturarvsdiskursen.88 Inom den auktoriserade kultur-
arvsdiskursen har känsloyttringar istället betraktats med skepsis, vilket inneburit 
att etablerade kulturarvsaktörer framställts som mer solida och trovärdiga i kraft 
av professionalitet, rationalitet och påstådd objektivitet. Kulturarv utanför den 
auktoriserade kulturarvsdiskursen har däremot stundtals betraktats som oseriösa 
och förskönande i sina försök att anspela på känslor och affektion.89 I sin ny-
utkomna bok Emotional Heritage talar Smith bland annat om nedlåtande epitet 
som ”disneyfiering” och ”fördummande”, speciellt avseende turismorienterade 
kulturarv. Epiteten har också gällt dess konsumenter, som betraktats som irratio-

85 Hewison, Robert, The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, London: Meuthen 
Paperbacks (1987).

86 Harrison (2013), s. 69.
87 Kulturpolitikens inriktning – i korthet: En sammanfattning av Kulturutredningens slutbetän-

kande (SOU 1995:84), s. 70. De svenska kulturarv som fanns på världsarvslistan år 1995 var 
Drottningholms slott, Engelsbergs bruk, hällristningarna i Tanum, Birka och Skogskyrko-
gården i Stockholm.

88 Smith, Laurajane & Campbell, Gary, ”The Elephant In the Room: Heritage, Affect and 
Emotion”, Logan, William, Craith, Máiréad Nic & Kockel, Ulrich, A Companion to Heri-
tage Studies, Wiley Blackwell (2015), s. 6.

89 Smith & Campbell (2016), s. 8.
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nella och känslostyrda i sin kulturarvskonsumtion.90 Här går det alltså att peka 
på ett maktförhållande, underblåst av forskningen, som kan sägas ha bidragit till 
uppfattningar om vad som är bra respektive mindre bra kulturarv.
 I takt med att den auktoriserade kulturarvsdiskursen utmanats har större intres-
se och förståelse emellertid börjat visas gentemot mer känslomässiga kulturarvs-
yttringar. För avhandlingen är detta viktigt att beakta, inte bara för att idrottens 
kulturarv åtminstone historiskt sett verkat utanför den auktoriserade kulturarvs-
diskursen, utan också för att dess kulturarv enligt tidigare forskning är behäftat 
med starka känsloyttringar hos såväl producenter som mottagare. Detta gäller 
inte minst känslan av nostalgi, varför just denna är viktig att studera närmare.91 
 Nostalgibegreppet har en lång historia och har diskuterats i olika sammanhang. 
En mycket tidig introduktion härstammar från år 1688, då den schweiziske medi-
cinaren Johannes Hofer använde nostalgi för att beskriva ett medicinskt tillstånd 
av hemlängtan som tog sig rent fysiska uttryck.92 Under 1900-talet blev begreppet 
etablerat inom psykologin, där det betraktades i termer av psykisk ohälsa.93 På 
senare år har begreppet fortsatt kommit att förknippas med hemlängtan, men i 
övrigt blivit associerat med positiva och romantiserande aspekter.94 På ett sam-
manfattande vis föreslår Nationalencyklopedin definitionen ”en vemodig men 
njutningsfull längtan hem eller tillbaka till något förlorat”.95 
 Caroline Wilks och Catherine Kelly har undersökt hur nostalgi fungerar på 
folklivsmuseer i Storbritannien och resonerar vidare att museer likt dessa, där 
såväl producenter som mottagare värdesätter autenticitet och uppmanas att ”ak-
tivera sig”, i högre grad präglas av nostalgi. Det rör sig om ett personligt engage-
mang i det som produceras och visas, varför nostalgi i hög grad är något som i 
grunden bör tillskrivas det immateriella kulturarvet.96 Det ska dock sägas att med 
avhandlingens teoretiska ansatser om hur det materiella ”laddas” med betydelser, 
kan nostalgin i förlängningen också förstås som en del av det materiella kulturar-
vet. Min förståelse av nostalgi utgår från den definition som anges av Nationalen-
cyklopedin, som är användbar så till vida att den går att ställa mot källmaterialet 
för att blottlägga uttryck för nostalgi i exempelvis i föremål, fotografier, texter 
eller intervjuer. Sökande efter nostalgiska element i materialet kan dock riskera 

90 Smith, Laurajane, Emotional Heritage: Visitor Engagement at Museums and Heritage Sites, Lon-
don: Routledge (2021), s. 50.

91 Just nostalgi pekas ut av Smith som den kanske mest kritiserade känsloyttringen inom 
kulturarvsforskningen.

92 Hofers avhandling översattes till engelska år 1934. Se Hofer, Johannes, ”Medical Disserta-
tion on Nostalgia by Johannes Hofer”, Bulletin of The Institute of History of Medicine (vol. 2, 
nr. 6, 1934), s. 376–391. Översatt av Carolyn Kiser.

93 Sedikides, Constantine, Wildschut, Tim, Arndt, Jamie & Routledge, Clay, ”Nostalgia: Past, 
Present and Future”, Current Directions in Physical Science (vol. 17, nr. 5, 2008), s. 1–4.

94 Se exempelvis Goulding, Christina, ”Heritage, Nostalgia and the ’Grey’ Consumer”, Jour-
nal of Marketing Practice: Applied Marketing Science (vol. 5, nr. 6/7/8, 1999), s. 177–199.

95 ”Nostalgi”, Nationalencyklopedin, länk: 
, hämtad 2022-01-12.

96 Wilks, Caroline, & Kelly, Catherine, ”Fact, Fiction and Nostalgia: An Assessment of Her-
itage Interpretations at Living Museums”, International Journal of Intangible Heritage (vol. 3, 
2008), s. 128–140.
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att skymma sikten för de sammanhang som nostalgin uppträder i, varför det är 
viktigt att också beakta dessa. I vilka sammanhang uppträder nostalgin? På vilka 
sätt uppträder nostalgin? Nostalgi används som analytiskt redskap främst i kapitel 
2, men berörs även i andra delar av avhandlingen.

Meningen med kulturarvet

Efter att ha fastslagit kulturarvets diskursiva prägel och därefter diskuterat begrep-
pet ur ett kritiskt och historiskt perspektiv, infinner sig frågan om vad kulturarvets 
mening egentligen är. Kort uttryckt – varför är det viktigt och varför används det? 
Definitionen av begreppet – arvet efter äldre generationer och hur det uppfattas, 
tolkas och förs vidare – är i första hand teknisk och säger inte mycket om hur kul-
turarvet brukas och varför. Jonas Anshelm menar, med ovanstående definition i 
åtanke, att ”kulturarvet definitionsmässigt är lika gammalt som kulturen”, men att 
kulturarv som ”medveten värdekategori” har en blott 200-årig historia – Anshelm 
pekar ut sekelskiftet 1800 som en startpunkt för kulturarvet i västvärlden.97

 Inspirerad av Max Webers distinktioner om socialt handlande – målrationellt, 
värderationellt, affektuellt och traditionellt – presenterar Anshelm olika motiveringar 
att bruka kulturarvet. Det målrationella handlandet innebär att kulturarvet an-
vänds som medel för att uppnå vissa mål – till exempel lycka, möjligheter att på-
verka andra människor eller ekonomisk vinning. Det värderationella handlandet 
av kulturarv knyter an till moraliska, estetiska eller religiösa dimensioner. Kultur-
arvet är här förknippat med pliktkänsla – exempelvis går vi i kyrkan eftersom det 
förordas av den religion vi tillhör.98 
 De målrationella och värderationella handlingarna är enligt Anshelm medvet-
na, medan de tredje och fjärde alternativen, det affektuella och det traditionella 
bruket, rör sig på mer emotionella nivåer. Ett affektuellt bruk av kulturarv innebär 
att det helt enkelt ”känns” bra eller rätt och ett traditionellt bruk motiveras av att 
tidigare generationer också tagit del av kulturarvet – därför ska det också göras 
framgent.99

 Anshelms förslag avser uttryckligen bruket av kulturarvet, medan avhandling-
en i första hand undersöker produktionen av detsamma. Mellan att bruka och 
att producera finns emellertid inga vattentäta skott. Därför är min hållning att de 
olika formerna av kulturarvsbruk också kan appliceras på produktion av kultur-
arv. I avhandlingen används Anshelms förslag således för att förstå och sortera ut 
olika motiv för skapandet av idrottsmuseer, vilket är kopplat till avhandlingens 
första frågeställning och mest framträdande i kapitel 2 och 4.

97 Anshelm, Jonas, ”Inledning – Modernisering och kulturarv”, i Anshelm, Jonas (red.), Mo-
dernisering och kulturarv, Stockholm/Stehag: Brutus Östling bokförlag Symposium (1993), s. 
9, s. 11.

98 Anshelm (1993), s. 16.
99 Anshelm (1993), s. 17.
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Kulturarvets förändringsbenägenhet och kontextberoende

Hur kan de kulturarvsteoretiska resonemangen knytas an till idrotten? Sett till den 
tidigare forskning som bedrivits i USA är det tydligt att idrottens kulturarvisering 
ofta sammanförs med turist- och upplevelseindustrin. En förklaring till detta kan 
vara att elitidrotten i USA är konstruerad enligt en major league-modell där vinst-
maximering och kapitalism är överordnat statlig reglering, vilket sannolikt spiller 
över när samma idrott ska kulturarviseras.100 I Sverige, med en idrott organiserad 
enligt den traditionellt europeiska minor league-modellen och med mer flytande 
gränser mellan amatör- och proffsidrott, premieras i högre grad nyttomaximering 
och föreningsdemokrati.101 De senaste decennierna har även den svenska idrot-
ten influerats av marknadstillvända krafter och rört sig mot såväl professionalise-
ring som kommersialisering, dock utan att släppa folkrörelsetanken – framförallt 
när det gäller barn och ungdomars idrott.102 Idrotten i Sverige kan sägas bedrivas 
genom en blandning av föreningsfostran och tävlingsfostran, vilket slogs fast i en 
statlig offentlig utredning med samma namn som publicerades år 2008. Dessa 
två utgör ett användbart begreppspar för att beskriva den svenska idrotten. För-
eningsfostran härstammar ur föreningsdemokratiska värderingar som sträcker sig 
bortom rent idrottsliga prestationer – här betonas att föreningsidrotten ska vara 
en skola i demokratiska processer överförbara även till det omgivande samhället. 
Tävlingsfostran å sin sida hämtas direkt inifrån idrotten och beskriver ”alla de 
principer och värderingar som omgärdar tävlingsidrottens interna logik”.103 Den 
svenska idrotten kan alltså sägas stå på två ben, vilket skulle kunna betyda att dess 
kulturarv har potential att dra åt upplevelseindustrin, men också åt ett mer anti-
kvariskt håll där fokus hamnar på att skildra det idrottsliga vardagslivet och forna 
prestationer. Strukturella omständigheter har således betydelse för hur kulturarvet 
skapas – och i avhandlingen utgör den svenska idrottens organisering en del av 
de strukturer som formar idrottens kulturarv. Den utgör därför en teoretisk ut-
gångspunkt som blir särskilt närvarande i kapitel 2 och 4, där idrottens kulturarv 
betraktas ur ett förändringsperspektiv.
 I forskningsläget framträder en återkommande kritik om kulturarvsinstitutio-
ners ovilja att inkludera idrotten i kulturarvet, men när det gäller idrottens kul-
turarv ur ett globalt perspektiv har det under senare år skett förändringar i synen 
även ”ovanifrån” sett. 104 Detta har tagit sig uttryck i att såväl UNESCO som 
ICOMOS105, en organisation som arbetar för världsarvens bevarande, har belö-

100 Backman, Jyri, Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey, Malmö: 
Malmö Studies in Sport Sciences, Malmö universitet (2018), s. 78.

101 Backman (2018), s. 73.
102 Backman (2018), s. 341; Petersson, Tomas, ”Idrottens professionaliserings- och kommersiali-

seringsprocesser”, Sociologisk forskning (nr. 1, 2005), s. 7–9. 
103 Föreningsfostran och tävlingsfostran: En utvärdering av statens stöd till idrotten (SOU 2008:59), 

Stockholm (2008), s. 192.
104 Ramshaw (2020), s. 5.
105 ICOMOS står för International Council of Monuments and Sites. ICOMOS fungerar också 

som rådgivare åt UNESCO. Länk: https://www.icomos.org/en/home-wh, hämtad 2020-11-
11.
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nat viss idrott nyvunnen status. Idrotter som är särskilt betydelsefulla för lokal 
och regional identitet – så kallade traditional games and sports – ska skyddas och 
marknadsföras eftersom de, också enligt UNESCO, utgör viktiga komponenter 
för interkulturella dialoger och bidrar till förståelse för kultur och samhälle i bred 
bemärkelse. De traditionella sporterna, menar UNESCO, ger därtill regeringar, 
samhällen och individer möjlighet att ”uttrycka både kulturell stolthet och rike-
dom” (min översättning).106 Just ordvalet marknadsföring – promotion – väcker 
intresse eftersom det går väl i linje med en kritik som de senaste åren riktats mot 
UNESCO och Världsarvskonventionen, där vissa röster gjort gällande att verk-
samheten till övervägande del fungerat som marknadsföring för att gynna turism. 
I en artikel i den brittiska dagstidningen The Independent menade skribenten att 
”The World Heritage emblem has come to represent a grandiose marketing tool-
fodder for ‘things you must see before you die’ coffee table books”.107 Liknande 
kritik har framförts i en vetenskaplig artikel av Elizabeth Betsy Keough, i vilken 
hon menar att arbetet med världsarv präglas av en politisk och ekonomisk röra 
istället för att handla om samarbete kring just bevarandefrågor.108 Denna kritik 
kan också knytas till idén om kulturarvet som upplevelseindustri. 
 I forskningsläget tog jag också upp hur Sean Gammon och Gregory Ramshaw 
ställt kritiska frågor om hur idrott som kulturarv uppfattas, där de betonat vikten 
av att förstå ”idrott som kulturarv” snarare än att tala om ”idrottens kulturarv”. 
Detta går väl i linje med den konstruktivistiska förståelsen av kulturarv som av-
handlingen vilar på. Idrottsmuseer är platser där laddade föremål ställs ut – kultur-
arviseras – tillsammans med fotografier, ljud, ljus och interaktiva inslag. Eftersom 
kulturarv är kontextberoende, är det för avhandlingen viktigt att diskutera dessa 
processer i en svensk kontext, med den svenska idrotten i beaktande. I vilka sam-
manhang kulturarviseras svensk idrott och hur påverkas detta av den svenska 
idrottens organisering? Hur kan den svenska idrottens kulturarvisering sättas i 
relation till det övriga samhällets kulturarv och the heritage boom? Dessa frågor 
ämnar jag med hjälp av min teoretiska förståelse av kulturarv söka svar på.

Museologiska perspektiv 

I avhandlingen utgörs studieobjekten av idrottsmuseer. Dessa kan betraktas som 
noder runt vilka idrottens kulturarvisering kretsar, eller som platser där idrottens 
kulturarv materialiseras och medieras. Det är viktigt, precis som när det handlar 
om kulturarv, att förstå idrottsmuseerna som existerande i såväl sina fysiska som 

106 Traditional Sports and Games, UNESCO:s webbplats, länk: https://en.unesco.org/themes/
sport-and-anti-doping/traditional-sports-and-games, hämtad 2020-11-11.

107 “Is UNESCO damaging the world’s treasures?”, The Independent, 2009-04-29, länk: https://
www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/is-unesco-damaging-the-worlds-trea-
sures-1675637.html, hämtad 2020-11-11.

108 Betsy Keough, Elizabeth, “Heritage in Peril: A Critique of UNESCO:s World Heritage 
Program”, Washington University Global Studies Law Review (vol. 10, nr. 3, 2011), s. 592–613.
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temporala sammanhang, men också att studera dem som just museer. I det här 
avseendet behöver museologiska perspektiv anläggas. 
 Historikern Kerstin Smeds beskriver hur museologin tog form i 1800-talets 
Tyskland, men då under benämningen museumskunde, det vill säga museikun-
skap. I ämnets begynnelse studerades museer högst konkret och beskrivande – 
det var de praktiska funktionerna i och på museerna som var av intresse och den 
forskning som utfördes fungerade ofta som metodologier för hur museer skulle 
arbeta. Med tiden vidgades fältet till att också innefatta samlande, konservering 
och katalogisering. Från och med 1960- och 1970-talet har museologin nått en 
bred etablering inom västvärlden och är idag ett mångbottnat fält med olika tra-
ditioner, inriktningar och syften. Inom museologin studeras numera inte bara 
det som sker på museer utan lika mycket om museers existens och dess roller i 
samhället. Ämnet korsar även andra discipliner, som historia, kulturhistoria, et-
nologi och arkeologi, och kan, som Smeds uttrycker det, beskrivas som ”ett slags 
gökunge i kulturarvsvetenskapernas bo”.109 
 Den breda etableringen av museologin under 1960- och 1970-talet artade sig 
inledningsvis i form av nyinrättade professurer vid lärosäten i städerna Brno, Lei-
den och Leicester. År 1977 bildades också ICOFOM, vars uppgift var att initiera, 
stärka och samordna forskning om museer och museologi med kritiska perspek-
tiv.110 Etableringen kan vidare, både tidsmässigt och till sin kritiska natur, sättas 
i samband med the heritage boom. I avhandlingen samexisterar kulturarv och mu-
seologi även om de tillämpas på olika nivåer, där kulturarv ges en mer övergri-
pande funktion medan museologiperspektivet anläggs i närmare analyser av mu-
seerna. Inom museologin finns, något tillspetsat, tre dominerande inriktningar: 
den historisk-teoretiska, i vilken man intresserar sig för samlandet och samlandets 
historia, den praktiska där fokus ligger på utställningar och utställningsteknik, och 
den etisk/kritiska, där museifenomenet problematiseras och studeras kritiskt som 
en del av samhället.111 Det är perspektiv hämtade ur den sistnämnda, även kallad 
”den nya museologin”, som tillämpas i avhandlingen och som i det följande ska 
beskrivas närmare.
 Den nya museologins förmodligen mest kända definition myntades av konst-
historikern Peter Vergo år 1989. I Vergos tappning är den nya museologin inspi-
rerad av kritisk teori och betonar museer som samhälleliga, kontextberoende 
institutioner, till skillnad från äldre synsätt som istället betraktat museer som 
särskilda, statiska institutioner vars uppgifter varit att samla, vårda, bevara, visa 
och utbilda. Vergo menar att utvecklingen av den nya museologin bottnade i att 
äldre synsätt var otillräckliga eftersom de vilade på just detta ”förgivettagande” av 
museer som institutioner, där intressen låg i att undersöka hur museer arbetade 

109 Smeds, Kerstin, ”Vad är museologi?”, RIG – Kulturhistorisk tidskrift (vol. 90, nr. 2, 2007), s. 
69.

110 ICOFOM står för International Committée for Museology of the International Council 
of Museums och är en del av ICOM.

111 Palmqvist, Lennart, ”Den internationella museologin – en översikt”, Palmqvist, Lennart & 
Bohman, Stefan (red.), Museer och kulturarv (2003), Stockholm: Carlssons förlag (2003), s. 
127–145; Smeds (2007), s. 72.
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och vilka funktioner de kunde ha, men sällan om varför de över huvud taget 
fanns och på vilka sätt de fungerade i samspel med sina besökare och det omgi-
vande samhället.112 Den nya museologin har således fört med sig nya perspektiv 
för museiforskare, som att exempelvis förstå och analysera museers potential som 
ideologiska verktyg.113 För avhandlingen är perspektivet till hjälp för att förstå hur 
idrottsmuseer verkar och har verkat i sina respektive samhällskontexter. I kapitel 
2 anläggs perspektivet för att lyfta fram hur idrottsmuseer historiskt sett förhållit 
sig till det omgivande samhället, till den föränderliga idrottsrörelsen och till sina 
besökare. I kapitel 4 används det för att studera idrottsmuseers förutsättningar 
i ett framtida perspektiv. Mer konkret handlar det framtida perspektivet om att 
förstå hur idrottsmuseer förhåller sig till de utmaningar som idrottsverksamheter 
står inför, med minskat föreningsidrottande och ökad individualisering av idrot-
ten, men också hur idrottens tilltagande kommersialisering påverkar hur idrotts-
museer behöver möta sina besökare. Det sistnämnda involverar alltså hur utställ-
ningspraktiker förändras. Här är det möjligt att, på en förhållandevis konkret 
nivå, tala om museer som anammar den nya museologin, alternativt förblir kvar i 
den gamla som i högre grad lägger vikt vid det pedagogiska uppdraget – att med 
hjälp av föremål förmedla en färdig berättelse till mottagaren.114

”Gör det själv”-museer som analytisk utgångspunkt

Intresset för att också studera mindre, amatörorienterade och mer specifikt in-
riktade museer har vuxit under de senaste 30–40 åren, en utveckling som till stor 
del går att härleda till the heritage boom. Dessa mindre museers betydelse, både på 
samhälls- och individnivå, diskuterades ur ett brittiskt perspektiv av historikern 
Raphael Samuel i boken Theatres of Memory under slutet av 1990-talet. Samuel 
menade att ”’gör det själv’-curatorer och minimuseer” utgjorde en viktig del i den 
nya tidens minnesarbete, där professionella historiker och kulturarvsinstitutio-
ner blandades med allmänhetens uppfattningar och initiativ.115 Från museologiskt 
håll har den brittiska museologen Fiona Candlin studerat på vilka sätt mindre, 
självständiga museer skulle kunna hitta en plats i museologin. Candlin kallar 
dessa mindre museer för micromuseums – mikromuseer – och termen, menar hon, 
belyser dels att dessa museer ofta är relativt små, dels att de i regel är kraftigt av-
gränsade till specifika teman eller företeelser.116 

112 Vergo, Peter, The New Museology, London: Reaktion Books (1989), s. 3.
113 Insulander, Eva, Tinget, rummet och besökaren: Om meningsskapande på museum, Stockholm: 

Stockholms universitet (2010), sid 11–12.
114 Se exempelvis McCall, Vikki, ”Museums and the ’new museology’: Theory, practice and 

organizational change”, Museum Management and Curatorship (vol. 29, nr. 1, 2013), s. 19–35.
115 Samuel, Raphael, Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture, London/New 

York: Verso (2012), s. 27.
116 Candlin, Fiona, Micromuseology: An Analysis of Small Independent Museums, London: 

Bloomsbury Academic (2015), s. 2–4, s. 12.
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 Vad hade hänt om mikromuseer eller ”gör det själv”-museer hade haft samma 
status som större institutioner? Frågan knyter an till frågan om känslornas hem-
vist inom kulturarvet, där mikromuseer kan sägas representera en mer tillåtande 
hållning. Ytterst handlar dock dessa frågor om hur museer kan betraktas och för 
avhandlingen handlar det i sin tur om att inta en analytisk ståndpunkt från vilken 
jag studerar svenska idrottsmuseer som företrädesvis mikromuseer eller ”gör det 
själv”-museer – dels eftersom de påfallande ofta drivs på amatöristisk basis, dels 
eftersom förhållningssättet också möjliggör att betrakta deras museiskapande som 
en del av the heritage boom. Gränsen mellan officiella, statligt finansierade museer 
och mikromuseer är dock inte nödvändigtvis knivskarp. Bland de museer som 
undersöks i avhandlingen är det flera som i någon form erhåller statliga medel 
och är mer eller mindre erkända som institutioner, samtidigt som de drivs av ama-
törer eller volontärer – eller av entreprenörer. Gränslandet mellan det officiella 
och det inofficiella lämnar ett utrymme för viktiga problematiseringar av hur 
idrottens kulturarvs skapas och upprätthålls. Den grundläggande hållningen, icke 
desto mindre, är att studera idrottens kulturarvs- och museiskapande som underi-
frånrörelser, inte minst för att befästa det emancipatoriska elementet. 
 Kopplat till den nya museologin, som fungerar som ett verktyg för att analy-
sera svenska idrottsmuseer ur ett förändringsperspektiv, bidrar Candlins tankar 
om ”gör det själv”-museernas ställning som ett sätt att betrakta dessa icke- och 
semiprofessionella museer i relation till den professionella museisektorn. Dessa 
teoretiska perspektiv används genomgående i hela avhandlingen, men fördjupas i 
framför allt kapitel 2 och kapitel 4.

Hegemoni

I det kritiska förhållningssättet till kulturarv är frågan om makt en central faktor 
eftersom den handlar om vem eller vilka som väljer ut och väljer bort kulturarv, 
samt på vilka grunder detta sker. För att förstå hur makten över idrottens kultur-
arv skiftat över tid används begreppet hegemoni. Den mest använda betydelsen 
av hegemoni, i termer av dominansrelationer, härstammar från den italienske 
marxisten Antonio Gramsci.117 Under 1920- och 1930-talen utvecklade han idén om 
kulturell hegemoni, i vilken han utgick från det moderna, kapitalistiska samhäl-
lets strukturer. Han menade att borgarklassen ansåg sig intellektuellt och mora-
liskt överordnad de underordnade klasserna i samhället. För att utöva sin hege-
moni använde den sig inte av tvång, annat än i kristider, utan genom att ingjuta 
känslor av förnuft och samförstånd som sedan genomsyrade hela samhället. His-
torikern Marion Leffler beskriver i sin avhandling att ”borgarklassen framställer 
sin världsuppfattning som den naturliga och allmängiltiga, och det lyckas därför 

117 Fairclough, Norman, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, London: 
Routledge (2013), s. 61.
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att borgerskapet i sin världsbild också upptar vissa folkliga föreställningar”.118 I 
Gramscis hegemonibegrepp hamnar klass i förgrunden, vilket går att applicera 
även när det gäller museers roll i ett – västerländskt – historiskt perspektiv. Exem-
pelvis beskriver Tony Bennett att inrättandet av museer i västvärlden under senare 
delen av 1800-talet kunde ses som en ambition att ”bilda” underordnade klasser i 
samhället. Museerna blev således verktyg genom vilka borgarklassen kunde låta 
eftersträvansvärda ideal sippra nedåt.119 
 Jag ansluter mig till definitionen om hegemoni som samförståndspräglat do-
minansförhållande, en betydelse som tillämpas i kapitel 2 där det idrottsliga kul-
turarvets historiska utveckling analyseras. På en mer diskursanalytisk och textnära 
nivå vill jag dock vidga dess användbarhet till flera perspektiv utöver klass. I av-
handlingen används således hegemoni även i kapitel 3, men här för att identifiera 
dominerande och utmanande föreställningar – i bemärkelsen diskurser – om kön, 
nation och generation. Dessa föreställningar analyseras ur ett intersektionellt per-
spektiv, vilket gör det möjligt att förstå hur exempelvis maskulinitet och femini-
nitet vid vissa givna tillfällen konstrueras i samverkan med generation, eller hur 
generation och kön vid andra tillfällen samverkar för att konstruera klassidentite-
ter. Vid vissa tillfällen kan perspektiv också tryckas undan för att ge plats åt andra, 
vilket gör det viktigt att analysera också vad som inte framträder. På ett museum 
kan dessa föreställningar och identiteter avläsas ur såväl föremål som texter och 
bilder, men även ur intervjupersoners utsagor.

Avhandlingens analyskategorier – kön, klass, generation och nation

I denna avslutande del av teorikapitlet riktas fokus för hur idrottsmuseernas ut-
ställningar analyseras, vilket alltså knyter an till avhandlingens andra frågeställ-
ning om hur svensk idrotts kulturarv gestaltas på idrottsmuseer idag. Här används 
analyskategorierna kön, klass, nation och generation. I avhandlingens empiriska 
delar förekommer dock vissa teoretisk-empiriska exempel som inte redogörs för 
i detta kapitel. Dessa ges i syfte att knyta analyserna närmare materialet, bredda 
tolkningarna, göra jämförelser och skapa tematiseringar. De definitioner som i det 
följande redogörs för ska i första hand ska betraktas som grundläggande synsätt. 
 I kategorin kön artikuleras hegemoniska uppfattningar om manligt och kvinn-
ligt och om maskulint och feminint, samtidigt som vissa förblir outtalade och 
till synes förgivettagna. Här är en vidgad förståelse av Raewyn Connells teori om 
hegemonisk maskulinitet vägledande. Connell utgår från att det inom ett socialt 
sammanhang finns flera maskuliniteter som förhåller sig till varandra, varav en – i 
ett givet sammanhang – är mer dominant än de övriga och därmed utgör den he-

118 Leffler, Marion, Böcker, bildning, makt: Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i 
Lund och Helsingborg 1860–1901, Lund: Lund University Press (1999), s. 53.

119 Bennett, Tony, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, London: Routledge (1995), 
s. 91.
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gemoniska maskuliniteten eller det hegemoniska projektet.120 Den hegemoniska mas-
kuliniteten kan i teorin alltid ersättas av en ny, men trots detta torgför Connell en 
etablerad sanning om att den västerländske, heterosexuelle mannen utgör ett svår-
överträffat hegemoniskt ideal. Denne förväntas vara självständig, kontrollerad, 
fysiskt stark, ha förmågan att göra kvinnor gravida och anses stå högre i hierarkin 
än, exempelvis, en homosexuell man eller en man av icke-västerländsk härkomst. 
Connell har mottagit kritik, dels för att den hegemoniska idealbilden är statisk 
och föråldrad, dels för idén om en hegemonisk maskulinitet är hämmande – kritik 
Connell själv tillstått och reflekterat över i en artikel publicerad 2005.121 I syfte att 
vidareutveckla teorin har en vidgad syn på hegemonisk maskulinitet föreslagits, 
där flera samtidigt rådande hegemoniska maskuliniteter, beroende på situation, 
kan vara både delaktiga och konkurrerande.122 Jag delar den synen och tilltalas där-
till av sociologen Eric Andersons tankar om inkluderande maskulinitet, ett begrepp 
som springer ur dennes forskning om brittiska universitetsatleter och syftar till 
att belysa hur män inte tvunget måste värja sig mot intimitet och homosexualitet 
för att bevisa sin manlighet, utan istället kan låta dessa dimensioner inkluderas. 
Enligt Anderson blir inkluderande maskuliniteter möjliga i ett samhälle som allt 
mindre präglas av homofobi.123 
 För Connell är en viktig utgångspunkt att underordnade maskuliniteter ofta 
sammanflätas med feminina attityder. Detta gör maskulinitetsteorin framkomlig 
också för den som ämnar undersöka hur femininitet konstrueras – vilket påfal-
lande ofta görs i motsats till vad som framställs som maskulint. Här låter jag 
mig inspireras av sociologen Mimi Schippers som med utgångspunkt i Connells 
reflektioner formulerat idéer om könshegemoni, där också hegemonisk femininitet in-
går. Det betyder att det finns idealtyper också av femininiteter, som förvisso är 
underordnade maskuliniteter och beroende av dem, men som tillåts vara såväl 
delaktiga som konkurrerande beroende på sammanhang. Ett viktigt antagande i 
Schippers resonemang är att femininitet används komplementärt för att framhäva 
maskulinitet, som alltså är i ständig överordning. Den maskulina överordningen 
legitimeras av underordnade femininiteter, och de feminina egenskaperna, inom 
vilken den hegemoniska femininiteten framträder, fungerar således omvänt för 
att befästa den maskulina överordningen.124 Schippers menar vidare att alla femi-
niniteter inte nödvändigtvis behöver fungera som komplement till överordnade 
maskuliniteter. Dessa kallar hon för pariah femininities, som på svenska kan över-
sättas till pariafemininiter, och vad som kännetecknar dem är att de ”kontamine-

120 Connell, R.W, Maskuliniteter, översättning av Åsa Lindén, Daidalos Förlag: Göteborg 
(1995), s. 100.

121 Se Connell, R.W. & Messerschmidt, James W., ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the 
Concept”, Gender & Society (vol. 19, nr. 6, 2005), s. 829–859.

122 Se exempelvis Wetherell, Margaret & Edley, Nigel, “Negotiating hegemonic masculinity: 
Imaginary positions and psycho-discursive practices”, Feminism & Psychology, (vol. 9, nr. 3, 
1999), s. 335–356.

123 Anderson, Eric, Inclusive masculinity: The changing nature of masculinities, New York: Rout-
ledge (2009), s. 19.

124 Schippers, Mimi, ”Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity, and Gender 
Hegemony”, Theory & Society (vol. 36, nr. 1, 2007), s. 91.
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rar” förhållandet mellan maskulinitet och femininitet.125 Pariafemininiteter, enligt 
Schippers, uppstår ofta när män uttrycker hegemonisk femininitet, något som 
framställs som icke-önskvärt. I Schippers resonemang kallas detta male femininity, 
eller manlig femininitet.126

 Schippers föreslår två sätt att empiriskt tillämpa teorin om könshegemoni. 
Det ena sättet inleds med att maskulina respektive feminina element identifieras. 
Därpå följer frågan om vilka egenskaper, praktiker eller uttryckssätt som bidrar 
till att befästa femininiteten som underordnad och komplementär i relation till 
maskuliniteten. Svaret som framträder säger dels något om vilka maskulina res-
pektive feminina egenskaper som anses hegemoniska, dels något om vilka som 
inte är det – nämligen de som inte befäster den hierarkiska relationen mellan mas-
kulint och feminint.127 Det andra sättet på vilket könshegemoni kan tillämpas är 
genom att identifiera de egenskaper, praktiker eller uttryckssätt som representerar 
pariafemininiteter, både hos män och kvinnor, och därigenom nå förståelse om 
vad som konstituerar hegemonisk femininitet.128 I kapitel 3, där konstruktioner av 
kön på idrottsmuseer analyseras, används Schippers teori på båda dessa sätt i syfte 
att utkristallisera hegemoniska maskuliniteter, hegemoniska femininiteter samt 
pariafemininiteter.
 Kategorin klass är ofta tätt sammankopplad med vilka idrotter som presenteras 
på museerna, då olika idrotter är laddade med olika betydelser som ofta går att 
härleda till respektive idrotters historiska bakgrunder. När det gäller fotboll, den 
idag kanske mest representerade sporten på idrottsmuseer, är denna historiskt sett 
en sport som kommit att förknippas med arbetarklassen – både nationellt och 
globalt.129 I andra änden av spektrumet finns till exempel tennis, en sport som 
utövats – och utövas – av företrädesvis medelklass och överklass. Utifrån vad som 
är synligt kan klass sedan artikuleras på olika sätt. Klass kan betraktas utifrån an-
tingen kulturella eller ekonomiska framställningar och det är genom dessa linser 
begreppet används i avhandlingen. Mer specifikt inspireras jag av sociologen Ro-
semary Cromptons tre distinktioner av klass – klass som prestige, status, kultur eller 
livsstil, klass som strukturerad, social och ekonomisk ojämlikhet samt klass som verkliga 
eller potentiella sociala och politiska aktörer.130 De två inledande distinktionerna är 
också de som är mest diametralt olika, eftersom de betraktar klass å ena sidan som 
främst något identitetsmässigt, å andra sidan som något materiellt och strukturellt 
enligt en marxistisk världsbild. Den tredje distinktionen knyter samman de två 
inledande och påvisar förhållandet mellan dem.131

 Att studera hur idrottsmuseer konstruerar klass kan således ske genom att till-
lämpa olika förståelser av klass. I vissa fall framgår klass enligt en marxistisk förstå-

125 Schippers (2007), s. 95.
126 Schippers (2007), s. 96.
127 Schippers (2007), s. 100.
128 Schippers (2007), s. 100.
129 Se Andersson, Torbjörn, Kung fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut 

till 1950, Brutus Östling Bokförlag Symposium: Stockholm (2002).
130 Crompton, Rosemary, Class and Stratification, Cambridge: Polity Press (2008), s. 15. 
131 Crompton (2008), s. 16.
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else, där det omgivande samhället ofta görs till en fond mot vilken sportens eller 
klubbens historia tar olika vägar. I andra fall framkommer klassperspektiv som 
i termer av identitet och tillhörighet, ibland utan entydiga förklaringar. Dessa 
tillfällen kan härledas till historikern E.P. Thompsons idéer om att klass ”händer” 
i olika sammanhang. Här är klass mer än något annat en fråga om identitet, med-
vetenhet och samhörighet, en social konstruktion som uppstår och reproduceras 
i relation till yttre omständigheter.132 Ibland framgår klass i båda nämnda bemär-
kelser – och då är det viktigt att se till växelspelet mellan dem.
 Den teoretiska förståelsen av generation hämtas från den tyske sociologen Karl 
Mannheim, som under 1920-talet formulerade idéer om hur generation konstru-
eras i sociala sammanhang. Mannheim menade att generation något grovhugget 
kunde förstås antingen på ett allmänt, kollektivt plan eller genom konkreta sociala 
grupper. Till konkreta sociala grupper räknade han exempelvis familjer, stammar 
och specifikt inriktade organisationer eller sammanslutningar, där människor an-
tingen var förbundna genom livsviktiga och existentiella band eller strålade sam-
man på rationell och frivillig basis.133 Samtliga exempel stämmer väl överens med 
hur idrott kan fungera, åtminstone i det dagliga utövandet – men hur hanteras 
generation när idrotten kulturarviseras? 
 Generation kan i många fall vara en svårfångad analyskategori som riskerar 
att förbli både oupptäckt och förgivettagen. Därför har det varit viktigt att finna 
exempel där generation tillämpats, dels för att kunna förstå och ringa in vad gene-
ration egentligen är och hur jag får syn på det i materialet, dels hur det används i 
kulturarviseringen av idrott. I historikern Joakim Glasers licentiatavhandling, som 
handlar om identitetsskapandet hos åtta tyska ungdomar 20 år efter Berlinmurens 
fall, analyseras generation med utgångspunkt i Mannheims teori. De åtta ungdo-
marna har i Glasers avhandling betraktats som en generation enligt en förståelse 
av generation där erfarenheter står i centrum, även om ungdomarna också delar 
såväl födelseort som ålder.134 I denna avhandling är gemensamma erfarenheter ett 
sätt att förstå generation, exempelvis genom hur konkreta sociala grupper som 
fotbollslag porträtteras på idrottsmuseum, men eftersom idrott i hög grad kret-
sar kring åldersindelning och lokal identitet, är även biologiska generationskon-
struktioner viktiga att ta i beaktande – exempelvis hur äldre idrottare porträtteras 
gentemot yngre och hur relationer mellan biologiska familjemedlemmar fram-
ställs. Som sociologen Elizabeth Townsend framhållit, framgår ibland mönster 
där yngre generationer visar medvetenhet gentemot vad som kan uppfattas som 
äldre generationers misslyckanden och strävar efter förbättring.135 Kan generation 

132 Thompson, E.P., The Making of the English Working Class, London: Victor Gollancz Ltd 
(1980), s. 9; Efstathiou, Christof, ”E.P Thompson’s Concept of Class Formation and its 
Political Implications: Echoes of Popular Front Radicalism in The Making of The English 
Working Class”, Contemporary British History (vol. 28, nr. 4, 2014), s. 404–421.

133 Mannheim, Karl, ”The Problem of Generations”, i Kecskemeti, Paul (ed.), Karl Mannheim: 
Essays, Routledge (1952, återpublicerad 1972), s. 288.

134 Glaser, Joakim, Med muren i backspegeln: Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra 
Tyskland, Lund: Lunds universitet (2011), s. 29.

135 Townsend, Elizabeth, ”Generations and Generational Conflict”, Stearns, Peter (red.), Ency-
clopedia of European Social History (vol. 4, 2001), s. 252.
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användas på liknande sätt i analyser av idrottsmuseer, eller råder omvända förhål-
landen där äldre generationer framställs mer glorifierat? 
 Nation ses som ett övergripande perspektiv som i sin tur har förgreningar till 
konstruktioner av lokala och globala identiteter. Med nation åsyftas konstruktio-
ner av Sverige och av ”det svenska”, idéer som laddats i såväl bilder som texter 
och föremål på museerna, men som också framkommer i intervjuer med musei-
skapare. Synsättet avseende hur nation konstrueras är inspirerat av socialantro-
pologen Benedict Andersons tankar om nation som föreställd gemenskap. An-
derson menar att en nationell gemenskap inte kan vara annat än just föreställd, 
eftersom människorna i en nation omöjligen kan ha kännedom om varandra och 
varandras preferenser, eller för den delen känna till varje aspekt av nationen så 
som dess ekonomi, geografi eller historia.136 De konstruktioner som skapas om na-
tion på idrottsmuseer i Sverige är således flertaliga, varierade och kontextbundna. 
 Eftersom museerna är belägna på olika platser i Sverige och i såväl utställningar 
som kommunikation ofta gör internationella utblickar, menar jag att också de 
lokala och globala perspektiven är viktiga att studera för att ställas i relation till 
konstruktionen av nation. Sociologen Ulrich Beck menar att det globala och det 
lokala ska betraktas som två sidor av samma mynt enligt ett både-och-tänkande 
där det globala och det lokala, liksom liknande motsatspar som det centrala och 
det perifera eller det sammanhängande och det fragmentiserade, inte utesluter varandra 
– tvärtom måste det ena förstås som en aspekt av det andra137. Även sociologen 
Roland Robertson har resonerat kring tvåsidigheten på liknande vis och beskrivit 
hur det universella tränger in i det partikulära och det partikulära tränger in i det 
universella, vilket i sammanhanget innebär en lokalisering av det globala och en 
globalisering av det lokala.138 Robertson har tillsammans med Richard Giulianotti 
författat en studie som beskriver fenomenet just avseende fotboll139, vilket Tor-
björn Andersson senare tagit fasta på i boken Spela fotboll, bondjävlar (del 2).140

136 Anderson, Benedict, Imagined Communities, London: Verso Books (1983), s. 6.
137 Beck, Ulrich, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar, Göte-

borg: Daidalos (1998), s. 46.
138 Robertson, Roland, Globalization: Social theory and global culture, London: SAGE Publica-

tions (1992), s. 100.
139 Robertson, Roland & Giulianotti, Richard, Globalization and Football, Los Angeles: SAGE 

Publications (2009).
140 Andersson, Torbjörn, Spela fotboll, bondjävlar! Del 2: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 

1950 till 2000-talets början, Stockholm/Höör: Östling Bokförlag Symposium (2016), s. 25.
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Metoder

Kvalitativa ansatser

I avhandlingen använder jag kvalitativa forskningsmetoder för att förstå hur idrott 
konstrueras som kulturarv på och omkring idrottsmuseer i Sverige. Jag kommer 
i detta avsnitt att redogöra för mina metodval och källor, men också argumen-
tera för den kvalitativa forskningsansatsens betydelse. Det är viktigt, vilket också 
kommunikationsforskaren Sarah J. Tracy påpekar, att tydliggöra vad kvalitativ 
forskning kan bidra med, inte minst när det gäller att synliggöra komplexa sam-
manhang eller bedriva forskning ”inifrån” snarare än ”ovanifrån”.141

 Den första övergripande frågeställningen handlar om på vilka grunder idrotts-
museer existerar, hur de växer fram liksom deras framtidsutsikter. För att besvara 
frågeställningen har jag genomfört intervjuer med personer som är direkt – och 
indirekt – inblandade i de idrottsmuseer som ingår i undersökningen. Det handlar 
om museichefer, kuratorer och assistenter, men också om föreningsmedlemmar 
och entusiaster. Jag har också, genom en diskursanalytisk lins, analyserat skriftligt 
arkivmaterial, tidningsartiklar och radioreferat för att kunna belysa frågeställning-
en ur ett historiskt och föränderligt perspektiv. Den andra övergripande frågeställ-
ningen handlar om hur idrottens kulturarv presenteras i ett nutida sammanhang. 
Även här används ett diskursanalytiskt angreppssätt för att tolka utställningar och 
verksamheter, liksom för att synliggöra perspektiv som kön, klass, nation och 
generation. I dessa analyser har jag involverat material som intervjuutsagor, tex-
ter, bilder, föremål, utställningsrum och omgivningar. Sammantaget kan arbetet, 
något förenklat, sägas ha bedrivits i två faser – en insamlande fas och en tolkande 
fas. Det ska dock påpekas att det inte funnits några vattentäta skott mellan insam-
ling och tolkning, utan de har i mångt och mycket överlappat varandra.142

 I den insamlande fasen har jag arbetat med etnografiska metoder i form av 
intervjuer, beskrivningar och kulturanalyser, varav samtliga i detalj kommer att 
redogöras för längre fram i kapitlet. Insamlingsarbetet påbörjades under hösten 
2018, då en pilotstudie av Malmö FF-museet genomfördes. Pilotstudien blev 
vägledande för hur resterande arbete fortlöpte och uppgick sedermera i avhand-
lingen tillsammans med de andra undersökta museerna. I juli 2019 studerades 
Riksidrottsmuseet och under perioden oktober 2019–februari 2020 genomfördes 
fältstudier av Helsingborgs idrottsmuseum, Dalarnas idrottsmuseum och Nordis-
ka Travmuseet – samtliga i nämnda ordning. 

141 Tracy, Sarah J. ”Qualitative Quality: Eight ’Big-Tent’ Criteria for Excellent Qualitative Re-
search”, i Qualitative Inquiry (vol. 16, nr. 10, 2010), s. 838.

142 Denna hållning kan ses som allmän för ett etnografiskt och kulturanalytiskt arbetssätt. Se 
exempelvis Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalytiska verktyg, Malmö: Gleerups (2012), 
s. 10.
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Intervjuer

Nio kvalitativa djupintervjuer har gjorts under insamlingsfasen. Intervjuerna har 
följt en intervjuguide och medvetet haft en tydlig biografisk karaktär – de har 
börjat i barndom och uppväxt, övergått till att handla om ett historieintresse i 
allmänhet och därefter om engagemanget för idrottens kulturarv och de aktuella 
idrottsmuseerna i synnerhet. Intervjumaterialet har med hjälp av den biografiska 
ansatsen varit rikt avseende kontext, något som gjort det möjligt att förstå perso-
nernas engagemang i ett större perspektiv. De nio intervjuerna har spelats in och 
transkriberats. Vid vissa tillfällen har intervjuerna lett vidare till nya, oväntade 
upptäckter. I samband med en av intervjuerna till Malmö FF-museet fick jag 
exempelvis tillgång till en originaltext som behandlade bakgrunden till museet 
och som sedan kom att användas som källmaterial. Texten hade sannolikt inte 
framkommit i något annat sammanhang och hade stor betydelse för analysen. 
Denna händelse, liksom andra liknande som uppkommit under intervjuarbetet, 
bidrog till att styra intervjuerna i riktningar som inte alltid var planerade, men 
som i efterhand visade sig vara intressanta. Det går också i linje med Robin Eke-
lunds tankar hur den materiella omgivningen bidrar till att påverka och styra 
intervjusamtal.143 Som komplement till de nio, arrangerade intervjuerna, har även 
mer informella samtal förts. Dessa har uppstått vid mina besök på museerna, där 
jag vistats i miljön och blivit rundvisad bland utställningar, men också i samband 
med att jag ”tagit rygg” på museipersoner och rört mig utanför museet för att 
undersöka omgivningarna. Några av dessa samtal har i efterhand nedtecknats och 
två av dem har använts i analyserna.
 Människors drivkrafter och engagemang framgår inte alltid tydligt i skriftliga 
material. På så vis är intervjuer lämpliga eftersom den som på ett eller annat sätt 
är involverad i ett idrottsmuseum, som i det här fallet, får möjlighet att berätta 
om varifrån det här engagemanget kommer och på vilket sätt det skänker mening. 
Människorna jag intervjuar är ofta direkt inblandade i att göra vissa urval som får 
konsekvenser i hur svensk idrottshistoria uppfattas. Att genomföra intervjuer med 
dem är ett lämpligt sätt att förstå hur de tänker och resonerar kring detta, liksom 
att i förlängningen analysera deras utsagor kritiskt ur ett maktperspektiv. 

Kulturanalys

För att fördjupa förståelsen för idrottens kulturarvisering har jag använt mig av 
kulturanalytiska verktyg. I arbetet med att dokumentera museerna har jag kon-
struerat beskrivningar av museilokaler och föremål, liksom av omgivande platser 
och intilliggande verksamheter. Metoden är inspirerad av så kallade ”täta beskriv-
ningar” – en översättning av ”thick descriptions” – som från början utvecklades 
av filosofen Gilbert Ryle men som mest förknippas med antropologen Clifford 

143 Ekelund, Robin, ”Ord och ting om vartannat”, i Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars, 
Muntlig historia: i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur (2015), s. 99.
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Geertz.144 Jag har också inspirerats av etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren, 
som tar fasta på ”det undflyende vardagslivet” och dess betydelse för såväl det 
partikulära som det universella.145 Min utgångspunkt har varit att det dagliga ar-
betet med idrottens kulturarvisering också speglar föreställningar om livets större 
och mindre frågor. Kombinerat med de biografiskt inriktade intervjuerna menar 
jag att det kulturanalytiska arbetssättet frilägger det vardagliga livet som menings-
skapande.146

 I mitt fall har arbetssättet inneburit beskrivningar som omfattat såväl museerna 
som dess omgivande miljöer och sammanhang. Detta har delvis gjorts i syfte 
att just dokumentera i bemärkelsen ”samla in”, men också för att i möjligaste 
mån främmandegöra mina undersökningsobjekt. Det har därför genomgående 
varit viktigt att identifiera och tolka olika teman och mönster som framträtt på 
och omkring idrottsmuseerna, liksom hur olika teman och mönster kontrasterat 
mot varandra och vilka betydelser de har haft för att forma den större bilden.147 
I beskrivningarna har jag varit uppmärksam på detaljer i form av rum, föremål, 
placeringar, färger, avvikande och återkommande element. Jag har även fotogra-
ferat föremål och miljöer. Beskrivningarna har utförts i realtid, under mina be-
sök, och har antingen nedtecknats med penna och papper eller spelats in med 
växelvis diktafon eller mobiltelefon. Anteckningarna och inspelningarna har i 
efterhand bearbetats och renskrivits. Beskrivningarna har i slutändan resulterat i 
textdokument om ungefär 40 sidor per fältbesök, vilka därefter utgjort merparten 
av källmaterialet till kapitel 3. Beskrivningarna har också delvis använts under 
innevarande avsnitt där de olika museerna presenteras.

Kritisk diskursanalys

För att knyta an till avhandlingens teoretiska utgångspunkter om hur kulturarv 
konstrueras, krävs en kritisk ansats också i tillvägagångssättet. Därför utförs en 
kritisk diskursanalys, som förutom att synliggöra och analysera diskurser också 
strävar efter att belysa förändring av dem. Genom kritisk diskursanalys är det 
alltså möjligt att visa vilka fenomen som upprätthåller diskurserna, så som makt-
strukturer eller ojämlika sociala förhållanden, men också att visa i vilka samman-
hang förändring av diskurser sker.148 Den kritiska diskursanalysen är inspirerad 
av Norman Faircloughs tredimensionella modell där varje språklig handling ses 
i tre dimensioner: först som uttrycket, som beskriver ett yttrande, en text eller en 
visuell kommunikation, därefter som en diskursiv praktik som avser produktionen 
och konsumtionen av det som yttras och slutligen som en social praktik där det 

144 Geertz, Clifford, ”Thick Description: Towards an Interpretive Theory of Culture”, The In-
terpretation of Cultures Selected Essays by Clifford Geertz, New York: Basic Books (1973), s. 9–10.

145 Ehn & Löfgren (2012), s. 6.
146 Roberts, Brian, ”Biographical Research”, Understanding Social Research, Bucklingham: Open 

University Press (2002), s. 6.
147 Ehn & Löfgren (2012), s. 9, 30.
148 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 67f.
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omgivande sammanhanget, inom vilket de två föregående är möjliga, tas i be-
aktande och analyseras.149 Ytterst handlar detta om att analysen måste vävas in i 
sammanhang där den kan bidra till en större förståelse.150

 I den kritiska diskursanalysen har jag använt allt tillgängligt material – fältan-
teckningar, intervjuer, fotografier, texter, arkivmaterial, tidningsartiklar och före-
mål. Vad gäller just föremålen bottnar analyserna i en teoretisk förståelse om att se 
dem som bärare av berättelser, minnen och traditioner – dock inte per automatik, 
utan genom att tingen används och får betydelse i sociala sammanhang och prak-
tiker.151 I vissa fall har intervjuutsagor hjälpt till med tolkningar av föremål genom 
att ha bidragit med historiska kontexter och proveniens, i andra fall har texter 
i anslutning till föremålen varit vägledande. Vid flera tillfällen har omgivande 
faktorer, exempelvis rummets konstitution och övriga föremål, fungerat som led-
trådar genom vilka ett eller flera specifika föremål kunnat analyseras. Detta knyter 
också an till den kulturanalytiska ansatsen, där en viktig del bestått i att identifiera 
återkommande teman och avvikelser. Sarah J. Tracy refererar till förfarandet som 
kristallisering, där forskaren använder sig av olika materialtyper och infallsvinklar 
för att konstruera en solid helhetsbild.152

Kritisk diskussion om metodernas möjligheter och begränsningar

Etnografiska arbetssätt medför flera aspekter att ta hänsyn till. Eftersom det analy-
serade materialet till stor del skapas av forskaren i samspel med informanter krävs 
en insikt om att dess kvalitet står i relation till dels den egna arbetsinsatsen, dels 
till omgivande förutsättningar. Om en intervjufråga glöms bort eller försvinner, 
försvinner också svar som skulle kunna ha avgörande betydelse för analysen. I just 
det avseendet är det dock viktigt att påminnas om att det på förhand svårligen 
går att föreställa sig hur en intervju ska utvecklas, samt att ett kvalitativt arbets-
sätt medger fler analytiska trådar än de frågor som eventuellt glöms bort. Alldeles 
oavsett är det viktigt att vara väl förberedd när fältarbetet ska utföras, inte nöd-
vändigtvis genom att ha alla intervjufrågor färdigskrivna i en viss förutbestämd 
ordning eller veta exakt hur ett idrottsmuseum ska dokumenteras, utan snarare 
genom att ha en klar bild över varför fältarbetet ska göras.153 
 De forskningsmetoder jag har arbetat med är till stor del behäftade med eman-
cipatoriska element. Flera av personerna som jag intervjuat har aldrig tidigare 
blivit kontaktade av forskare – inte heller de verksamheter de är kopplade till. 
Det finns ett värde i att lyfta upp dessa personers utsagor och livserfarenheter, 
inte minst för att på så vis spegla en mångfald av röster inom historieforskningen. 

149 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 74.
150 Fairclough (2003), s. 15f.
151 Bennett & Joyce (2010), s. 3.
152 Tracy (2008), s. 844.
153 Se exempelvis Horgby, Björn, ”’Muntlig historia’ och undervisningen i historia: Tankar, 

råd och tips om att samla information”, Kronos: Historia i skola och samhälle, Linköping: 
Institutionen för lärarutbildningen, (nr. 1, 1989), s. 27.
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Inom fältet muntlig historia, där intervjumetoden är starkt etablerad, är detta en 
pågående diskussion. På ett sätt kan intervjuerna vara ett sätt att ”ge röst” åt män-
niskor som inte alltid får komma till tals, men i samma resonemang ryms även en 
kritisk hållning, framhållen av bland andra Annika Olsson, om att ”rösten” alltid 
passerar genom forskaren som intervjuar och tolkar materialet. Det här understry-
ker att kunskapsproduktion av det här slaget också handlar om makt.154 Även om 
det finns en demokratisk grundtanke i att låta människor komma till tals, behövs 
en medvetenhet kring att orden går genom forskaren och att en intervjusituation 
alltid är ett spänningsförhållande mellan intervjuare och den som blir intervjuad.
 Det finns också anledning att reflektera över vilka personer som deltagit i in-
tervjuerna. Även om jag anser att mitt arbete inneburit vissa emancipatoriska 
förtjänster, är flera av de jag intervjuat – och som visat störst intresse för att delta 
– personer med högt förtroendekapital inom sina respektive verksamheter. Vid 
vissa tillfällen har jag blivit hänvisad till personer som inom verksamheterna an-
setts vara mer kunniga än andra. Detta har sannolikt haft positiv betydelse för 
avhandlingens källmaterial, men det problematiserar också idén om underifrån-
perspektivet. Maktrelationer finns naturligtvis även inom idrottsmuseerna och 
vid flera tillfällen har jag intervjuat människor som haft mer inflytande än andra. 
 En annan invändning kan röra antalet intervjuer. Nio intervjuer kan anses 
vara få, vilket gjort materialet smalare än vad det annars skulle ha kunnat bli och 
som i förlängningen rest frågor om hur mycket avhandlingen egentligen kan säga 
om idrottens kulturarvisering i Sverige. Jag vill här påpeka att intervjuerna bara 
utgör en del av källmaterialet bland mycket annat. Jag vill samtidigt knyta an till 
Tracys resonemang om användbarheten med kvalitativ forskning som går bortom 
generaliserbara resultat. Den kanske viktigaste förtjänsten med kvalitativ forsk-
ning är istället att producera överförbara resonemang och tankegångar, något som 
Tracy menar uppstår när forskningen, genom läsaren, ter sig applicerbar på andra 
forskningsproblem. Denna avhandling, exempelvis, kan vara överförbar på forsk-
ning gällande andra olika typer av udda eller problematiska kulturarv som inte 
nödvändigtvis behöver handla om idrott. Det blir däremot svårt att använda den 
som en generell mall för hur museer i Sverige är beskaffade – vilket heller inte är 
poängen.
 En övergripande kritik gällande diskursanalys kan handla om grundantagan-
det om världen som socialt konstruerad och därmed avsaknaden av en materiell, 
odiskutabel verklighet. Om ”allt” är diskurser så kan ett diskursanalytiskt reso-
nemang alltså uppfattas som vagt och svårgripbart. Här vill jag dock försvara 
Faircloughs kritiska diskursanalys, som förvisso utgår från språklig handling men 
som också betonar hur diskurser formas i relation till både diskursiva och icke-
diskursiva praktiker liksom omgivande strukturer. Med det här synsättet menar 
jag att diskursanalysen blir både greppbar och praktiskt tillämpbar, inte minst när 
det gäller att studera förändring över tid.

154 Olsson, Annika, ”Från att ge röst till att ge och ta plats”, i Hansson, Lars & Thor Tureby, 
Malin, Muntlig historia: I teori och praktik, Lund: Studentlitteratur (2015), s. 43.
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Reflexivitet och etik

Kvalitativ forskning utförs ofta utan tydliga gränser mellan forskare, informanter 
och annat källmaterial. Som forskare är det därför viktigt att föra en reflexiv dis-
kussion och på så vis synliggöra faktorer som potentiellt kan påverka forskningen. 
Tracy resonerar om reflexivitet i termer av att vara ärlig med vem man är och 
sätta detta i relation till vad man undersöker. Varför gör jag det här? Vad bottnar 
intresset i? Är jag som person väl lämpad att studera detta? Vad kan min bakgrund 
innebära för forskningens utfall? Genom att diskutera frågeställningar likt dessa 
kan man stärka sin trovärdighet gentemot läsaren, samtidigt som det också är ett 
sätt att göra upp med eventuella tvivel och därmed rikta fokus mot ämnet som 
undersöks.155 Mitt förhållandevis stora idrottsintresse är en faktor som sannolikt 
påverkat forskningen, inte minst i intervjusituationerna där jag i vissa fall kunnat 
ställa initierade följdfrågor. Samma idrottsintresse har också medfört risker med 
att ta vissa fenomen för givna och därmed finns risken att jag brustit i min ambi-
tion att främmandegöra undersökningsobjekten. 
 Trots att jag i vissa fall kan sägas ha haft en insiderposition, har mycket varit 
nytt också för mig. Jag hade innan projektets början aldrig besökt ett idrottsmu-
seum och flera av idrotterna jag har bekantat mig med under arbetets gång har 
tidigare varit främmande för mig. I intervjusituationer har jag varit på nya platser 
och mött människor med andra erfarenheter än jag själv, vilket snarare kan ses 
som en fördel. I likhet med Alessandro Portelli vill jag hävda att skillnader i er-
farenheter är vad som gör samtal meningsfulla, så länge det finns en gemensam 
grund att stå på.156

 Det har också varit viktigt att diskutera arbetet ur etiska perspektiv. Enligt 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer ska forskning bedrivas med hänsyn till deltagare 
och miljö. Jag har i min forskning strävat efter öppenhet och respekt mot de 
personer jag mött under projektets gång, samtidigt som jag förbehållit mig rätten 
att inneha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt gentemot den information 
som genererats. Det finns dock anledning att diskutera vad det innebär att lyfta 
fram människor som kanske inte är vana vid att få sina röster hörda. I vissa fall 
kan detta medföra problem, dels i termer av att ”ge röst”, dels om att forskarrol-
len som sådan kan ha en inverkan på arbetets utförande och resultat. När det 
gäller intervjuerna blir detta särskilt relevant att lyfta fram. Tracy sammanfattar 
problematiken som situational ethics och menar att man som forskare bör fundera 
över vilken påverkan man kan ha på den som blir intervjuad.157 I mitt fall har det 
varit viktigt att klargöra att min avsikt inte varit att ”avslöja” något eller på något 
sätt göra någon informant ledsen eller upprörd. Detta kan förstärkas av relationen 
mellan forskaren, som kommer utifrån, och informanten som kommer inifrån, 
och den eventuella misstänksamhet som kan riktas mot forskaren. En dålig upp-

155 Tracy (2010), s. 842.
156 Portelli, Alessandro, ”A Dialogical Relationship. An Approach to Oral History”, Expres-

sions Annual (vol. 14, 2005), s. 56.
157 Tracy (2010), s. 847.



54

levelse hos en informant kan försvåra vidare forskning, om det så bara gäller ett 
kompletterande telefonsamtal. På samma gång har det varit viktigt att inte på 
förhand betrakta intervjupersoner som endast sårbara, utan i högsta grad se dem 
som kapabla att tänka självständigt och äga sina egna resonemang.158

 Vid första kontakten med de museer som studerats har informationskravet 
tillgodosetts. Jag har via e-post informerat om studiens syfte och ställt frågan 
om huruvida berörda museer velat medverka i studien. I samma brev har jag 
också ställt frågan om huruvida någon eller några personer med anknytning till 
museerna velat ställa upp på intervjuer. Samtliga brev har fått positiva svar – alla 
museer jag kontaktat har sagt ja till att medverka. 
 Intervjuerna har, med två undantag, genomförts antingen på eller i nära an-
slutning till museerna. Detta har haft flera fördelar. Dels har det varit praktiskt, 
eftersom jag kunnat kombinera dokumentation av museerna med intervjuer un-
der ett och samma besök. Dels har det varit ett sätt att möta mina informanter i 
vardagliga sammanhang och på så vis sträva efter intervjusituationer präglade av 
trygghet. En annan reflektion är att omgivningen kunnat ge upphov till intryck 
som påverkat samtalen i intressanta riktningar.
 Varje intervjuperson gav på förhand sitt samtycke till att intervjuas. I samband 
med detta informerade jag om möjligheterna till anonymitet samt rätten att få 
avbryta sitt deltagande när som helst. Inför arbetet övervägdes huruvida sam-
tyckesblanketter med deltagarnas underskrifter skulle användas för att säkerställa 
samtycke. Jag landade i slutsatsen att samtyckesblanketter inte var nödvändiga, 
ett beslut som togs utifrån flera aspekter. För det första ansåg jag att samtyck-
esblanketter kunde skapa en barriär mellan mig och intervjupersonerna som i 
värsta fall kunnat generera en onödigt forcerad stämning. För det andra ansåg jag, 
mot bakgrund av studiens syfte samt att inga känsliga personuppgifter behand-
lats i forskningen, att muntliga samtycken och tidigare e-post-svar var tillräckliga. 
Muntliga samtycken spelades dock in i början av intervjuerna och påmindes i 
vissa fall om mot slutet av varje intervju. Ingen intervjuperson önskade anonymi-
tet, vilket jag respekterade. 
 Frågan om anonymitet är komplex eftersom den i första hand syftar till att 
skydda människor som deltar i forskning. I det här fallet föreligger således en 
konflikt eftersom en del av detta forskningsprojekt syftar till att synliggöra och 
lyfta fram aktörer som arbetar med kulturarviseringen av svensk idrott. Därtill har 
flera av dessa aktörer aldrig tidigare uppmärksammats av forskarsamhället. Att 
låta dem framträda anonymt skulle innebära att den emancipatoriska aspekten 
av forskningen reduceras eller i värsta fall går förlorad. Det förhåller sig även så, 
att flera av de personer som förekommer i avhandlingen torde varit lätta att spåra 
upp även ifall anonymitet skulle iakttagits. Resultatet är att samtliga intervjuper-
soner framträder med sina egna namn. 

158 Lahman, Maria K.E., Ethics in Social Science Research: Becoming Culturally Responsive, Los 
Angeles: SAGE publ (2017), s. 21.
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Material

Materialtyper, urval och källkritik

Fem idrottsmuseer har undersökts ingående och kommer att presenteras i detta 
avsnitt. De fem museerna; Riksidrottsmuseet, Nordiska Travmuseet, Helsing-
borgs idrottsmuseum, Dalarnas idrottsmuseum och Malmö FF-museet, har valts 
ut mot bakgrund av flera faktorer. Det första rör genomförbarheten, där jag tagit 
beslutet att fem museer varit ett rimligt antal i förhållande till materialöversikt 
och tidsåtgång. Kopplat till detta har jag också funderat över hur jag, samtidigt 
som jag håller antalet på en hanterbar nivå, kunnat uppnå ett så brett spektrum 
av museer och museityper som möjligt. I dessa avseenden har faktorer som geo-
grafisk spridning, stad kontra glesbygd och de olika museernas inriktningar vägts 
in. Det har också handlat om driftsformer och bevekelsegrunder – det vill säga av 
vilka anledningar museerna existerar. 
 Urvalet har inneburit en god spridning av idrottsmuseer och därigenom ett 
solitt underlag för en kvalitativ studie, men att välja ut är också att välja bort och 
denna avhandling hade kunnat inkludera andra idrottsmuseer. Det är därför vik-
tigt att adressera frågan om varför exempelvis Degerfors fotbollsmuseum, Idrotts-
museet i Göteborg, Svenska skidmuseet i Umeå eller Östgöta idrottsmuseum 
i Linköping inte är representerade. En förklaring är att den svenska idrottens 
kulturarv är ganska likartat sett till hur det skapas och upprätthålls, vilket blivit 
tydligt under arbetets inledande fas och som utvecklas närmare i nästkommande 
kapitel. Majoriteten av landets idrottsmuseer drivs av antingen idrottshistoriska 
sällskap, som stiftelser eller som inkorporerade i andra, större verksamheter.159 
Samtliga idrottsmuseer i avhandlingen gör anspråk på någon av dessa etablerade 
driftsformer, inklusive mer unika sådana, vilket enligt min mening gör urvalet re-
levant ur det hänseendet. Däremot är alla idrottsmuseer givetvis mer eller mindre 
unika sett till vad som faktiskt visas upp och ett annat urval skulle således kunna 
ge andra resultat avseende hur kön, klass, generation och nation konstrueras. Det 
är dock inte självklart att så skulle bli fallet annat än på detaljnivå, det vill säga ge-
nom avvikelser kopplade till enskilda exempel. Tvärtom finns det skäl att tro att 
de större samtalslinjerna, diskurserna, sannolikt hade uppenbarat sig också med 
ett annat museiurval, förutsatt att detta urval hade varit lika representativt som 
nuvarande avseende museernas inriktning, driftsform och geografiska spridning.
 Jag har i tidigare avsnitt kritiskt diskuterat intervjuformen och nu också disku-
terat urvalet av museer. Förutom de fysiska museerna och intervjuer med personer 
som arbetar vid dessa, analyseras även andra materialtyper, inte minst för att för-
stå idrottens kulturarvisering i ett historiskt perspektiv och på mer organisatoriska 
nivåer. I huvudsak har jag tagit del av arkivmaterial från de två organisationerna 
Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande 

159 Både Degerfors fotbollsmuseum och Idrottsmuseet i Göteborg, med flera, drivs genom 
idrottshistoriska sällskap. Svenska skidmuseet i Umeå är formellt sett en del av Västerbot-
tens museum.
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(SCIF). Jag har även studerat tryckt material från RF i form av tidskriften Svensk 
idrott, liksom SCIF:s årliga publikation Blå boken. Dessutom har jag använt visst 
material från Svenska Idrottshistoriska Föreningen, exempelvis föreningens må-
natliga publikation SVIF-nytt.160 För att undersöka politiska beslut som legat till 
grund för idrottsmuseer har jag studerat arkivmaterial från bland andra Länsstyrel-
sen i Värmland och Malmö stads kultur- och fritidsnämnd. För detta ändamål har 
också mediala källor använts, däribland inslag från Sveriges Radio och artiklar ur 
diverse dagspress från olika delar av landet. Vissa tidningsurklipp har påträffats i 
RF:s arkiv och således inte varit resultat av konventionella artikelsökningar. Detta 
har underlättat arbetet, samtidigt som det rest vissa frågor om varför just dessa 
urklipp bevarats och följaktligen vad som inte bevarats. 
 Flera skriftliga källmaterial som används i avhandlingen är producerade ini-
från, det vill säga av de aktörer som jag också tillskriver stor betydelse i kulturar-
viseringen av svensk idrott. Hit räknar jag arkivmaterial från SCIF och RF liksom 
publikationerna Blå boken samt Svensk idrott, som innehåller reflekterande texter 
blandat med debattinlägg om vartåt svensk idrott bör sträva. De ger en god in-
blick i aktörernas arbete med idrottens kulturarv och visar i många fall på rådande 
diskurser. När det gäller i synnerhet Blå boken och Svensk idrott framgår det dock 
inte tydligt hur urvalet av texter till dessa publikationer skett, det vill säga, huruvi-
da redaktionella beslut tagits aktivt för att styra samtalen i en viss riktning. Denna 
invändning är rimlig, men jag menar att materialet ändå fyller en viktig funktion 
som komplement till mötesprotokoll och interna dokument, inte minst genom 
att tydliggöra aktörernas positioner. Samtliga artiklar som använts har dessutom 
varit undertecknade av skribenter, vars namn kunnat kontrolleras.
 Härnäst följer en introduktion till de museer som undersöks i avhandlingen, 
med beskrivningar av deras respektive omgivningar, förutsättningar, historiker 
och nuvarande status. Syftet är att etablera en bakgrundsförståelse inför de analy-
ser av idrottens kulturarvisering som görs i nästkommande kapitel.

Riksidrottsmuseet

Riksidrottsmuseet startade sin verksamhet i Globen år 1992, men är sedan år 2007 
beläget i Museiparken på Norra Djurgården i Stockholm.161 Museet delar bygg-
nad med Polismuseet och är därtill omgivet av Tekniska museet, Etnografiska 
museet och Sjöhistoriska museet. Till Museiparken tar man sig lättast med buss 
69 och vid mina besök på museet slås jag av hur bussen nästan helt töms på re-
senärer vid busshållplatsen. Museiparken är således en populär destination, både 
för Stockholmsinvånare och för tillresta turister, och till just Riksidrottsmuseet 

160 Svenska Idrottshistoriska Föreningen arbetar för att främja och nå ut med idrottshistorisk 
forskning.

161 En mer heltäckande genomgång kring Riksidrottsmuseets tidiga historia ges nästföljande 
kapitel. Under avhandlingsarbetet har museet hunnit byta namn till Riksidrottsmuseum, 
men i avhandlingen används namnet Riksidrottsmuseet genomgående.
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kommer enligt intendent Karl Örsan ungefär 40 000 personer om året.162 Riksi-
drottsmuseet är Sveriges största idrottsmuseum och anses av dess företrädare vara 
”hela idrottsrörelsens museum”. Huvudmannaskapet för museet delas mellan 
Riksidrottsförbundet (RF) och dess bildningsorganisation SISU Idrottsutbildarna. 
Konkret innebär detta att museet har ekonomiska inflöden från såväl RF som 
SISU, flöden som utgör museets huvudsakliga finansiering.163 Pengarna som RF 
och SISU fördelar kommer i sin tur från det statliga idrottsstödet som utbetalas 
via statsbudgeten på årlig basis.164 Någon entréavgift tas inte ut.
 Flera av byggnaderna i Museiparken har tidigare använts för militära ändamål 
och harmoniserar arkitektoniskt med varandra. Byggnaden som inhyser Polismu-
seet och Riksidrottsmuseet är en sådan. Den är relativt vidsträckt och löper längs 
med Djurgårdsbrunnsvägen i öst-västlig riktning, där den också utgör en slags 
portal till resten av Museiparkens byggnader som är svåra att se från vägen. Riksi-
drottsmuseet ligger i byggnadens östra del och Polismuseet i den västra.
 Platsen där Riksidrottsmuseet ligger är historiskt sett viktig för skapande av 
nationell identitet. Här, på Norra Djurgården och omkring Ladugårdsgärdet, 
finns förutom Museiparkens museer också institutioner som Nordiska museet, 
Vasamuseet, ABBA-museet och Skansen, varav samtliga gör anspråk på nationella 
historieskrivningar – om än i olika former. En kort sträcka från Museiparken 
finns också ett kluster av ambassader som kan fungera som symboler för såväl det 
nationella som det transnationella. Inbyggt i nationsdimensionen som omgärdar 
Djurgården finns även en klassdimension, då platsen genom historien bebotts av 
kungligheter – namnet Kungliga Djurgården används ibland fortfarande – liksom 
att stadsdelens fotbollslag, Djurgårdens IF, ofta betraktas som ett ”överklasslag”.165 
Avståndet till anrika Stockholms stadion och den intilliggande Gymnastik- och 
idrottshögskolan är heller inte särskilt långt, ett faktum vars betydelse kommer att 
beröras närmare i kommande kapitel.
 På gårdsplanen utanför Riksidrottsmuseets entré finns två stationer för lek och 
spel. Det rör sig om en anordning för trekamp – där besökare kan kasta prick, 
hoppa rep och tävla i dragkamp – samt en enklare station bestående av en träskiva 
med utsågade hål i olika storlekar, med tillhörande bollar att kasta mot hålen. 
Miljön ger ett lågmält intryck och kontrasten mot Polismuseets utemiljö, som 
ligger ett tiotal meter bort, är skarp, inte bara för att den senare – åtminstone vid 
dokumentationstillfället – är mer välbesökt utan också för att den förefaller vara 
mer påkostad. 

162 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
163 Intervju med Pernilla Klingofström 2019-07-27.
164 De senaste åren har det statliga idrottsstödet uppgått till drygt två miljarder kronor per år. 

Se ”Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019”, Centrum för idrottsforskning (2020), s. 15, 
länk: https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2020/05/Statens-stod-till-
idrotten-uppfoljning-2019.pdf, hämtad 2021-04-11.

165 Torbjörn Andersson har dock påpekat att Djurgårdens IF startades av ”ett gäng arbetargrab-
bar” år 1899 och att arbetarklassidentiteten hos klubben höll i sig en bit in på 1900-talet. 
Se Andersson (2002), s. 102. Ladugårdsgärdet var vid 1800-talets slut Stockholmsfotbollens 
centrum.
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 Innanför entrédörren finner man sig inledningsvis stående i en foajé, med re-
ception, museibutik och matsal med tillhörande bord och stolar till höger. Rakt 
fram finns både hiss och trappa, samt ett kapprum, och till vänster entrén till bas-
utställningen Spelplatsen, vars syfte är att länka samman idrott med kulturformer 
så som musik, teater, film, mode och konst. Via Spelplatsen nås även den interak-
tiva avdelningen SportLab, där besökaren kan prova sina egna fysiska förmågor. 
Övervåningen, som nås via antingen hissen eller trappan, är till största delen 
tillägnad den andra basutställningen Tiden, som behandlar Sveriges idrottshistoria 
både tematiskt och kronologiskt. På övervåningen finns också en konsthall med 
separat klimatzon, ytor för tillfälliga utställningar samt personal- och magasinsut-
rymmen som inte är tillgängliga för allmänheten.

Entré till Riksidrottsmuseet. Foto: John Berg 

Nordiska Travmuseet

Mellan Stockholm och värmländska Årjäng är det ungefär 40 mil. Om man fort-
sätter förbi Årjäng och ytterligare tre mil längs E18, passeras slutligen gränsen till 
Norge. Vid sidan av motorvägen i utkanten av orten ligger Årjängstravet som är 
en anläggning bestående av travbana, läktare, parkeringsplats och stallbyggnader. 
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Topografiskt sett ligger själva banan i ett kuperat område, vilket skapat en upp-
skattad ”naturlig läktare” alldeles i slutet av upploppsraksträckan. Årjängstravet 
har varit i bruk sedan år 1936 och marknadsförs i flera kanaler som Sveriges vack-
raste travbana.166 De flesta anländer hit med bil och för att ta sig från parkerings-
platsen till travbanan behöver man först passera genom entrén, gå förbi en större 
rödmålad träbyggnad i suterräng och fortsätta uppför en backe. Väl uppe på back-
krönet tar man höger och fortsätter en bit längs med byggnadens kortsida. Strax 
befinner man sig på den naturliga läktaren, med god utsikt både över travbanan, 
stallområdet och E18 som löper intill. 

 Årjängstravet sett från parkeringen. Byggnaden till höger inhyser Nordiska Travmuseet. Foto: 
John Berg 

I byggnaden som passeras på vägen till travbanan huserar Restaurang Travmuseet 
och Nordiska Travmuseet. Byggnaden stod klar sommaren år 1998 och var från 
planeringsstadiet avsedd att bli just Nordiska Travmuseet, vilket gör att museet 
skiljer sig från övriga museer i undersökningen som ofta fått kämpa för att hitta 
redan befintliga lokaler att bygga upp och bedriva sina verksamheter i. Museet 
har de senaste åren haft 13 000–18 000 besökare, vilket tillsammans med intäkter 
från restaurangen och konferensbokningar har varit tillräckligt för att hålla igång 
verksamheten ekonomiskt.167 Byggnaden har två våningar där, övervåningen ut-
gör entréplan och till stor del disponeras av restaurangen. På samma våningsplan 

166 Till exempel genom Årjängstravets officiella hemsida, http://www.arjangstravet.se (hämtad 
2020-08-17) och genom turistorganisationen Visit Årjäng.

167 ”Travhistoria för stor och liten”, Travronden 2020-07-09. Travronden är en tidning för trav-
intresserade som utkommer en gång i veckan. 
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finns också ett stort utställningsrum med museets hall of fame-avdelning, som fun-
nits sedan år 2007 och där hästar och kuskar väljs in en gång om året. Här finns 
också ett bibliotek, tillika mötesrum, samt ett ännu större mötesrum – närmast 
en sal – där hall of fame-ceremonierna hålls och som också stått som värd för 
flertalet sammanträden i Årjängs kommunfullmäktige.168 På nedervåningen ägnas 
hela ytan åt museet och här är rumsindelningen mer intrikat, med större rum som 
blandas med mindre och smala gångar som förbinder de olika delarna. Här finns 
en naturvetenskapligt inriktad utställning som handlar om hästens evolutionära 
utveckling, följt av en kronologisk utställning över travsportens världshistoria 
som successivt smalnas av till ett nordiskt perspektiv. Stora delar av nedervå-
ningen utgörs också av en interaktiv miljö, där besökare kan prova på att sadla en 
trähäst eller sitta i en sulky. Trähästen står med mulen pekandes mot parkerings-
platsen utanför travet och är väl synlig utifrån genom byggnadens stora fönster. 
Utifrån förmedlar synen en känsla av att trähästen när som helst kan ta ett kliv 
ut på stallbacken.
 I centrala Årjäng skvallrar reklamskyltar om att travbanan utgör ett viktigt be-
söksmål, men också att travsporten är en stor del av ortens identitet. På hotellet 
där jag bor befästs detta ytterligare – i foajén står en trähäst i naturlig storlek och 
på väggen i hotellrummet hänger fotografier från Årjängstravet.

Malmö FF-museet

Malmö FF-museet öppnade i januari år 2017 och är skapat av och för Malmö 
Fotbollförening. Klubben hade gjort reklam inför öppnandet och redan dagen 
innan hade både Sydsvenskan och Kvällsposten varit på plats och gjort reportage. 
En av museets skapare, tillika tidigare Malmö FF-mittfältaren Staffan Tapper, lät 
sig intervjuas framför en av montrarna. På frågan om vad museet kunde tänkas 
betyda för Malmö FF svarade han till synes utan att tveka:

Det är viktigt. Det är en del av vårt arv och vår själ. Detta är inte vad som visas i 
resultaten eller i ekonomin, utan detta är ju vår historia. Och den ska vi bevara. 169

Malmö FF-museet är på flera sätt ett speciellt museum, inte bara genom att vara 
ett av förhållandevis få idrottsmuseer i Sverige, utan också för att det är det första 
museet i Sverige som är grundat av en elitfotbollsklubb och beläget inuti samma 
klubbs hemmaarena. Ur ett globalt perspektiv är Malmö FF-museet däremot inte 
särskilt uppseendeväckande. Runt om i Europa är det vanligt att klubbar har 
egna museer i eller i anslutning till sina arenor. Som exempel kan nämnas Allianz 
Arena i tyska München, där man både kan se fotbollslaget Bayern München spela 

168 Efter år 2013 tycks fullmäktige dock ha upphört med sammanträden på Nordiska Travmu-
seet.

169 ”Malmö FF öppnar eget museum”, Kvällsposten, film från Youtube. Länk: https://www.
youtube.com/watch?v=h3egjwDYkjI hämtad 2019-02-13.
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och besöka klubbens museum, eller London, där det finns lika många fotbolls-
museer som fotbollsarenor. Även FC Barcelona har ett museum inuti den jätte-
lika arenan Camp Nou. Sett utifrån kan Malmö FF-museet tolkas som en symbol 
för att Malmö FF ”tagit klivet ut i Europa” och på allvar börjat identifiera sig med 
de internationella storklubbarna. Denna känsla av samhörighet skulle kunna ha 
att göra med de senaste årens sportsliga framgångar internationellt, där herrsek-
tionen spelat matcher mot europeiska topplag som Real Madrid och Paris Saint 
Germain. Men museet skulle likväl kunna ses som en konsekvens av att klubben 
nått sportsliga framgångar på hemmaplan. De senaste 10 åren har Malmö FF legat 
i toppen av den allsvenska tabellen och vunnit flera SM-guld, och totalt sett har 
klubben sedan starten år 1910 vunnit över 20 SM-guld på herrsidan.
 Museet är beläget på fjärde våningen inuti hemmaarenan som just nu heter 
Eleda Stadion. I hissen framgår att museet delar våningsplan med kontor och 
konferensrum. Själva utställningsrummet är en avlång och vidsträckt lokal med 
svart heltäckningsmatta på golvet. Rummet flankeras av montrar och föremål 
medan golvytorna i övrigt är ganska fria. Genom flera fönster som löper från golv 
till tak kan man se ut över fotbollsplanen och läktarna. I mitten är den avlånga 
lokalen löst avdelad genom att rummet tillfälligt vidgas och antar en kvadratisk 
form, vilket skapar ett utrymme för sammankomster och filmvisningar. Mitten-
utrymmet utgör, som vi ska se, en effektiv paus mellan den första och den andra 
utställningsdelen. 
 Utställningsrummet kan ses som både möjliggörande och begränsande. Å ena 
sidan står det för museets inramning i form av en yta att bygga ett museum på. 
Lokaliseringen mitt på Stadion med utsikt över planen, där spelet pågår, kan på 
många sätt tolkas som gynnsam beträffande tillgänglighet och en känsla av att 
”komma nära historien”. Å andra sidan kan rummets funktion också förstås som 
begränsande. Det är svårt att komma ifrån tanken på att rummet som inhyser 
museet fanns före planerna på att inrätta ett museum i detsamma, något som blir 
än tydligare när man betänker rummets flexibilitet. Museet kan på kort tid göras 
om, inte bara till nämnda konferenslokal, utan också till lounge och föreläsnings-
sal. Jag tänker också på att utställningen hela tiden måste förhålla sig till rummets 
konstitution. Detta gäller inte minst de stora fönstren som å ena sidan utgör en 
begränsning eftersom de gör det svårt att utnyttja rummets yta till fullo – det går 
inte att ställa föremål framför dem, för då skyms sikten ut. Å andra sidan kan 
de ses som en extra dimension eller en förlängning av museet. Genom dem kan 
besökaren, samtidigt som denne betraktar klubbens historia, också få en inblick i 
den dagliga verksamhet som alltid pågår vid en fotbollsarena, med gräsklippning, 
målande av linjer och andra typer av underhållsarbete inför nästa träning eller 
match. Banderoller som vajar runt om de höga läktarna minner om historiska 
segrar. På så vis gör fönstren att klubbens historia binds ihop med dess nutid och 
framtid. Sammantaget gör rummets konstitution att museet, både bokstavligt och 
bildligt talat, verkar intill klubbens övriga verksamheter och behöver motivera sin 
existens i relation till dem. 



62

 För att återgå till museet och vad som finns här inne kan man konstatera att det 
utställningsmässigt främst kretsar kring fotografier och föremål, men att här även 
finns oljemålningar och litteratur med koppling till Malmö FF. Framställningen 
är både tematisk och kronologisk, med övervikt åt det senare.

Entré till Malmö FF-museet. Foto: John Berg 

Helsingborgs idrottsmuseum

Helsingborgs idrottsmuseum är beläget i Idrottens hus på Mellersta Stenbocksga-
tan i Helsingborg. Strax intill ligger stadens fotbollsarena Olympia där Helsing-
borgs IF spelar sina hemmamatcher. Stående precis utanför Idrottens hus får man 
lätt intrycket av en strikt modernistisk konstruktion då byggnaden förefaller vara 
låg, vidsträckt och kvadratisk. Om man backar några steg framträder emellertid 
ett kupolformat tak som dels gör byggnaden något mer iögonfallande, dels ger 
den formen av en ganska klassisk idrottshall – om än ovanligt stor. Idrottens hus 
stod klart sommaren år 1957 och är åtminstone till ytan stadens största idrotts-
hall.170 Här utövas idrotter som exempelvis tennis, handboll, basket, innebandy 
och brottning, men också andra evenemang såsom mässor och konserter. Bland 

170 ”Idrottens hus”, Helsingborgs stadslexikon, Helsingborg: Helsingborgs lokalhistoriska fören-
ing (2006), s. 187.
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de större konserterna på Idrottens hus kan man nämna då Rolling Stones kom på 
besök i mars år 1967.
 Helsingborgs idrottsmuseum disponerar idag en yta om cirka 800 kvadratmeter 
vilket är en betydande del av husets entréplan. Utställningen är indelad i olika 
sektioner, av vilka den största utgörs av montrar som var och en har olika teman. 
Montrarna är kvadratiska och går att betrakta från alla fyra håll, vilket gör att olika 
sidor kan ha olika teman. De har också flera våningsplan. Som exempel finns 
en monter som i flera vinklar och på olika våningsplan representerar idrotterna 
bangolf, cykel, fäktning och kampsport. Varje monter har, i överkant, en skylt 
som förklarar vilka idrotter som finns att betrakta inuti den.171 Övriga sektioner 
i lokalen utgörs av tillfälliga utställningar, en hall of fame-avdelning, en stor väg-
ginstallation bestående av träreliefer av kända idrottsprofiler med Helsingborgs-
anknytning, samt en scen med högtalaranläggning. På marken utanför Idrottens 
hus finns även en walk of fame, där en idrottare om året får sitt namn skrivet på en 
stenplatta – som en hall of fame-utmärkelse, fast utomhus. 

Idrottens hus i Helsingborg. Till höger avdelningen för idrottsmuseet. Foto: John Berg 

Helsingborgs idrottsmuseum har inte alltid legat i Idrottens hus. Åren 2004–2013 
huserade verksamheten i IOGT:s lokaler på Carl Krooks gata, knappt två kilome-
ter från nuvarande adress. Idén om att samla stadens idrottshistoria under organi-
serade former hade dock uppkommit långt tidigare. År 1976 bildades Föreningen 
Idrottsarkivet (FIA) av medlemmar i Helsingborgsidrottens Samorganisation 
(HISO) och Sportpennorna – en förening bestående av lokala sportjournalister 

171 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2019-10-29.
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– med målet att samla in, dokumentera och ställa ut Helsingborgs idrottshisto-
ria.172 Insamlandet av föremål fick en god start genom att Åke Svahn, professor i 
idrottshistoria, donerade stora delar av sin samling till föreningen. Länge saknade 
FIA fasta lokaler och fick flytta mellan olika adresser, något som försenade arbe-
tet med ett fast idrottsmuseum – men i gengäld ledde till många utställningar på 
flera platser. Vid flytten till IOGT:s lokaler, museets första etablerade hemadress, 
fick man överta Systembolagets överblivna montrar för att kunna bygga sina ut-
ställningar.173 Sedan år 2014 finns museet i Idrottens hus och drivs än idag av FIA. 
Systembolagets gamla montrar är utbytta mot platsbyggda, mer ändamålsenliga 
konstruktioner, och ett bibliotek har tillkommit. Därtill producerar FIA med-
lemstidningen Helsingborgsidrott, som distribueras till föreningsmedlemmarna fyra 
gånger om året.

Dalarnas idrottsmuseum

På Holmgatan i centrala Falun ligger Dalarnas idrottsmuseum, tillfälligt inhyst i 
en restauranglokal ett stenkast från Dalarnas museum. Sedan starten år 1993 är hu-
vudmännen bakom museet nyss nämnda Dalarnas museum, Dalarnas idrottsför-
bund, Dalaidrottens veteranklubb, Dalarnas idrottshistoriska förening och Falu 
kommun.174 Temat för museet är vad som beskrivs som ”Dalaidrottens” historia. 
Tidigt in i museet, som består av en tematiskt indelad utställning, etableras längd-
skidåkning som den enskilt viktigaste sporten, och överlag är individuella idrotter 
som skidåkning, skridsko och orientering mer representerade än lagidrotter.
 Från år 1993 och fram till augusti år 2014 låg Dalarnas idrottsmuseum i området 
Lugnet i nordöstra delen av Falun, ett område till stora delar avsett för motion, 
rekreation och tävlingsidrott med flertalet träningsanläggningar, motionsspår och 
skidbackar. Det är också en plats för utbildning – här ligger Högskolan i Dalarna 
och en gymnasieskola. Skidanläggningen i Lugnet kallas för Riksskidstadion och 
håller hög internationell standard, varför den vid flera tillfällen varit skådeplats 
för större mästerskap. År 2015 var senaste gången, då VM i skidåkning gick av sta-
peln på svensk mark. Inför mästerskapet ansåg skidförbundet att en upprustning 
behövdes för att möta kraven på ett modernt skidmästerskap. Dalarnas idrotts-
museum, som höll till i en byggnad bredvid upploppssträckan för längdskidå-
karna, fick flytta ut med motiveringen att lokalen behövdes för press- och VIP-
sammankomster. I tron att lösningen var tillfällig flyttade museet in i lokalerna på 
Holmgatan men hoppades kunna återvända till Lugnet så snart VM var över, om 
än mot en mindre hyreshöjning med anledning av upprustningen av lokalerna. 
Detta, menade företrädare för museet, var ett löfte från Svenska skidförbundet. 

172 ”Idrottsmuseet”, Helsingborgs stadslexikon, s. 188.
173 OM FIA – en kort historik, Helsingborgs Idrottsmuseums officiella webbplats, länk: https://

www.hbgidrottsmuseum.se/omfia/140101001.fia, hämtad 2020-08-21.
174 Olsson, Daniels Sven, ”Dalarnas idrottsmuseum – en presentation!”, i Dalarnas idrottsmu-

seum, Stiftelsen Dalarnas idrottsmuseum, Falun (1994), s. 9.
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När sedan erbjudandet om att flytta tillbaka till Lugnet kom, visade sig hyreshöj-
ningen landa på närmare 300 procent. Följden blev att återetableringen skrinlades 
och att lokalerna på Holmgatan blev en mer permanent lösning än vad som först 
varit tanken.175

 Byggnaden där museet huserar sedan år 2014 delas med ett företag som erbju-
der svenskundervisning för nyanlända. Till andra våningen, där båda verksamhe-
terna är belägna, tar man sig via en svagt sluttande trappa som kantas av en kro-
nologisk fotoutställning med titeln ”Dalaidrottare i 100 år”. Fotografierna, med 
tillhörande bildtexter, är fastlimmade på gula skärmar och tidsmässigt sträcker sig 
utställningen mellan åren 1903 och 2002. Varje skärm representerar ett drygt de-
cennium och där trappan tar slut tar också fotoutställningen slut. Rakt fram leder 
en korridor fram till utbildningsföretagets lokaler, och till höger ligger entrén till 
Dalarnas idrottsmuseum.

Entré till Dalarnas idrottsmuseum. Foto: John Berg 

Restauranglokalen där museet huserar består av flera rum med linoleumbeklädda 
golv. Mellan rummen rör man sig genom dörrposter utan dörrar och utan någon 
särskild överblick – varje rum blir något av en överraskning att kliva in i. För-
utom fyra större utställningsrum finns en reception, ett litet bibliotek, ett hörn 
för filmvisning och ett mötesrum. Intervjuerna vid museet görs dels i biblioteket, 
dels i mötesrummet, som också fungerar som sammanträdesrum för Dalarnas 
idrottshistoriska förening. 

175 Olsson, Daniels Sven, Stiftelsen Dalarnas idrottsmuseum – lokalfrågan, 2019-08-23.
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Analysens disposition

I de nästföljande tre kapitlen analyseras materialet enligt följande disposition: 
Kapitel 2, Idrott som kulturarv i Sverige – ett historiskt perspektiv, svarar mot avhand-
lingens första frågeställning som behandlar idrottens kulturarvisering i Sverige 
under 1900-talet och analyseras med kulturarvs- och museiteoretiska verktyg. I 
Kapitel 3, På idrottsmuseum idag: Modernitet, glokalitet och skötsamhet, svarar mot 
avhandlingens andra frågeställning om hur idrottens kulturarv gestaltas idag. Här 
analyseras idrottsmuseer närmare utifrån perspektiv som kön, klass, generation 
och nation. Avslutningsvis analyseras i Kapitel 4, Idrott som kulturarv i ett fram-
tidsperspektiv, museernas framtidsutsikter, återigen med hjälp av kulturarvs- och 
museiteoretiska verktyg och med båda frågeställningarna i åtanke. Varje kapitel 
följs av sammanfattningar.
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2. Idrott som kulturarv 
i Sverige – ett historiskt 
perspektiv

1900–1970: Kulturarvsarbete i otakt med idrottens 
framryckning

Inledning

Runt om i landet växer intresset för idrottens historia. Lokala initiativ tas för att 
starta idrottshistoriska föreningar och museer. Nu behöver vi ett riksidrottsmuseum 
och det bör ligga i Stockholm, hävdar Jan Lindroth och för fram en rad tunga argu-
ment för detta. 176

Jan Lindroth, som då arbetade vid Riksarkivet i Stockholm, hade vid tiden för 
ovan återgivna citat – hämtat från ett debattinlägg i tidskriften Svensk idrott år 1984 
– under en tid varit en av de drivande i frågan om ett riksidrottsmuseum i Sve-
rige.177 Ett av argumenten som anfördes var att idrottens samhälleliga betydelse 
riskerade att glömmas bort om inte ett riksidrottsmuseum kom till. Ett annat var 
att ett riksidrottsmuseum, om och när det uppfördes, skulle fungera som ett er-
kännande för idrotten som kulturfenomen, varpå Lindroth i nästa mening subtilt 

176 Lindroth, Jan, ”Behöver vi ett riksidrottsmuseum?”, i Svensk idrott (nr. 5, 1984), s. 18–21. 
Svensk idrott gavs ut av Riksidrottsförbundet åren 1929–2013 och riktade sig mot idrottsrö-
relsen och dess medlemmar.

177 Lindroth skulle senare bli professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid Stockholms uni-
versitet.
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kritiserade ”’finkulturella’ och andra idrottstvivlare” som enligt honom inte de-
lade hans syn på idrotten som ett sådant.178 Skälen till att museet skulle ligga just 
i Stockholm var dels att staden hade många tillresta besökare, dels var hemvist 
för Riksidrottsförbundet, idrottens största och mest betydande centralorganisa-
tion. Därtill menade Lindroth att placeringen i Stockholm skulle ha en positiv 
inverkan på de lokala och regionala idrottshistoriska initiativ som fanns runt om 
i landet – som en slags enande kraft för hela idrottsrörelsen. Han betonade vikten 
av att stanna upp för att därigenom finna en väg framåt.

Idrottsrörelsen har liksom andra snabbt expanderande grupper av organisationer 
behov av att ibland stanna upp, fundera på sin situation, kanske ta ut nya kom-
passriktningar och bättra på sin självförståelse. Vid behov av ideologisk eller annan 
förnyelse kan det vara nyttigt att veta hur föregångarna haft det, tänkt, kämpat. 
Sådant är av vikt och värde också vid utbildning, presentationer av svensk idrott m, 
låt vara att effekterna inte kan avläsas i kronor och ören. Också för syften av detta 
slag skulle ett riksidrottsmuseum kunna göra god nytta. 179

När det gällde frågan om ett riksidrottsmuseum var Lindroth en av många som 
torgförde åsikten att museet skulle placeras i Stockholm – men det fanns även 
röster som ville placera det på annan ort i Sverige. Detta skapade vissa spänningar 
mellan det Stockholmsbaserade Riksidrottsförbundet och andra delar av idrotts-
Sverige om vem eller vilka som egentligen skulle ha makten över att utse och 
bevara idrottens kulturarv. Denna konflikt kommer jag att fördjupa mig närmare i 
under kapitlet, vars syfte är att teckna en historisk översikt av å ena sidan intresset 
för idrottens kulturarvisering i Sverige, å andra sidan det faktiska utförandet av 
denna kulturarvisering under – företrädesvis – senare delen av 1900-talet och fram 
till idag. Ambitionen är också att undersöka kulturarviseringen i relation till den 
svenska idrottens strukturella förändringar över samma tidsperiod. 
 Parallellt med att fungera kontextgivande har kapitlet också analytiska dimen-
sioner, vilka kommer till uttryck genom att framväxten av idrottens kulturarv 
placeras i ett teoretiskt ramverk där kulturarv alltid är en fråga om makt, både 
när det gäller vem som bestämmer om och varför något ska kulturarviseras, men 
också om vad som ska väljas ut och hur det ska arrangeras. För att utkristallisera 
maktförhållanden är det därför viktigt att identifiera och beskriva de aktörer som 
verkar – och har verkat – i skapandet av idrott som kulturarv, samt vilka motsätt-
ningar och samförstånd som funnits mellan aktörerna. Som vi ska se har dessa 
maktförhållanden varierat över tid och rum, men också varit starkt beroende av 
yttre omständigheter. 

178 Lindroth (1984).
179 Lindroth (1984).
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Ett första initiativ till museum

Åter till Jan Lindroth, som år 1974 disputerade med avhandlingen Idrottens väg till 
folkrörelse och som under kommande decennier skulle bli en auktoritet inom det 
idrottshistoriska fältet genom flertalet publikationer, handledarskap och debatt-
inlägg, såväl inom som utanför akademin. Genom sin karriär kan han sägas haft 
en maktposition i frågor som rört idrotten i stort, inte minst i skapandet och spri-
dandet av kunskap om dess framväxt och samhällsbetydelse. Denna maktposition 
inkluderade också en framskjuten röst i hur idrottens kulturarv skulle förvaltas, 
något han manifesterade genom flertalet utspel under företrädesvis 1980- och 
1990-talet. I tidskriften Svensk idrott beskrev han intresset för idrottens kulturarv i 
termer av lokala initiativ i form av idrottshistoriska föreningar och museer, en rö-
relse som funnit näring underifrån och som ofta resulterat i ”gör det själv”-museer 
på mindre orter.180 I den kulturarvisering av svensk idrott som Lindroth torgförde 
behövdes emellertid också ett nationellt idrottsmuseum som både kunde fung-
era enande för de lokala initiativen och befästa idrottens samhälleliga betydelse. 
Museet skulle ha en bred representation och involvera såväl motionsidrott som 
tävlingsidrott, skolidrott och friluftsliv, men det skulle också visa upp idrotten 
som en del av det moderna samhället – tätt sammankopplad med industrialise-
ring och urbanisering.181 Något Lindroth bara nämnde som hastigast i Svensk idrott 
var att Stockholm faktiskt redan haft ett nationellt idrottsmuseum. Museet, som 
varit i bruk åren 1947–1960, hade hetat Gymnastik- och Idrottsmuseet och legat 
i Gymnastiska Centralinstitutets182 lokaler strax norr om Stadion i Stockholm.183 
Idéerna om att bevara idrottens kulturarv var således inte alldeles nya – och när 
Gymnastik- och Idrottsmuseet öppnade den 28 maj år 1947 hade detta i sin tur 
föregåtts av planer och drömmar under ett halvt sekel. Drivande i frågan hade en 
annan idrottslig centralorganisation varit, nämligen Sveriges Centralförening för 
Idrottens Främjande (SCIF), som bildats år 1897 och som under det senaste seklet 
existerat parallellt med RF. Turerna kring Gymnastik- och Idrottsmuseet beskrivs 
av dåvarande vice ordföranden i SCIF – tillika kammarrättsrådet – John Bratt, i 
den av SCIF årligen utgivna skriften Blå boken från år 1961 respektive 1962. Bratt 
framhåller att det redan under 1890-talet tillsattes en kommitté inom SCIF med 
syfte att utreda frågan om ett nationellt idrottsmuseum i Sverige. Material bör-
jade snabbt samlas in och ett antal utställningar genomfördes, både i Sverige och 
utomlands, men något permanent museum blev det aldrig under de första åren.184 
Istället förvarades materialet i provisoriska lokaler invid Stadion i Stockholm – på 
samma plats där museet sedermera skulle hamna – och museifrågan åkte upp och 

180 Lindroth (1984).
181 Lindroth (1984).
182 År 1966 byttes namnet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).
183 Lindroth (1984).
184 Bland annat gjordes idrottshistoriska utställningar under Världsutställningarna år 1893 i 

Chicago och i Stockholm år 1897. 
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ner på dagordningen under de följande decennierna.185 Medan frågan om ett na-
tionellt idrottsmuseum levde en tillbakadragen tillvaro grundades år 1928 ett skid-
museum invid Fiskartorpsbacken på Djurgården i Stockholm, ett museum som 
sedermera flyttades till Umeå och idag är en del av Västerbottens länsmuseum.186

 År 1934 beslutade RF i samråd med SCIF att tillsätta ännu en kommitté för att 
vidare utreda frågan om ett ”centralt” nationellt idrottsmuseum och i arkivmate-
rialet framgår det tydligt att kommittén redan på planeringsstadiet fastslog att mu-
seet skulle ligga i Stockholm. Lokalfrågan var dock ett fortsatt problem och olika 
alternativ diskuterades, bland annat att förlägga museet i Skogsinstitutets byggna-
der vid Djurgårdsbrunnsviken – där även Sjöfartsmuseum låg.187 Med tiden kom 
man emellertid fram till att Gymnastiska Centralinstitutets lokaler på bergplatån 
norr om Stadion skulle passa bäst, inte minst eftersom en placering där skulle gå 
i linje med museets tänkta inriktning.188 I lokalerna som GCI tillhandahöll skulle 
museet få gott om plats – två våningar och över 400 kvadratmeter – vilket skulle 
räcka till såväl utställning som magasinering av föremål.189 

Insamlingsfasen

Arbetet med att inrätta museet i lokalerna hos GCI tog fart. Ett upprop skickades 
ut till landets lokala idrottsföreningar med frågor om att dels medverka till inrät-
tandet av ett idrottsmuseum i Stockholm, dels om och i vilken utsträckning de 
enskilda föreningarna kunde bidra med material. Föreningarna kunde vidare ta 
ställning till om de ville besätta varsin plats i den nu utvidgade museikommit-
tén och därmed erhålla inflytande i museifrågan. Enligt vad som framgår av de 
inkomna svaren, varav flera finns bevarade i SCIF:s arkiv, var de flesta föreningar 
villiga att på olika sätt medverka till att ett idrottsmuseum skulle inrättas i Stock-
holm – de flesta ställde sig åtminstone positiva – men få kunde bidra med mate-
rial och ännu färre kunde tänka sig att ingå i museikommittén. Det fanns även 
några som var till synes entydigt negativa, exempelvis IFK Eskilstuna som svarade 
kort nej på frågan om att medverka till ett idrottsmuseum och sedan nöjde sig 
med att skriva streck på de övriga. Några tackade nej men angav särskilda skäl, 
till exempel Gefle sport- och gymnastikförening som förklarade att de planerade 
att inrätta ett eget museum och därmed varken kunde eller ville avvara något 
material. Från småländskt håll lät IF Eksjö meddela att man gärna bidrog ”efter 
förmåga”. Klubben hade inte mycket att avvara förutom en ”vacker plakett” som 

185 Bratt, John, ”Strid om ett museum”, i Blå boken, Centralföreningen för Idrottens Främ-
jande (1961), s. 48.

186 Lindroth (1984).
187 Centralföreningen för Idrottens Främjande, Handlingar rörande idrottsmuseet, Protokoll för 

Centralföreningens kommitté för Idrottsmuseum 1934–1935.
188 Bratt (1961), s. 49. 
189 Protokoll för Centralföreningens kommitté för Idrottsmuseum 1934–1935.
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gärna fick komma museet i Stockholm till del – och man önskade också, till skill-
nad från många andra, att ingå i museikommittén.190 
 Gymnastik- och Idrottsmuseet lyckades till slut få ihop en samling och kunde 
öppna i GCI:s lokaler i maj år 1947. Av en rapport från museikommitténs insam-
lingsutskott framgick att insamlingen hade gjorts på bred front och med överlag 
lyckat resultat. I rapporten fanns också beskrivningar av vad som inkommit. I 
kategorin ”Arkivsaker” nämndes tryckt material såsom exempelvis ”Tid-tabeller 
öfver Skridskotäflingarna 1882–1892” och ”Stockholms Stads Bad- och Siminrätt-
nings ’Prislista’ af Maj 1884”. När det gällde fotografier hade kommittén varit i 
kontakt med ett antal sportfotografer, varav en, Oscar Halldin, även var hovfoto-
graf. Han hade bidragit med 300 originalnegativ från OS i Aten år 1906, samt 27 
”originalplåtar” från skridsko- och isjaktsseglingar vid Djursholm och på Baggens-
fjärden åren 1900–1908. Något som visat sig vara svårt att få tag i var gymnastikred-
skap, ”enär dessa så gott som undantagslöst försvunnit eller kastats bort, särskilt i 
samband med flyttningar o.d.”. 191 

Nedpackning och flytt

Gymnastik- och idrottsmuseet höll öppet mellan klockan 13 och 16 på söndagar, 
tisdagar, torsdagar och lördagar, men hade svårt att locka besökare – åtminstone 
från Sverige. I ett utkast för en annons ämnad för Stockholms fyra dagstidningar 
funderade därför museikommittén på följande formulering.

Va nu då?
Har Ni inte varit på idrottsmuseet?

Men det har finnar, norrmän, danskar och isländare, engelsmän och holländare, 
fransmän och belgare, schweizare och portugiser, ryssar och tjeckoslovaker, tyskar 
och österrikare och ungrare, amerikaner, argentinare och chilenare, sydafrikaner, 
iranier och indier. Och ingen av dem har sett något idrottsmuseum, som går upp 
mot det svenska. 192

Ansträngningarna till trots dröjde det bara några år in på 1950-talet innan problem 
uppstod. SCIF hade under åren betalat de löpande kostnaderna ur egen ficka – 
förutom lokalerna som upplåtits gratis – och haft svårigheter att klara ekonomin 
då museets intäkter var låga. Dessutom växte Gymnastiska Centralinstitutets be-
hov av undervisningslokaler. Sammantaget var Gymnastik- och Idrottsmuseets 
framtid på platsen allvarligt hotad och SCIF fick desperat ansöka om bidrag, 
bland annat genom en skrivelse till Kunglig Majestät om att få erhålla statsmed-

190 Handlingar rörande idrottsmuseet, Inkomna handlingar.
191 Handlingar rörande idrottsmuseet, Rapport över min insamlingsverksamhet för Gymnastik- och 

Idrottsmuseet.
192 Handlingar rörande idrottsmuseet, Annonsförslag. Det är oklart om annonsen någonsin 

nådde dagstidningarna.
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el.193 Till slut gick det inte längre och museet fick flytta ut ur lokalerna utan att ha 
blivit anvisade en ny plats medan föremålen magasinerades i väntan på en lös-
ning. Utsikterna för museet var allt annat än goda, men sista ordet var ännu inte 
sagt. Malmö stads idrottsstyrelse, i samarbete med Malmö museum och ett antal 
kommunala myndigheter, tog under våren år 1961 initiativ till att förlägga Gym-
nastik- och Idrottsmuseet till Malmö. SCIF godkände upplägget och merparten 
av föremålen packades ihop för transport söderut.194 

Ett museum i en brytningstid

I redogörelsen för Gymnastik- och Idrottsmuseets framväxt och öde finns det nu 
anledning att stanna upp. Vad var det egentligen för museum som packades ihop 
för transport till Malmö? Vad var syftet med museet från första början? Och i 
vilket sammanhang uppfördes det? 
 Till museikommitténs andra sammanträde, den 5 december år 1934, hade 
SCIF:s styrelse skickat med en bilaga där man gjorde klart att ett idrottsmuseum 
behövdes eftersom avsaknaden av ett sådant ”kunde vara en brist inom den i 
övrigt så starkt utvecklade, såväl utformade svenska idrottsrörelsen”.195 Sättet på 
vilket SCIF uttryckte sig är intressant, kanske mest eftersom det framstår som att 
effekterna av att inte skapa ett museum var viktigare att artikulera än de fördelar 
som ett museum faktiskt skulle medföra. Formuleringen pekar, för att koppla till 
Anshelms teorier om kulturarvsbruk, mot ett medvetet och målrationellt förhåll-
ningssätt till idrottens kulturarv. Det fanns ett behov som behövde tillgodoses 
– och det var på tiden att det gjordes. På så vis kan uttalandet tolkas som ett 
uttryck för en otålighet efter ett drygt halvsekel av icke-realiserade museiplaner, 
men också som en stress över den svenska idrottens snabba expansion – där ett 
museum kunde fylla en viktig, samlande funktion. Här kan också skönjas ett 
värderationellt kulturarvsbruk som pekar mot en pliktkänsla över att ta hand om 
idrottens förflutna. 
 När planerna för Gymnastik- och Idrottsmuseet tog form under 1890-talet var 
inte idrottsrörelsen på långa vägar så utvecklad och, framför allt, förankrad i de 
breda folklagren som den skulle vara när museet väl öppnade drygt 50 år senare. 
Mot slutet av mellankrigstiden hade idrottsrörelsen nått en bra bit i sin expansion 
och antalet medlemmar hade närmat sig en halv miljon.196 Det var detta som 
SCIF syftade på när de beskrev den svenska idrottsrörelsen som ”starkt utvecklad 

193 Handlingar rörande idrottsmuseet, Skrivelse till Kungen 23 februari år 1953.
194 Bratt, John, ”Hur museifrågan löstes”, i Blå boken, Sveriges Centralförening för Idrottens 

Främjande (1962), s. 101.
195 Handlingar rörande idrottsmuseet, Sammanträde 5 december 1934.
196 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 

1900-talet, Umeå: Umeå universitet (1989), s. 31.
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och utformad” och det var en utveckling som under efterkrigstiden skulle fort-
sätta ytterligare uppåt.197

 När beslutet om museet togs befann sig den svenska idrotten i en brytningstid. 
Denna kan illustreras dels genom SCIF:s medskick om den starkt utvecklade 
idrottsrörelsen, dels genom valet att förlägga museet i GCI:s lokaler. Vid GCI be-
drevs utbildning i Linggymnastik, en gymnastikform som introducerats av gym-
nastikpedagogen Pehr Henrik Ling i början av 1800-talet. Jan Lindroth beskriver 
hur Linggymnastiken ökade i popularitet under hela 1800-talet, kulminerade runt 
sekelskiftet 1900 och därefter sakta förlorade sin glans innan den helt försvann 
mot mitten av 1900-talet.198 Nedgången från sekelskiftet år 1900 handlade dels om 
att den nya idrottsrörelsen börjat växa fram, men också om Linggymnastikens 
inre slitningar. Det fanns från början fyra olika typer av gymnastik som tillsam-
mans utgjorde en enhet förkroppsligad genom Linggymnastiken – pedagogisk 
gymnastik, militärgymnastik, sjukgymnastik och estetisk gymnastik. Samtliga fyra 
typer lärdes ut på GCI under de första 100 åren, med undantag från den este-
tiska gymnastiken som föll bort under den senare delen av 1800-talet.199 I början 
av 1900-talet höjdes röster för att helt upplösa den gymnastiska enheten genom 
att kapa banden till både sjukgymnastiken och militärgymnastiken, medan den 
kvarvarande inriktningen, den pedagogiska gymnastiken, stod sig fortsatt stark. 
Konflikten gick under namnet ”GCI-frågan” och hade två läger, där den ena sidan 
ville bevara GCI:s inriktning och den andra, företrädd av inte minst läkarveten-
skapen, ansåg att den typ av sjukgymnastik som tillämpades på GCI var kvack-
salveri. Detta var ett hårt slag mot GCI. Sjukgymnastiken hade länge varit ett 
bärande element i den vetenskaplighet som ansågs prägla Linggymnastiken och 
många som utbildades vid GCI – både män och kvinnor – arbetade efter studi-
erna som sjukgymnaster.200 Vad beträffade den militära gymnastiken, som var en 
mer utpräglat manlig del av Linggymnastiken, skulle denna lämpligtvis överföras 
till den militära sektorn.201 
 1900-talets första decennier präglades av den uppslitande GCI-frågan som nåd-
de en slutlig lösning genom ett riksdagsbeslut år 1934. Resultatet, som författades 
i GCI:s nya stadgar, blev att sjukgymnastiken tekniskt sett skulle fortsätta vara 
placerad under GCI. Dock skulle de teoretiska momenten flyttas till Karolinska 
Institutet och de praktiska till Serafimerlasarettet på Kungsholmen, vilket i reali-
teten innebar att sjukgymnastikutbildningen trots allt slutade bedrivas vid GCI. 
Militärgymnastiken fanns inte ens med i de nya stadgarna, utan flyttades helt till 
den nyinrättade Arméns gymnastik- och idrottsskola vid Karlberg. Förändring-
arna innebar att den gymnastiska enheten, som kännetecknat GCI sedan Pehr 

197 Efter Andra världskriget fortsatte expansionen kraftigt och mot slutet av 1960-talet hade 
idrottsrörelsen över två miljoner medlemmar. Se Ljunggren, Jens, Den svenska idrottens his-
toria, Stockholm: Natur & Kultur (2020), s. 169; Olofsson (1989), s. 31.

198 Lindroth, Jan, Ling – från storhet till upplösning: Studier i svensk gymnastikhistoria 1800–1950, 
Eslöv: Brutus Östling Bokförlag Symposium (2004), s. 37.

199 Lindroth (2004), s. 40, s. 54.
200 Ljunggren (2020), s. 96.
201 Lindroth (2004), s. 56–57.
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Henrik Lings dagar, var bruten, vilket var en starkt bidragande orsak till linggym-
nastikens slutliga borttynande.202 

Den kungliga idrottens museum

I denna brytningstid togs alltså de första formella besluten om att inrätta Gymnas-
tik- och Idrottsmuseet, ett museum som sedermera skulle hamna i GCI:s lokaler. 
Bratts argumentation, som gör gällande att placeringen på GCI skulle gå väl i 
linje med museets inriktning, bör alltså ses mot bakgrund av att GCI var på väg 
att förlora sin nuvarande ställning. Under det dryga decennium som förflöt mel-
lan att beslutet om museet togs och dess slutliga öppnande, hann GCI försvagas 
ytterligare. I SCIF:s arkiv om museifrågan finns en drygt 100 sidor lång översikt 
över alla museets föremål och dess placeringar i lokalerna. Denna gör gällande 
att Linggymnastiken utgjorde en ganska liten del av museet, trots en dedikerad 
”Lingavdelning” i entréhallen som bland annat bestod av litteratur och fotogra-
fier med koppling till Linggymnastiken, liksom en byst av Pehr Henrik Ling och 
diverse föremål som tillhört honom.203 Linggymnastiken var också, precis som 
i verkligheten, skild från militärgymnastiken som istället hade en egen utställ-
ningsdel på museets övervåning.204 Till övervägande del var museet, enligt in-
ventarielistan, koncentrerat till idrotter som segling, tennis, brottning, hästsport, 
skridskoåkning, simning och friidrott av olika slag. Ofta framträdde kungligheter 
bland de utställda idrotterna, som exempelvis ett foto på dåvarande kronprins 
Gustaf iförd tennisdräkt.205 Lagidrotter som bandy, ishockey och fotboll förefaller 
ha varit mycket blygsamt representerade.
 I Blå boken från år 1962 delade Sven Sandstedt, redaktör och styrelsemedlem 
i SCIF, med sig av en betraktelse kring museet i samband med att det stod i 
begrepp att packas ned. Sandstedt konstaterade krasst att museets besöksbok 
mestadels innehöll namn från skolelever som tvingats dit under håltimmar, men 
hans betraktelser vävde också in delar av utställningen, som exempelvis hur Prins 
Bertil under invigningen av museet i Stockholm ”log riktigt hjärtligt åt sin egen 
bild som grann höjdhoppare och skridskoess på Lundsberg”.206 Förutom kunglig 
närvaro i olika bemärkelser – dåvarande kung Gustaf Adolf invigningstalade och 
var dessutom SCIF:s beskyddare – förmedlas av Sandstedt bilden av ett museum 
som på det stora hela befann sig i ett gränsland mellan just gymnastik och idrott, 
vilket ju namnet också antyder. Betraktat ur ett genusperspektiv är det så till vida 
tydligt att museet mest lade vikt vid manligt idrottande. När jag läser såväl Sven 
Sandstedts betraktelser som inventarieförteckningen är det bestående intrycket att 
det fanns få, om ens några, idrottande kvinnor representerade bland museets arte-

202 Lindroth (2004), s. 64, 75; Ljunggren (2020), s. 96. År 1959 försvann sjukgymnastiken helt 
från stadgarna.

203 Handlingar rörande idrottsmuseet, Inventarieförteckning, s. 21–24.
204 Inventarieförteckning, s. 44.
205 Inventarieförteckning, s. 51.
206 Sandstedt, Sven, ”Malpåsen med många hål”, i Blå boken (1962), s. 56–57.
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fakter, foton och texter. Trots att tiden för museets varande enligt Jens Ljunggren 
var ”den manliga tävlingsidrottens guldålder”, var Gymnastik- och Idrottsmuseet 
sannolikt inte en regelrätt spegling av hur idrottsrörelsen såg ut.207 År 1946, året 
innan museet öppnade, utgjorde kvinnor cirka 15 procent av idrottsrörelsens med-
lemsantal – och andelen ökade snabbt.208 Den starkt utvecklade idrottsrörelsen, 
som SCIF enligt sig själva önskade sitt museum att vara en del av, rörde sig framåt 
i en takt som museet inte kunde, eller ville, motsvara.

Två besökare, sannolikt gymnastikelever, poserar för Svenska Dagbladets fotograf på 
Gymnastik- och Idrottsmuseet. Foto: Tore Burnäs, Stockholms stadsmuseum, december 1957.

207 Ljunggren (2020), s. 169.
208 Ljunggren (2020), s. 185. År 1977 var andelen kvinnor 35 procent.
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Amatöristiska förtecken – Gymnastik- och Idrottsmuseet som ett 
mikromuseum

Gymnastik- och Idrottsmuseet initierades av amatörer utan någon känd profes-
sionell anknytning till museifältet. I listan över medlemmar i museikommittén 
återfanns istället högt uppsatta militärer, direktörer, tjänstemän och rådmän.209 
Insamlandet, som påbörjades först under början av 1940-talet, gjordes under led-
ning av den tidigare medel- och långdistanslöparen Kristian Hellström, som ef-
ter löparkarriären arbetat som affärsman och sekreterare för Sveriges Olympiska 
Kommitté vid sidan av styrelseuppdraget i SCIF.210 
 Sett ur ett museologiskt perspektiv kan Gymnastik- och Idrottsmuseet, trots 
att det involverade många människor, på många sätt betraktas som ett ”gör det 
själv”-museum på grund av dess amatöristiska förtecken. Amatörismen speglas 
också i att något särskilt urval inte verkar ha gjorts. Att döma av rapporten från 
insamlingsverksamheten var i stort sett allt av intresse och i utskicket till landets 
idrottsföreningar fanns inga villkor beskrivna – det som fanns och som kunde 
avvaras, fick gärna skickas till museet.
 Gymnastik- och Idrottsmuseet hade också karaktären av ett mikromuseum. 
Fiona Candlin menar att mikromuseer oftast kännetecknas av att vara relativt 
små, nischade verksamheter drivna av privatpersoner, företag eller intressegrup-
per.211 Museet disponerade förvisso 400 kvadratmeter, vilket kan låta mycket, men 
i jämförelse med många andra museer var det ändå ganska litet.212 Att museet, likt 
många mikromuseer, dessutom var inlemmat i en annan verksamhet och inte i en 
egen, fristående byggnad, gjorde sannolikt att det inte heller framstod som särskilt 
stort.213 Vidare kan inriktningen mot idrott tolkas som både bred och smal, men 
mot bakgrund av att svensk idrott vid tiden för museets grundande inte var all-
mängods – i synnerhet inte den idrott som ställdes ut på Gymnastik- och Idrotts-
museet – kan museet ha ansetts som nischat. Slutligen var organisatörerna bakom 
museet, SCIF, i högsta grad en intresseorganisation som arbetade med att främja 
idrotten i Sverige. Längre fram i kapitlet ska jag gå närmare in på hur SCIF:s roll 
under kommande decennier gradvis förändrades och vilka konsekvenser detta 
fick för idrottens kulturarvisering, men först ska jag återgå till Gymnastik- och 
Idrottsmuseets tillvaro i Malmö.

209 Handlingar rörande idrottsmuseet, Ledamöter av en utvidgad kommitté.
210 Rapport över min insamlingsverksamhet för Gymnastik- och Idrottsmuseet; ”Kristian Hellström”, 

Svenskt biografiskt lexikon (band 18, 1969–1971), s. 595. Hellström avled år 1946, ett år innan 
museet invigdes.

211 Candlin (2015), s. 12.
212 Som jämförelse kan man nämna exempelvis Etnografiska museet, med över 3000 kvadrat-

meter, eller – på temat idrott – Helsingborgs idrottsmuseum med 800 kvadratmeter. Källa: 
Om museet, Etnografiska museets webbplats, länk: https://www.etnografiskamuseet.se/be-
sok/om-museet/, hämtad 2021-05-26; Fältbesök på Helsingborgs idrottsmuseum 2019-10-29.

213 Candlin (2015), s. 151.



77

Åren i Malmö – vägen mot ett ”riktigt” museum och tillbaka

I juli år 1961 återinvigdes Gymnastik- och Idrottsmuseet i Malmö, den här gången 
tillfälligt inhysta i träningslokaler bredvid Malmö stadion. När sommaren blev 
till höst behövdes lokalerna emellertid till skolungdomar och museet fick återigen 
flytta på sig, men erbjöds en tillfällig lösning i en före detta restauranglokal vid 
Malmö idrottsplats som dessvärre visade sig vara för liten för att inrymma både 
museum och magasin.214 Resultatet blev ett antal år av ”säsongsmuseum”, då mu-
seet ställdes upp i träningslokalerna på somrarna och därefter magasinerades på 
vintern. Museet levde alltjämt och hade under exempelvis år 1964, enligt verksam-
hetsberättelsen, cirka 3 200 besökare.215 Arbetet med att inrätta en permanent lös-
ning tog dock tid och samtidigt rådde ett visst missnöje över att Stockholm ”blivit 
av” med museet. Gatu- och trafikborgarrådet i Stockholm, Thorsten Sundström, 
skrev i ett brev till sportjournalisten, tillika SCIF-ledamoten Bengt Ahlbom, att 
”den naturliga platsen” för museet var Stockholms Stadion, samtidigt som han 
medgav att det var omöjligt eftersom Stadion saknade utrymme.216 Bakgrunden 
var att Ahlbom tidigare skrivit en text i Aftonbladet om att det var en ”skamfläck” 
att idrottsmuseet saknade permanent hemvist. Som styrelseledamot i SCIF tycks 
Ahlbom ha varit en tongivande röst i samtalet om Gymnastik- och Idrottsmuseets 
öde och hans inställning till Malmöflytten skulle snart mjukna. Hösten år 1967 
besökte han, på uppdrag av SCIF, staden för att inspektera hur arbetet med ett 
permanent museum fortlöpte. Han rapporterade tillbaka att en permanent lös-
ning var i görningen – museet skulle ligga i den nybyggda Baltiska hallen intill 
Malmö stadion.217 Platsen hade föreslagits av Malmö stads idrottsstyrelse.218

 När ett permanent idrottsmuseum till slut blev verklighet i Malmö år 1972 
fick det namnet Malmö idrottsmuseum och kom att ligga i Baltiska hallen, som 
färdigställts år 1964. Arbetet med att sortera, välja ut föremål och skapa museet 
hade pågått under några år i slutet av 1960-talet, medan museet fortfarande var 
ett ”säsongsmuseum”, och letts av intendent Carl-Gustaf Lekholm som vanligtvis 
arbetade vid Malmö museum. Även Kurt Karlsson, ordförande i stadens mu-
seinämnd, var inblandad. Gallringar och inventeringar hade genomförts och 
Ahlbom beskriver i sin rapport att idrotterna varit ojämnt representerade i sam-
lingarna – bland annat var förekomsten av ”storsporten” fotboll ”skandalöst då-
lig” medan atletikstänger fanns ”i övermått”.219 I Baltiska hallens nordvästra hörn 
skulle museet få 300 kvadratmeter vilket dessvärre inte var tillräckligt för att ställa 
ut alla föremål – vissa skulle även fortsättningsvis behöva magasineras. Dessutom 

214 Bratt (1962), s. 105.
215 Handlingar rörande idrottsmuseet, Redogörelse för Gymnastik- och Idrottsmuseets verksamhet 

1964 och 1965.
216 Handlingar rörande idrottsmuseet, Korrespondens mellan Thorsten Sundström och Bengt Ahl-

bom, 1966-06-06.
217 Handlingar rörande idrottsmuseet, Korrespondens mellan Bengt Ahlbom och SCIF:s styrelse, 

1967-09-17.
218 Handlingar rörande idrottsmuseet, Protokoll fört vid sammanträde med Sveriges Centralförening 

för Idrottens Främjande förvaltningsutskott, 1967-08-15.
219 Korrespondens mellan Bengt Ahlbom och SCIF:s styrelse, 1967-09-17.
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krävdes en anpassning av lokalen då den från början inte varit tänkt att användas 
som museum.220 Ändå var tongångarna positiva och särskilt Ahlbom var positiv 
till Lekholms idéer, vilket framgår av rapporten till SCIF:s styrelse.

Intendent Lekholms tanke är, att göra museet levande och intressant genom att 
från tid till annan variera dessa montrar och ställa olika idrotter eller tidsepoker i 
centrum, gärna med anknytning till berömda idrottsmäns besök, föredrag och träf-
far av olika slag – en som jag tycker mycket tilltalande tanke. 221

Malmö idrottsmuseum kom att finnas i Baltiska hallen i 45 år och sorterade 
denna tid under Idrottsstyrelsen som sedermera blev Fritidsförvaltningen. Under 
hösten år 2017 föreslog Fritidsförvaltningen emellertid att Kulturförvaltningen 
skulle överta driften av museet. Förslaget hörsammades av Kulturförvaltningen 
och beslutet om övertagande togs under kulturnämndens sammanträde den 27 
september samma år. Enligt vad som framgår av mötesprotokollet hade överta-
gandet föregåtts av ett utredningsarbete från de båda förvaltningarna, ett arbete 
som resulterat i en samsyn om att museet skulle komma bäst till sin rätt under 
kulturnämndens drift. Skälen som angavs var att kompetensen gällande arkiv, 
foto och föremål var högre inom kulturnämnden, samt att övertagandet skulle 
innebära att Malmö stads museiverksamhet samlades under samma tak.222 
 Överföringen av museet från Fritidsförvaltningen till Kulturförvaltningen kan 
knappast sägas ha varit ett lyckat drag för museets fortlevnad. Kort efter att beslu-
tet tagits kom nämligen nyheten om att Malmö idrottsmuseum packats ihop och 
magasinerats. Beskedet utåt var att samlingarna uppgått i Malmö museer och att 
museets framtid – än en gång – var osäker.223 På senare år har en ”webbversion” 
av Malmö idrottsmuseum publicerats på databasen Carlotta. Databasen ägs av 
Statens museer för världskultur, det vill säga Etnografiska museet, Världskultur-
museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet. Därtill är också en rad andra 
museer anslutna, däribland Malmö Museer, där Malmö idrottsmuseum numera 
alltså ingår.224 På Carlotta finns tusentals fotografier av samlingarna – men objek-
ten är fotograferade enskilt och aldrig i dess museala sammanhang. På bilderna, 
samt i bildernas metadata, framgår att föremålen är katalogiserade och försedda 
med inventarienummer. På så vis blir det tydligt att samlingarna tagits om hand 
även om det fysiska museet inte längre finns.

220 Protokoll fört vid sammanträde med Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande förvaltnings-
utskott, 1967-08-15.

221 Korrespondens mellan Bengt Ahlbom och SCIF:s styrelse, 1967-09-17.
222 Malmö stad, Kulturnämnden, mötesprotokoll 2017-09-27, ärendenummer 122, ”Överföring 

av Malmö Idrottsmuseum till Kulturnämnden”.
223 ”Idrottsmuseet lägger ner”, Skånska Dagbladet 2017-09-21, länk: http://www.skd.se/2017/09/21/

idrottsmuseet-lagger-ner/ Hämtad 2018-04-17.
224 Museerna som ingår i Carlotta är Göteborgs stadsmuseum, Helsingborgs museer, Kulturen 

i Lund, Malmö museer, Vänermuseet, Norrbottens museum, Áttje och Rörstrands mu-
seum. Källa: Carlotta – ett databassystem för museisamlingar, länk: http://collections.smvk.se/
carlotta-em/web;jsessionid=XN7iMj5BVS1jpN0p01mau4Mu, hämtad 2021-05-28.
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 Museologiskt sett går det att se en förändring från tiden på GCI och det slut-
liga Malmö idrottsmuseum i Baltiska hallen. När museet i Baltiska hallen bygg-
des upp gjordes detta med hjälp av professionella museiskapare, vilket i sam-
manhanget var helt nytt och utgjorde ett viktigt steg mot att lämna stadiet av 
mikromuseum. Professionaliteten verkar dessutom ha imponerat på åtminstone 
Ahlbom, som ju bara några år tidigare varit djupt kritisk till överflyttningen av 
museet till Malmö. Under Idrottsstyrelsen och Fritidsförvaltningen blev det med 
ens ett museum med offentliga medel i ryggen. Det blev därmed en, åtminstone 
på papperet, officiell institution och lämnade därmed definitivt mikromuseista-
diet. Inbyggt i detta finns dock gradskillnader. Fritidsförvaltningen, som till nor-
malt sett hanterar ärenden kopplade till stadens fritidsliv, till exempel fritidsgårdar 
och badhus, saknade expertkompetens kring att driva museum. Här handlade 
det sannolikt mer om att förvalta, snarare än att utveckla, och även om kunnig 
personal anställdes hade museet på grund av sin organisatoriska hemvist svårt att 
nå professionell status. Så fort ansvaret överförts till Kulturförvaltningen, där den 
professionella kompetensen fanns, lades dock museet i träda och har till dags dato 
inte återuppstått i sin helhet. 
 Mellan maj och september år 2019 dök delar av samlingen från idrottsmu-
seet upp i Malmö Museers utställning Klara, färdiga gå! En utställning för knopp 
och kropp. I utställningen fick besökarna testa sina fysiska förmågor, bland annat 
genom konditionstest och en interaktiv klättervägg.225 Mot bakgrund av utställ-
ningen, samt förekomsten i Carlotta, kan man anta att de föremål som kom från 
Malmö idrottsmuseum – och i vissa fall ännu tidigare – fortsatt anses vara intres-
santa och värda att bevara. Detsamma verkar inte gälla Malmö idrottsmuseum 
som institution.

1970–1990: Idrotten i den globala kulturarvsvågen

”The Heritage Boom” – idrottens nya kulturarvsliga hemvist

I denna del av kapitlet knyter jag an den svenska idrottens kulturarvisering till 
Rodney Harrisons idéer om the heritage boom. Denna ”nya våg” av kulturarv, som 
inleddes under 1970-talet, kan betraktas som en emancipatorisk process där min-
dre aktörer och enskilda individer tog utrymme att skapa kulturarv och själva 
utforma sin historieskrivning. Från akademiskt håll genererade utvecklingen i sin 
tur en kritik mot den äldre förståelsen om kulturarv som materiell resurs, något 
som utsågs ovanifrån och ofta syftade till att bilda starka berättelser om nationen. 
Kulturarv började istället talas om i form av sociala och diskursiva praktiker där 

225 Tidigare utställningar, Malmö Museers webbplats, länk: https://malmo.se/Uppleva-och-go-
ra/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Utstallningar/Tidigare-utstallningar.html, hämtad 
2021-05-31.
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även vanliga människor hade inflytande, vilket öppnade upp för vad som kom att 
kallas ”kulturarv underifrån” eller ”subaltern heritage”. 
 Så hur kan den svenska idrotten placeras in i en större kulturarvskontext? Som 
Jan Lindroth antyder i artikeln som refereras till i kapitlets inledning, hade åt-
minstone inte den officiella kulturarvspolitiken under 1980-talet inkluderat idrot-
ten i nämnvärd utsträckning, men trots det upplevda ointresset uppifrån verkar 
det ändå ha funnits ett stort och livaktigt inifrån-intresse för idrottens kulturarv 
– ett intresse som framgått av ansträngningarna för ett nationellt idrottsmuseum 
under 1900-talet och som i det följande härleds till the heritage boom. 
 Även om idrottens kulturarv som helhet går att betrakta som kommandes un-
der- eller inifrån, finns det också maktrelationer inom den svenska idrotten som 
haft betydelse avseende hur dess kulturarvisering pågått under 1900-talet. I fallet 
med Gymnastik- och Idrottsmuseet leddes arbetet av SCIF, som från Stockholm 
arbetade för att främja idrotten och besatt en maktposition med förgreningar till 
såväl kungahuset som näringslivet. I denna del skildras idrottens kulturarvisering 
i ett delvis nytt kulturarvslandskap med nya maktförhållanden.

RF tar över idrottens kulturarvisering

Flytten till Malmö blev inget lyft för det nationella idrottsmuseet, och frågan om 
ett idrottsmuseum i Stockholm tycktes under 1960- och 1970-talet tillfälligt ha 
lugnat ner sig. Den skulle dock komma att återupptas under 1980-talet. Varför just 
1980-talet blev tiden för en nystart kan ha flera förklaringar, men till stor del går 
förklaringen att finna genom Lindroths debattinlägg som citerats i kapitlets inled-
ning. Idrottsrörelsen hade under efterkrigstiden expanderat kraftigt, inte minst 
sett till antal medlemmar, och vikten av att ”stanna upp” och reflektera hade 
slutligen uppenbarat sig. Dessutom hade idrottsrörelsen, som under stora delar av 
1900-talet varit såväl mansdominerad som amatörorienterad, nu på allvar börjat 
behöva förhålla sig till idrottande kvinnor, elitidrott och marknadskrafter, varav 
det sistnämnda också kan skönjas i Lindroths tankar om behovet av att ”ta ut en 
ny kompassriktning”.226 För att blicka framåt behövde man också blicka bakåt. 
 Vid det här laget hade RF tagit över kulturarvsfrågan från SCIF och år 1988 
bildat en ny stiftelse i syfte att skapa ett nytt nationellt idrottsmuseum.227 Med-
lemmarna i den nybildade stiftelsen bestod av en brokig skara människor, långt 
från den förhållandevis homogena kommitté som SCIF mönstrat i arbetet med 
Gymnastik- och Idrottsmuseet, där medlemmarna mestadels bestått av personer 
som redan ingick i SCIF. I RF:s stiftelse för museifrågan återfanns människor 
utifrån, bland andra Stina Ljunggren som var rektor för Gymnastik- och Idrotts-
högskolan, Nils-Eric Svensson som var VD för Riksbankens jubileumsfond och 

226 Ljunggren (2020), s. 207–214.
227 Sveriges Riksidrottsförbund, Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Sveriges 

Riksidrottsmuseum.
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Gert Z Nordström som var professor vid den konstnärliga högskolan Konstfack.228 
Överlag ger listan på ledamöter en uppfattning om att RF gjorde en bred sats-
ning mot att få till stånd ett nationellt idrottsmuseum. Stor tilltro sattes också till 
expertis från flera områden.
 Att RF över huvud taget tog över kulturarvsfrågan kan ses som en konsekvens 
av RF:s maktövertagande av svensk idrott i bredare bemärkelse, en förändring 
som börjat redan under 1930-talet. Innan dess hade SCIF och RF samexisterat 
trots att förhållandet mellan dem, vilket historikern Johan R. Norberg påpekat, 
var ansträngt då de båda organisationerna var mycket olika varandra. SCIF hade 
grundats år 1897 med syfte att främja och propagera för idrotten, som fortfarande 
var ett ganska okänt fenomen i Sverige. I styrelsen återfanns människor ur sam-
hällets övre skikt, däribland kronprins Gustaf Adolf och Viktor Balck – i vissa 
kretsar titulerad som ”den svenska idrottens fader” – och som förening betrak-
tad knöt man an till 1800-talets borgerlighet. RF å sin sida bildades kort efter 
SCIF – år 1903 – men hade en helt annan karaktär. Till skillnad från SCIF, där 
både makten och det praktiska arbetet utövades i styrelsen, samlade RF de ak-
tiva idrottsutövarna i en föreningsdemokratisk anda. De ideologiska skillnaderna 
mellan de två organisationerna var tydliga – hos elitrörelsen SCIF värdesattes 
idrott i termer av nationell identitet, naturromantik och traditioner, medan fokus 
för det folkrörelsebetonade RF låg i det faktiska idrottsutövandet, det vill säga 
tävlande och prestation.229 Från och med 1930-talet blev det alltså RF som ensamt 
drev idrottsrörelsen. Förändringen tillkom på initiativ av kronprins Gustaf Adolf 
– som satt som ordförande i båda organisationerna – och skälet var, i korthet, 
att SCIF spelat ut sin roll som företrädare för idrottsrörelsen och framstod som 
otidsenlig. Samtidigt hade RF gått starkt framåt som samlande organ för idrotten 
i landet.230 Detta hade nu, inför den andra kulturarvsvågen, också inneburit en 
ledande roll i kulturarviseringen av densamma.

Med sikte mot Globen – den infekterade lokaliseringsfrågan

I RF:s arkivmaterial om museifrågan blir det tydligt att planerna intensifierades 
ju längre 1980-talet fortskred, bland annat genom bevarade tidningsurklipp som 
målar upp vad som närmast kan beskrivas som en konflikt mellan RF och andra 
delar av idrotts-Sverige.231 Bakgrunden till konflikten var att Riksidrottsstyrelsen, 
RF:s högsta beslutande organ, hade fortsatt på den inslagna vägen om att museet 
skulle placeras i Stockholm och kort därpå bildat en stiftelse för ändamålet. Mu-
seet skulle lokaliseras till det nya Globenområdet och var tänkt att dels fungera 
som ett ordinärt museum med utställningar och bibliotek, dels en ”mötesplats” 

228 Sveriges Riksidrottsmuseum.
229 Norberg, Johan R., Idrottens väg till folkhemmet: Studier i statlig idrottspolitik 1913–1970, Stock-

holm: SISU Idrottsböcker (2004), s. 251–253.
230 Norberg (2004), s. 260.
231 Det är intressant att tidningsmaterialet, som ju verkligen ställer RF i dålig dager, finns be-

varat i förbundets arkiv. 
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för idrottsrörelsen där det kunde arrangeras debatter och seminarier. Andra loka-
liseringsalternativ som diskuterades var Stockholms gamla observatorium i när-
heten av Stockholms stadsbibliotek, liksom Piperska palatset vid Munkbron i 
Gamla stan.232 Planerna om ett museum i Globen sågs dock inte med blida ögon 
och uppfattningen som ges i arkivmaterialet var att beslutet togs över huvudet på 
resten av idrotts-Sverige. Under åren som gått hade andra orter dessutom hunnit 
få egna idrottsmuseer, varav några ansåg att ett riksidrottsmuseum – som var det 
nya arbetsnamnet – lika gärna kunde inlemmas i deras befintliga verksamheter. 
Detta gav till exempel Olof Johansson vid Göteborgs idrottsmuseum uttryck för 
i en intervju med Göteborgs-Posten i januari år 1988.

Gör istället vårt museum till riksidrottsmuseum. Här har vi ju redan en massa före-
mål att ställa ut! 233

Göteborgs idrottsmuseum låg vid den här tiden på Åvägen i närheten av arenan 
Nya Ullevi och hade funnits sedan år 1984. Beslutet om ett idrottsmuseum i Gö-
teborg hade kommit till följd av en kommunal motion under slutet av 1970-talet, 
men idén om ett idrottsmuseum hade i perioder funnits ända sedan år 1956.234 
I artikeln påpekade Olof Johansson att Göteborg hade ett försprång gentemot 
Stockholm som den svenska stad där idrotten först fått fäste. I Göteborg hade 
Centralföreningen för Gymnastik- och Idrottssällskapen bildats år 1895, två år före 
SCIF, och detta i sig utgjorde ett argument för att ett riksidrottsmuseum skulle 
ligga i Göteborg.235 
 Några veckor efter att intervjun med Olof Johansson publicerats i Göteborgs-
Posten, mottog RF:s verkställande direktör Bengt Sevelius ett brev från Curt Carls-
son som var chefredaktör för tidningen Arbetet. I brevet informerade Carlsson om 
vad Olof Johansson sagt i intervjun – och anlade en till synes medlande ton där 
han föreslog för Sevelius att Göteborg och Stockholm kanske kunde samsas om 
ett nationellt idrottsmuseum.236 Något svar från Sevelius har inte hittats i arkivet, 
men det är intressant att relationerna mellan Arbetet och RF:s styrande ledning 
förefaller ha varit ganska avslappnade. 
 Oavsett vilket lär Bengt Sevelius åtminstone blivit varse intervjun med Olof 
Johansson i Göteborg och säkert också medveten om andra kritiska röster. Kort 
senare skrev Sevelius nämligen en debattartikel i just Arbetet där han bemötte 
anklagelser om att ett planerat riksidrottsmuseum ”myglats bort” från Göteborg 
till förmån för Stockholm. Sevelius dementerade anklagelserna och hänvisade till 

232 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Slutrapport från arbetsgruppen för ett 
Riksidrottsmuseum.

233 ”Göteborg vill ha riksidrottsmuseum”, Göteborgs-Posten 1988-01-08.
234 ”Om museet”, Idrottsmuseet i Göteborgs webbplats, länk: http://www.idrottsmuseet.se/, häm-

tad 2021-06-09.
235 Göteborgs-Posten 1988-01-08. För mer läsning om Centralföreningen för Gymnastik- och 

Idrottssällskapen i Göteborg, se exempelvis Carlsson, Åke, ”Centralföreningen i Göteborg: 
En pigg hundraåring”, Idrottsarvet, Göteborg: Idrottsmuseet (1995).

236 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Brev från Curt Carlsson till Bengt Seve-
lius 1988-01-26.
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beslutet som tagits i Riksidrottsstyrelsen, men han argumenterade samtidigt för 
att läget i Globen skulle bli en succé.

Globen kommer ju att bli ett nationellt idrottscentrum där massvis av idrottsintres-
serade kommer att passera varje dag. Vad är då naturligare än att det också blir ett 
centrum för dokumentation av idrottens dåtid, nutid och framtid. 237

Den självklarhet och framtidstro som präglade RF:s arbete med ett riksidrottsmu-
seum blir här tydlig. Globenområdet var ännu inte färdigställt och den spektaku-
lära, sfäriska byggnaden som skulle komma att utgöra själva Globen blev en tydlig 
målbild att sträva efter. Här skulle idrotten äntligen få ett centrum värt namnet 
och nå en långsiktig lösning på en snart 100-årig önskan om att samla den svenska 
idrottens historia på ett och samma ställe.
 I Malmö, där ju stora delar av den ursprungliga samlingen fanns i form av 
Malmö idrottsmuseum, var man betydligt mer syrligt inställd till ett riksidrotts-
museum i Stockholm och ”storebror RF” kunde inte räkna med att få någon hjälp 
från skånskt håll. Från den årliga konferensen med Skånes idrottsförbund år 1988 
lät dess ordförande, tillika landshövdingen Bertil Göransson, meddela sin stånd-
punkt.

Illa tänkt. Sverige kretsar trots allt inte kring några öar i Mälardalen – som några 
tycks tro. 238

I Norrköping arbetades det intensivt med ett östgötskt idrottsmuseum och även 
härifrån var man ljummet inställda till RF:s planer. En av de drivande i museet, 
Lennart Petersohn, intervjuades i Norrköpings Tidningar och konstaterade krasst 
att Stockholm verkade favoriseras – inte bara när det gällde idrott. 

Vad jag vet har man 44 museum i Stockholm och vi tycker nog att man kunde för-
dela gracerna en aning. 239

Om ett riksidrottsmuseum skulle förläggas till Norrköping hade det förvisso varit 
välkommet, men Lennart Petersohn fann det på goda grunder knappast särskilt 
troligt.240 Sammanfattningsvis kan man säga att från Norrköping, liksom från 
Malmö och Göteborg, var hållningen att inga föremål skulle skeppas iväg till 
Stockholm och till ett nytt riksidrottsmuseum, utan att man ville fokusera på att 
bygga upp sina egna idrottshistoriska samlingar. Under tiden fortgick alltjämt 
planerna på ett museum i Globen, men för att nyansera händelseutvecklingen ska 
det påpekas att ingen av de inblandade aktörerna tycktes vara emot ett riksidrotts-
museum i sig. Det var placeringen i Stockholm och framför allt Riksidrottsstyrel-
sens agerande som störde – och eftersom regionala idrottsmuseer hade börjat växa 

237 ”Inget mygel med museet”, Arbetet 1988-02-03.
238 ”Rör inte vårt museum! – SDF-konferensen 1988”, Skåne-Idrott (nr. 1, 1988).
239 ”Norrköping missar museum – Globen lockar”, Norrköpings Tidningar 1987-09-11.
240 Norrköpings Tidningar 1987-09-11.
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fram på andra ställen, företrädesvis i landets större städer, infann sig också en slags 
territoriell attityd där man slog vakt om sina verksamheter.
 De mål- och värderationella kulturarvsbruk som kännetecknat skapandet av 
Gymnastik- och Idrottsmuseet, kan i viss mån skönjas även under den här tiden. 
Kulturarvet och museerna diskuterades alltjämt ganska instrumentellt, vilket ex-
empelvis framgår i citatet om snedfördelningen av museer till fördel för Stock-
holm. En viss övergång mot mer affektuella och traditionella bruk kan dock ses, 
något som sannolikt var en konsekvens av att producerandet av idrottens kultur-
arv hade börjat nå ut i andra delar av landet. Detta innebar att frågan om idrot-
tens kulturarv skulle förvaltas förlorat viss relevans till förmån för hur det skulle 
förvaltas. På mindre orter värdesattes lokala kulturarvsinitiativ på emotionella 
plan – känslor som förstärktes genom motståndet mot RF och Stockholm. 

Utmanad storstadshegemoni

Det är tid att reflektera över de turer som hittills hade föregått ett nationellt idrotts-
museum i Sverige under en stor del av 1900-talet. För det första fanns ett antal 
maktförhållanden av stor betydelse. Det ena rörde idrottsrörelsens högsta ledning 
och dess förhållande till vad som åsyftades som antingen ”staten” eller ”kulturen”. 
Både SCIF och RF hade tydliga mål om vad de ville göra och drivkrafterna bestod 
till stor del av att visa ”de andra” idrottens kulturella värde, något som ”de andra” 
inte hade förstått eller åtminstone inte visat något intresse för. Samtidigt var idrot-
ten från allra första början beroende av staten för att få till stånd ett museum, dels 
ekonomiskt, dels genom att lokalerna som uppläts på dåvarande GCI faktiskt 
tillhörde staten. När GCI behövde sina lokaler till undervisning bedömdes detta 
vara viktigare än att Gymnastik- och Idrottsmuseet hade en plats att bedriva verk-
samhet på. Det andra maktförhållandet återfanns inom den organiserade idrot-
ten, mellan idrottsrörelsens högsta ledning med säte i Stockholm och andra delar 
av Sverige. Redan under arbetet med Gymnastik- och Idrottsmuseet uttrycktes en 
önskan om stöd, hjälp och bidrag från övriga idrotts-Sverige, något som visade 
sig vara svårt att få – kanske mest av logistiska skäl. Resurser saknades i de mindre 
orterna och de som potentiellt kunde bidra, till exempel Gävle, var mer intresse-
rade av att bygga något eget. Detta maktförhållande yttrade sig således mer i form 
av en hegemoni där idrottsrörelsens högsta ledning underförstått hade, och skulle 
ha, befälet över dokumentationen av idrottens historia.241 När museet forslades 
till Malmö sågs detta som ett misslyckande. Som John Bratt skrev i Blå boken från 
år 1962 försökte man in i det sista rädda museet kvar i Stockholm genom att höra 
sig för inom Stockholms stad om en lösning, men som för att ändå befästa SCIF:s 

241 För mer kunskap om RF:s hegemoni i bredare bemärkelse, se exempelvis Norberg, Johan 
R., ”Riksidrottsförbundets hegemoni”, Lindroth, Jan & Norberg, Johan R. (red.), Ett idrotts-
sekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm: Informationsförlaget (2002).
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position i hierarkin, tackade Bratt i nästa stycke ödmjukast staten som bekostade 
såväl nedpackning som transport av samlingarna ner till Malmö.242

 Med tiden kom dock den tidigare oemotsagda hegemonin att utmanas. När 
fler orter hade lyckats bygga upp idrottsmuseer var det inte längre lika självklart 
att stötta arbetet med ett riksidrottsmuseum i Stockholm. Den samförståndspräg-
lade hegemonin började knaka i fogarna och museikommittén inom RF, som nu 
var den organisation som tydligast drev frågan om ett museum i Stockholm, blev 
ifrågasatt. För att låna Alzéns terminologi kan det sägas att idrottens kulturarv 
hade genomgått en demokratisering i sådan mening att det inte längre enbart 
tillhörde idrottsrörelsens ledande skikt att välja ut och bevara. Det sammanföll 
också tidsmässigt, för att återknyta till Harrison, med the heritage boom i avseendet 
att intresset för idrott som kulturarv tycktes ha ökat, liksom förmågan att realisera 
olika initiativ. 
 Båda dessa faktorer går i sin tur att sätta i samband med hur den svenska idrot-
ten förändrades från mitten av 1900-talet och som ledde till en gradvis förändring 
av synen på idrott, från ett ungdoms- och nationsfostrande perspektiv till ett 
bredare hälso- och motionsperspektiv som berörde människor i alla åldrar. RF 
stärkte ytterligare sin position som föreningsidrottens paraplyorganisation och 
idrottande öppnades upp för fler människor från fler samhällsklasser. Landets 
idrottsplatser, som tidigare hade varit de lokala idrottsföreningarnas ansvarsområ-
den, togs från och med 1950-talet i högre grad över av kommunerna avseende drift 
och förvaltning. Idrotten blev därmed representerad i kommunpolitiska utskott 
likt annan samhällsservice, vilket dels bidrog till mer storskaliga och påkostade 
anläggningar, dels möjliggjorde för idrottsföreningarna att fokusera på just idrot-
tandet och andra kärnverksamheter.243 För att uppnå samverkan mellan idrottsrö-
relsen och kommunerna tillsatte RF idrottskonsulenter på de olika orterna, vilka 
hade i uppgift att dels upplysa och utbilda de politiska tjänstemännen i frågor om 
idrott, dels se till föreningarnas behov och intressen. De bistod också med rådgiv-
ning om hur ekonomiska anslag skulle fördelas.244 Sammanfattningsvis kan man 
säga att idrotten, i bemärkelsen folkrörelse, växte och blev en allt mer integrerad 
del av samhället.
 Intresset för idrottens kulturarv tycks dock inte ha varit högst upp på agendan 
under de mest expansiva åren, något som kan förklaras genom att intresset för 
kulturarv och behovet av att lyfta fram det tenderar att öka först i kristider, eller 
när något omvälvande inträffar. Under 1970-talet, när idrottslivet hade växt sig 
starkt runt om i landet, skedde förändringar som påverkade den dittills amatör-
orienterade idrottsrörelsen ordentligt. Jens Ljunggren beskriver hur staten redan 

242 Bratt (1962), s. 101.
243 Moen, Olof, Från bollplan till sportcentrum: Idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 år, 

Stockholm: Byggforskningsrådet (1992), s. 92. Se även Sjöblom, Paul, Den institutionaliserade 
tävlingsidrotten: Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet, Stockholm: Stockholms 
universitet (2006), s. 217. Sjöblom påpekar dock att variationerna mellan orter var stora och 
att den kommunala inblandningen var initialt mer påtaglig på större orter med fler invå-
nare.

244 Sjöblom (2006), s. 227.



86

i början av 1970-talet börjat stödja elitidrott, bland annat genom inrättandet av 
riksidrottsgymnasier och senare idrottsfolkhögskolan på Bosön utanför Stock-
holm.245 Denna professionalisering, kombinerat med en ökad kommersialisering 
av idrotten, bidrog till att folkrörelseidealet utmanades. Jag menar att dessa för-
ändringar, som kan betraktas som såväl idrottsliga som samhälleliga, sannolikt 
hade effekter också för intresset av att förvalta idrottens kulturarv. Dels fanns ett 
växande intresse för kulturarv i samhället i bredare bemärkelse, dels drog idrotts-
rörelsen nytta av de förutsättningar som den svenska idrottsmodellen erbjudit i 
form av starka, lokalt förankrade föreningar som byggts upp under lång tid. När 
folkrörelseidrotten var hotad, mobiliserades krafter för att samla och bevara dess 
kulturarv – inte alls olikt det sammanhang i vilket Gymnastik- och Idrottsmuseet 
en gång tillkom. 

Föreningarnas betydelse

För att understryka föreningsidrottens historiskt starka betydelse kan det påpe-
kas att flera idrottsmuseer idag har starka band med idrottshistoriska föreningar, 
som förutom museiverksamhet ofta ägnar sig åt att producera idrottshistoria i 
form av litteratur, fotografier och seminarier. Detta gäller bland annat Dalarnas 
idrottsmuseum, ett museum som från början sprungit ur Dalarnas idrottshistoris-
ka förening, men även Helsingborgs idrottsmuseum som grundats av Föreningen 
Idrottsarkivet. Här kan också nämnas Malmö FF-museet som har nära band med 
en idrottshistoriskt inriktad förening vid namn Fotbollföreningens vänner. Bland 
de människor som är involverade i idrottsmuseer är det därtill många som iden-
tifierar sig som just föreningsmänniskor. De jobbar ofta ideellt, kanske inte för 
att de nödvändigtvis vill, utan för att det är så idrotten har fungerat under deras 
liv. I Falun intervjuar jag Anders Pettersson, en av styrelseledamöterna i Dalarnas 
idrottshistoriska förening, som beskriver hur föreningslivet format honom som 
person även bortom idrotten.

Jag är en sån här ”föreningsmänniska”. Jag har varit ordförande i en massa klubbar 
och föreningar. Jag är en sådan person. Ganska social, får jag lov att säga själv. Jag 
har till exempel varit ordförande i Korsnäs IF, en ganska stor klubb här i stan. Jag 
har varit ordförande i Dalarnas Tennisförbund, sekreterare i Dalarnas Orienterings-
förbund…jag kan hålla på och räkna upp länge. Men jag är sådan. Jag tycker om att 
jobba i en styrelse. 2002 sålde vi huset och flyttade in till stan, till en bostadsrätts-
förening. Och jag hann inte dit förrän jag satt i styrelsen där. Ganska länge var jag 
ordförande också. 246

Innebörden av vad Anders berättar återkommer också i andra intervjuer, men det 
finns också andra typer av föreningsmänniskor som verkar mer i det tysta, exem-
pelvis Lars-Olle Andersson, som sitter i styrelsen för Föreningen Idrottsarkivet i 

245 Ljunggren (2020), s. 211.
246 Intervju med Anders Pettersson 2019-11-06.
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Helsingborg. Liksom många andra har han levt ett liv i föreningsidrotten, men 
aldrig tagit ledarrollen utan istället verkat inom kollektivet. Engagemanget i mu-
seet visar sig ha varit tätt förknippat med föreningsidrotten.

Eftersom det var med museet så halkade jag på vis in även i museet när vi höll på att 
jobba med boken [en bok om löptävlingen Springtime, min anm.]. Min tanke var 
hela tiden att göra boken, jag hade inga tankar på att engagera mig i museet. Men 
så blev jag med i den så kallade anekdotgruppen och har även varit med och gett ut 
andra böcker, till exempel om ishockeyn i nordvästra Skåne som ju är en bok vi har 
skrivit. Ja, och sedan ett par år är jag även med i styrelsen för Föreningen Idrottsar-
kivet som det ju heter officiellt. 247 

Mitt intryck är att arbetet med att samla in, ställa ut och förvalta idrottens historia 
fungerar identitetsskapande för de allra flesta, men för att återknyta till resone-
manget om makten över idrottens kulturarv kan man också hävda att förenings-
livets identitetsskapande kraft också kan fungera utestängande. Som jag tidigare 
beskrivit var intresset för att hjälpa till med ett riksidrottsmuseum i Globenområ-
det svalt, vilket jag förklarat med att idrottens utbredning över landet gjorde att 
RF och Stockholmsidrotten inte längre hade ensamt tolkningsföreträde – varken 
över idrotten i stort eller dess kulturarv. En annan delförklaring kan ha bestått 
av en ovilja i de mindre föreningarna att identifiera sig med något annat än sin 
egen lokala förening. Det fanns sannolikt en ovilja inför att någon utifrån skulle 
bestämma över deras kulturarv. 

1990–idag: Turism, nostalgi och internationella 
influenser

Stabilt 1990-tal?

Så hur gick det med skapandet av ett riksidrottsmuseum? Få ville hjälpa RF med 
ett riksidrottsmuseum i Globen, men beslutet om att det skulle realiseras stod allt-
jämt fast, och under det tidiga 1990-talet gick arbetet in i en ny fas där de praktiska 
frågorna skulle lösas. De totala investeringskostnaderna för museet beräknades 
till 7 000 000 kronor och driftskostnaderna under det första året till 3 000 000 
kronor.248 En kalkyl över de förmodade driftskostnaderna under ”uppbyggnads-
perioden” upprättades.249 Enligt denna hade museet 2 100 000 kronor till sitt för-
fogande, där den enskilt största posten – 1 200 000 kronor – avsåg lokalkostnader. 
725 000 kronor budgeterades för personal och 175 000 för ”övriga förvaltnings-

247 Intervju med Lars-Olle Andersson 2019-10-29.
248 Sveriges Riksidrottsmuseum.
249 Denna period löpte januari–september 1992.
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kostnader” så som försäkringar, inventarier och vård av museisamlingarna.250 När 
museet väl var öppnat var tanken att de löpande driftskostnaderna, under det 
första året, skulle uppgå till 3 290 000 kronor.251 På intäktssidan hoppades man på 
ett årligt besökarantal om 100 000 personer, där entréavgiften för vuxna var satt 
till 20 kronor, för barn i åldrarna 7–15 år 10 kronor och för pensionärer 15 kronor. 
Ytterligare intäkter skulle komma från försäljning i museibutiken samt uthyrning 
av lokalerna till ”företagsrepresentation och slutna sällskap”. Om kalkylerna höll 
skulle museets totala intäkter under det första året uppgå till 1 750 000 kronor, 
vilket skulle innebära ett underskott om 1 540 000 kronor.252 Detta underskott 
skulle täckas upp av RF med hjälp av ett årligt bidrag som löpte under de första 
sex åren.253

 Hur museet skulle finansieras var länge ett problem. Efter att stiftelsen bil-
dats år 1988 söktes medel från olika ställen, bland annat från Statens kulturråd, 
Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Även företag uppvaktades, ex-
empelvis Televerket och Wallenbergstiftelserna, liksom privata bidragsgivare som 
fanns i stiftelsemedlemmarnas närhet. Vidare söktes vid tre tillfällen ett så kallat 
ändamålslotteri via Penninglotteriet för att erhålla medel, men utan framgång. 
Resultatet av stiftelsens jakt på medel blev 1,1 miljoner kronor från Stockholms 
kommun och 200 000 kronor från SCIF, men det största erbjudandet kom från 
AB Tipstjänst, som lovade 5 000 000 kronor – alltså hälften av det totala belopp 
som behövdes för att starta museet och driva det under ett år – men för att bidra-
get skulle betalas ut krävde AB Tipstjänst emellertid att resterande 5 000 000 kro-
nor kunde säkras på annat håll.254 I ett pressmeddelande som senare förkunnade 
att Riksidrottsmuseet skulle öppna tycktes den totala kostnaden om 10 000 000 
kronor ha skrivits ned till 6 000 000 kronor. Finansieringen beskrevs ha fullgjorts 
dels genom bidrag från Tipstjänst, dels från it-företaget IBM som tillhandahöll 
teknisk utrustning till museet.255

 Ett öppningsdatum var satt till oktober år 1992 och intendent Karl Örsan till-
trädde sin tjänst i januari samma år. Hans uppgift blev till stor del, enligt egen 
utsago, att samla ihop föremål och bygga hela museet från grunden – ”det fanns 
ingenting, inga samlingar, ingenting sånt”.256 Museet var i två våningar, där över-
våningen skulle utgöras av en basutställning i kronologisk ordning medan ne-
dervåningen skulle hållas mer flexibel för exempelvis tillfälliga utställningar och 

250 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Kalkyl över driftskostnader under upp-
byggnadsperioden.

251 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Kalkyl över löpande driftskostnader för 
Sveriges Riksidrottsmuseum fr. om 1992-10-01.

252 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Beräknade intäkter 1992-12-03.
253 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Beslut om bidrag för Stiftelsen Sveriges 

Riksidrottsmuseum 1992-02-05.
254 Sveriges Riksidrottsmuseum. AB Tipstjänst var ett statligt bolag med uppdrag att bedriva spel-

verksamhet. År 1997 bytte AB Tipstjänst namn till Svenska Spel, samtidigt som en fusione-
ring med Penninglotteriet skedde.

255 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Pressmeddelande från RF med titeln ”Nu 
invigs Riksidrottsmuseet!”

256 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.



89

konferenser. Det skulle också finnas en hall of fame-avdelning, ett videorum med 
historiska filmer och, som för att befästa Stockholm som den svenska idrottens 
epicentrum, en ”avdelning för Stockholmsidrott”.257 Karl hade inte mycket tid på 
sig, men arbetade snabbt och tog hjälp av experter i de fall det behövdes. Material 
samlades in från olika ställen – exempelvis hämtades journalfilmer från SVT:s 
arkiv – och särskilt ett föremål lyfts fram av Karl som särskilt minnesvärt under 
arbetet med den kronologiska utställningen.

Jag fick en materialidé när vi kom fram till 1950–1960-tal, att vi skulle ha en hockey-
sarg. Så jag kontaktade Stockholms stad och fick tag i en gammal ”sönderpuckad” 
sarg ute i södra Stockholm. Då hade vi fått in en snickare också. Så vi åkte och tit-
tade och sågade upp den. Sedan bar vi den. Ja, man fick ju göra allt. 258

Prins Bertil invigde Riksidrottsmuseet den 15 oktober år 1992 och därmed fanns 
det, för andra gången, ett officiellt nationellt idrottsmuseum i Sverige. Som jag 
tidigare nämnt och som också framgår av diskussionerna om ett riksidrottsmu-
seum, hade RF och andra företrädare för ett Stockholmsbeläget museum uttryckt 
en förhoppning om att placeringen i huvudstaden skulle bidra positivt till de 
lokala och regionala initiativen som redan fanns. Exakt vilka positiva effekter 
som skulle uppnås konkretiserades inte, inte heller på vilka sätt det skulle ske, 
men en tolkning är att hållningen mer än något annat var ett uttryck för den 
äldre hegemoniska ställning som RF hade haft inom idrotts-Sverige. Det fanns en 
vilja att ena idrottsrörelsen även i frågorna som gällde dess kulturarv. Ett nätverk 
bestående av idrottshistoriska sällskap och föreningar hade under sena 1980-talet 
börjat byggas upp och med stöd av SCIF arrangerades årliga konferenser på olika 
platser i Sverige, något som i och med öppnandet av Riksidrottsmuseet blev än 
mer intensifierat. 

Vi diskuterade föremål, vi hade vissa teman. Men som de flesta konferenser var det 
ju den sociala biten som var det roliga. 259

Hade det slutligen uppnåtts en balans i maktrelationerna avseende den svenska 
idrottens kulturarv? Bildandet av nätverket skulle kunna vara ett tecken på det, 
men även om stämningen verkade varit god bör det påpekas att träffarna under 
1990-talet – enligt Karl Örsan – tillkom på Riksidrottsmuseets initiativ. Det kan 
tolkas som att maktkampen avseende idrottens kulturarv återgått till en samför-
ståndspräglad hegemoni, möjligen tack vare att de idrottshistoriska initiativ som 
skett runt om i landet hade uppnått en nivå av stabilitet och inte såg Riksidrotts-
museet som ett hot mot sina egna verksamheter. Flera idrottsmuseer som finns 
runt om i landet idag kan till viss del förstås genom Murray Phillips’ typologi 
över idrottsmuseer, men mer träffsäkert är att till övervägande del betrakta dem 
som mikromuseer. Trots att flera av museerna, inte minst de som undersöks i av-

257 Handlingar rörande bildandet av Riksidrottsmuseet, Sveriges Riksidrottsmuseum.
258 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
259 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
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handlingen, uppbär bidrag från det offentliga – också från kulturarvsmyndigheter 
– präglas de fortfarande av amatörism. Många arbetar med små resurser och har 
täta kopplingar till andra verksamheter som inbringar merparten av inkomsterna.
 En annan aspekt i relationen mellan de större, nationella idrottsmuseerna och 
de andra, lokala initiativen som uppkom under senare delen av 1900-talet var att 
nästan alla uppkommit i samma amatöristiska anda som idrotten i stort. Detta 
trots att de hade olika förutsättningar och resurser. ”Gör det själv”-andan genom-
syrade arbetet med Gymnastik- och Idrottsmuseet, där ingen i museikommittén 
hade någon bakgrund inom museiarbete, och den rådde till stor del också i ar-
betet med Riksidrottsmuseet i Globen även om viss grad av professionalisering 
uppnåtts i och med Karl Örsans utbildningsbakgrund inom bland annat historia 
och konstvetenskap.260 ”Gör det själv”-andan utkristalliserades snarare under ar-
betets gång, där Karl på samma gång besatt rollerna som museiintendent, visio-
när och utställningsbyggare. Stöd och inspiration hämtades från personer med 
god kunskap om Sveriges idrottshistoria, däribland nämnda Jan Lindroth – som 
även ingick i museets styrelse – och historikern Leif Yttergren. Arbetet förefaller 
ha varit hands on, vilket även gällde de mindre museisatsningarna ute i landet. 
Ekonomiska resurser och maktpositioner inom idrotts-Sverige hade således inga 
självklara kopplingar till det faktiska museiarbetets utförande.

Idrottsmuseum som turistmål – exemplet Årjäng

Hittills har jag behandlat skapandet av idrottsmuseer och idrottshistoriska fören-
ingar som ett resultat av olika aktörers kamp mot upplevda ointressen, antingen 
det gällt strävan efter ett nationellt idrottsmuseum eller lokala initiativ. På flera 
sätt kan idrottens kulturarv sägas ha skapats likt en motrörelse mot etablerade 
kulturarvsinstitutioner och i hög utsträckning fått ”klara sig självt”, vilket innebu-
rit svårigheter med såväl finansieringslösningar som lokaler och att man till stor 
del fått förlita sig på ideella insatser från entusiaster med brinnande idrotts- och 
historieintressen. En stor del av händelseutvecklingen har gått hand i hand med 
idrottens utveckling till folkrörelse och haft nära band med den amatörorientera-
de föreningsidrotten. Det finns dock ett museum i avhandlingen som till stor del 
avviker från mönstret, något som också är viktigt att lyfta fram i sammanhanget. 
I en intervju med P4 Värmland från år 2010 berättar initiativtagaren till Nordiska 
Travmuseet, Bo Danielsson, om hur idén till ett travmuseum på orten föddes 
under en ”festlighet” vintern år 1994. 

Jag fick frågan om vad jag kunde tänka mig att kommunen skulle satsa på, som var 
bra. Jag sa att jag tyckte det här med trav hade utnyttjats ganska dåligt. Årjäng har 
ju varit känt för sitt trav och har en fin travbana, så jag tänkte att det kanske fanns 
möjligheter att till exempel bygga ett museum. 261

260 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
261 ”Travmuseet i centrum i Årjäng”, Sveriges Radio P4 Värmland 2010-07-16, länk: https://sveri-

gesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=3860060, hämtad 2020-11-03.
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Bo Danielsson var vid tiden en person med inflytande i Årjängs kommun. Han 
var aktiv i Folkpartiet och valdes under år 1994 in i kommunfullmäktige, en plats 
han behöll till år 1998 – samma år som Nordiska Travmuseet invigdes. Daniels-
sons position gjorde sannolikt att arbetet med att inrätta museet tog fart relativt 
snabbt. Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock att han, åtminstone vid tiden, 
för egen del inte var särskilt travintresserad. I intervjun med P4 berättar Daniels-
son vidare att folk inledningsvis skrattade åt idén, men att han ändå tog den med 
sig till travbanan där reaktionen blev positiv.

Vi diskuterade fram och tillbaka och de blev eld och lågor. 262

Danielsson beskriver sedan hur museet tidigt uppmärksammades, även utanför 
Sveriges gränser, något som gjorde honom förvånad eftersom han trodde att det 
redan fanns flera museer om hästar och hästsport och att det som höll på att 
byggas i Årjäng knappast stod ut. Till invigningen den 17 juli år 1998 var tanken 
att han själv skulle gjort storslagen entré genom ett fallskärmshopp, men vädret 
var för dåligt just den dagen. På den slutliga frågan om vad museet bidragit med 
till Årjäng svarade Danielsson att det från början varit en viktig samlingsplats för 
sammanträden, konferenser och kurser, en funktion som fortsatt vara viktig un-
der de dryga 20 år som museet funnits – bland annat har kommunfullmäktige vid 
flera tillfällen förlagt sina sammanträden på museet, och det lokala näringslivet 
använder regelbundet lokalerna för kurser och konferenser.
 Finansieringen av Nordiska Travmuseet kom från olika håll. Inledningsvis sat-
sades 12,2 miljoner, där större delen av beloppet kom från AB Trav och Galopp 
(ATG) – travsportens samverkansorgan för spel – medan 3,2 miljoner erhölls ge-
nom bidrag från EU:s strukturfonder. 263 Dessa hade inrättats i syfte att främja 
regional utveckling och ökad samhörighet mellan olika regioner i Europa. Ett 
villkor för att nå finansiering via strukturfonderna var att minst hälften av fi-
nansieringen var tryggad från annat håll, något som alltså uppnåddes med råge 
genom stödet från ATG. 264 Därtill hade ledningsgruppen för museet året innan, 
1995, uppvaktat Svensk Travsport – Sveriges huvudorganisation för travsport – 
med en önskan om bidrag för museidriften. I ledningsgruppen för museet satt 
personer med maktpositioner runt om i Värmland – bland andra länsrådet Kurt 
Ekelund, riksdagsmannen Kjell Ericsson och landsantikvarie P O Millberg.265 Un-
der arbetets gång tillkom finansiärer från olika håll. Dels kom pengar från Norge, 
offentligt håll i form av Landstinget, Länsarbetsnämnden, Årjängs kommun och 
Länsstyrelsen i Värmland. Engagemanget från Länsstyrelsen bestod i ett stöd om 
2,5 miljoner kronor, varav drygt hälften avsåg kostnader för byggnaden och en 
basutställning medan resten utgjorde medfinansiering till EU-stödet. I Länssty-

262 Sveriges Radio P4 Värmland 2010-07-16.
263 ”EU-stöd ska ge 150 nya jobb – och det finns ytterligare 65 miljoner kronor att hämta i pot-

ten”, Göteborgs-Posten 1996-11-01; ”Årjäng får travmuseum”, Göteborgs-Posten 1996-11-01.
264 EU-stöd och kulturarv: En vägledning för dig som tänker söka EU-medel, Riksantikvarieämbetet 

(1996), s. 14–15; Göteborgs-Posten 1996-11-01.
265 ”Årjäng vill ha svenskt travmuseum”, Tidningarnas Telegrambyrå 1995-10-31.
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relsens beslut om stöd, som fattades under sensommaren år 1996, framställdes 
Nordiska Travmuseet som en viktig investering – både för regionen och för landet 
som helhet.

Travmuseet i Årjäng kommer, enligt länsstyrelsens mening, att få stor betydelse för 
turistnäringens utveckling i regionen. Ur kulturell synpunkt är museet att betrakta 
som en riksangelägenhet. 266

Senare samma år, 1996, startades den ideella förening som sedan dess drivit 
Nordiska Travmuseet. Ordförande för föreningen var inledningsvis museets ini-
tiativtagare, Bo Danielsson, och i styrelsen återfanns representanter från ATG 
och Årjängs kommun, men också landsantikvarie P O Millberg – som ingått 
i ledningsgruppen under projektstadiet – och en representant från Momarkens 
Travselskap i Norge. För att utforma byggnaden på Årjängstravet tog föreningen 
hjälp av studenter vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som tillsammans 
med en arkitektbyrå tog fram ett förslag. Så snart förslaget blivit godkänt gick 
det vidare till upphandling avseende själva byggandet. Upphandlingen vanns av 
byggföretaget Peab som kort därefter påbörjade arbetet med att färdigställa bygg-
naden, ett arbete som pågick fram till invigningen av Nordiska Travmuseet den 
18 juli år 1998.267

 Hur kan man förstå etableringen av Nordiska Travmuseet i relation till den i 
övrigt ganska sammanhållna utvecklingen av idrottens kulturarv i Sverige? Även 
i det här fallet går det att peka på vissa maktrelationer, men de ser annorlunda 
ut. Eftersom idén till museet tillkom av en person verksam inom politiken kunde 
den snabbt etableras i maktens korridorer, och argumenten handlade redan från 
början om vad museet kunde tillföra Årjäng, snarare än ett nostalgiskt vurmande 
för travsporten i allmänhet och dess historia i synnerhet. Genom museet skulle 
Årjäng både få en viktig mötesplats och därtill stärka sin position som ett attrak-
tivt turistmål. Att just Årjängstravet blev skådeplatsen handlade om dess utveck-
lingspotential med tanke på trav- och hästsportens långa historia på orten, men 
också dess strategiska läge utmed E18 bara ett par mil från norska gränsen. Det 
kommunpolitiska styret spelade sannolikt också en viktig roll. 1990-talets Årjäng 
var en borgerlig kommun som styrdes av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokra-
terna och Centerpartiet, något som skulle hålla i sig fram till valet 2014 då Center-
partiet byttes ut mot Socialdemokraterna.268 Detta traditionellt sett marknads- och 
företagarvänliga styre i kombination med ett färskt EU-medlemskap – Sverige 
blev EU-medlem år 1994 – gjorde sannolikt att Nordiska Travmuseet utvecklades 
på det sätt som det gjorde. Sammantaget har vi att göra med ett museum som, till 
skillnad från många andra idrottsmuseer, skapades uppifrån snarare än underifrån. 
Detta skedde dock inte på det sätt som vanligtvis sker – genom etablerade kultur-

266 Travmuseet i Årjäng, Länsstyrelsen Värmland, Regionalekonomiska enheten, 1996-08-14.
267 Lägesrapport hösten 1997, Nordiska Travmuseet.
268 Styre och maktfördelning för tidsperioden 1994–2018, Sveriges Kommuner och Regioner, länk: 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatstyren/styreoch-
maktfordelning19942018.370.html, hämtad 2020-11-04.
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arvsaktörer – utan i form av en politisk satsning som genomfördes med närings-
livets, kommunens och regionens välsignelser för att stärka ortens varumärke. 
En idealistisk historiesyn kan skönjas hos de inblandade aktörerna, där idéer och 
visioner var de viktigaste ingredienserna för att åstadkomma historisk förändring. 
Betänk exempelvis hur Bo Danielsson ”fick en idé” som realiserades och blev en 
succé, liksom hur han själv skulle firas genom att äntra invigningsceremonin med 
ett spektakulärt fallskärmshopp. I det avseendet befinner sig Nordiska Travmuseet 
långt från de bakslag, maktkamper och anpassningar som annars präglat idrottens 
kulturarvisering i stort. Skapandet av Nordiska Travmuseet skulle kunna betraktas 
som ett exempel på hur kulturarv industrialiseras. Händelseutvecklingen kan re-
lateras till Rodney Harrisons idéer om hur platser i Storbritannien, som historiskt 
sett varit viktiga i och med den industriella revolutionen, fått nytt liv genom att 
politiker och makthavare sett potential bortom de rent historiska värdena.

The state had a key role to play in the development of this new ”heritage industry” 
through the increasing forms of legislative control over heritage, which provided a 
platform for neoliberal policies that shifted away from the idea of preservation for 
its own (or the ’public(s)’) benefit and focused increasingly on the potential of herit-
age for local, regional and national income generation. 269

Det går att argumentera för att skapandet av Nordiska Travmuseet bildades i en 
liknande anda och därmed, för att knyta an till Laurajane Smith, utmanade den 
dominerande kulturarvsdiskursen genom att knyta kulturarv till idéer om turism 
och ekonomisk tillväxt.270 Sett genom Murray G. Phillips typologi kan Nordiska 
Travmuseet – med viss reservation – sorteras in under kategorin corporate. Kate-
gorin syftar till de idrottsmuseer som fokuserar på en sport och finansieras ge-
nom antingen klubbar, organisationer eller företag. De är ofta belägna i fristående 
byggnader, men kan också inrymmas inuti arenor eller andra typer av anläggning-
ar, och de drivs affärsmässigt. Så här långt stämmer det mesta in på hur Nordiska 
Travmuseet är organiserat – det ligger i en byggnad som både är fristående men 
också en del av en anläggning, det drivs av affärsmässiga intressen och är inriktat 
mot en specifik sport eller sportområde. Fokus delas mellan att å ena sidan bevara 
och ställa ut sportens historia, å andra sidan att marknadsföra sporten och plat-
sen. När det kommer till utställningspraktiken, vilken avhandlas närmare i kom-
mande kapitel, kan man även där se corporate-tendenser i hur museet skriver fram 
hjältar och minnesvärda ögonblick, men också genom vilka ideal som framstår 
som eftersträvansvärda.271 Något som kan vara värt att nämna är att ett av de mu-
seer som Phillips nämner som exempel på just corporate är National Horse Racing 
Museum, ett hästsportmuseum beläget vid galoppanläggningen Newmarket i det 
engelska grevskapet Suffolk.272

269 Harrison (2013), s. 82–83.
270 Smith (2006), s. 28.
271 Phillips, Murray G., ”Introduction”, Phillips (2012), s. 10.
272 Phillips (2012), s. 10. Newmarket är en av världens mest kända galoppanläggningar och till-

lika hemvist för The Jockey Club, världens äldsta hästkapplöpningsorganisation, grundad 
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Idrottens kulturarv i relation till politiska strömningar

För att kontextualisera öppnandet av Riksidrottsmuseet slutliga öppnande, lik-
som övriga idrottsmuseers verksamheter under 1990-talet, kan dessa ses i ljuset av 
en uppluckrad kulturarvsdiskurs enligt Laurajane Smiths ideer. Framåt millennie-
skiftet följdes denna av bredare politiska förslag om hur kulturarv skulle förvaltas. 
År 1999 inleddes den statliga offentliga utredningen Industrisamhällets kulturarv 
på initiativ av Kulturdepartementet.273 Idén med utredningen var att låta en ut-
vald delegation samverka med kulturarvsinstitutioner och myndigheter i syfte att 
utforma riktlinjerna för industrisamhällets kulturarv. Delegationen skulle också 
fungera som ”en operativ myndighet under kulturdepartementet och genomföra, 
följa upp och utvärdera regeringens satsning på det industriella kulturarvet”.274 
När arbetet var slutfört lämnade delegationen ett betänkande där de kritiskt be-
tonade vikten av att låta kulturarvet speglas genom en mångfald av röster. Man 
pekade dessutom på svårigheter för de etablerade kulturarvsinstitutionerna att ta 
hand om industrisamhällets kulturarv eftersom deras metoder ansågs sämre an-
passade för det moderna samhällets accelererande förändringstakt.

Det som bara för några årtionden behövde många års utveckling sker nu på en 
bråkdel av denna tid. Denna förändringstakt har inte minskat utan har snarare ökat. 
Det finns mot den bakgrunden all anledning att oroa sig för kulturarvssektorns 
och det traditionella kulturarbetets möjligheter att kunna ta tillvara det industriella 
kulturarvet på ett långsiktigt och metodiskt sätt. Mycket av dagens organisation 
och arbetssätt inom det kulturbevarande arbetet är baserat på ett tidigare samhälles 
tämligen långsamma förändringsprocesser. 275

Delegationen menade vidare att en satsning behövde göras inom industrin i syfte 
att låta utveckla organisationer och arbetsmetoder för att kunna ta tillvara indu-
strisamhällets kulturarv. Risken fanns, om arbetet helt överläts till kulturarvsin-
stitutionerna, att värdefull kunskap skulle försvinna.276 Idén framstår i efterhand 
som nära besläktad med det som Harrison senare skulle beskriva som hybrid fo-
rums, vilket också ligger nära avhandlingens teoretiska utgångspunkt om att kul-
turarv kan skapas både uppifrån och underifrån.277

 Utredningen handlade som bekant om industrisamhällets kulturarv och 
nämnde inte idrotten alls – däremot nämndes exempelvis hembygdsrörelsen. 
Även om det går att argumentera för att idrottens kulturarv skulle kunna vara en 
del av industrisamhällets kulturarv, tycktes idrotten i sig – mot bakgrund av hur 
arbetet med exempelvis Riksidrottsmuseet fortlöpte – alltså inte ha varit en del av 

år 1750. Se exempelvis Cassidy, Rebecca, The Sport of Kings: Kinship, Class and Thoroughbread 
Breeding in Newmarket, Cambridge: Cambridge University Press (2002), s. 1–12.

273 Industrisamhällets kulturarv: Slutrapport från Delegationen för industrisamhällets kulturarv 
(SOU 2002:67), Stockholm: Kulturdepartementet.

274 SOU 2002:67, s. 13.
275 SOU 2002:67, s. 10.
276 SOU 2002:67, s. 15.
277 Harrison (2013), s. 113.
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planerna för en ny kulturarvspolitik. Vid det här laget var dock idrottens kulturarv 
sedan flera år en högst levande företeelse. Sett till innehållet i Industrisamhällets 
kulturarv syns stora likheter med hur idrottens kulturarv faktiskt organiserades 
– exempelvis att arbetet organiserades inom rörelsen – men detta var alltså inget 
som uppmärksammades i utredningen. Detta kan säga något om avståndet mel-
lan idrottens kulturarv och den officiella kulturpolitikens strömningar. Avstån-
det var fortsatt långt, trots att Sverige nu hade fått ett nationellt idrottsmuseum. 
Makten över idrottens kulturarv hade alltså förskjutits från att enbart ha legat hos 
idrottsrörelsens toppskikt till att också hamna hos idrottsföreningarna ute i landet 
– men den återfanns fortfarande inom idrotten i stort, vilket härmed visat sig på 
politisk nivå.

”Vi behöver ett museum”

Ett sentida exempel som beskriver utvecklingen av ett idrottsmuseum, från idé till 
handling, återfinns bland avhandlingens undersökta museer. Här har snart sagt 
alla historiskt sett viktiga ingredienser fått samverka. Inför Malmö FF:s årsmöte 
i mars 2012 författade tidigare Malmö FF-målvakten Bertil Siberger en skrivelse 
som han i god tid överlämnade till dåvarande ordföranden, numera bortgångne 
Håkan Jeppsson. I skrivelsen företrädde Bertil, förutom sig själv, även ”gamla 
MFF-medlemmar, Guldlagsspelare och FV-vänner” när han presenterade en öns-
kan om ett Malmö FF-museum.278 Skälen till att inrätta ett museum var två – det 
ena handlade om behovet och det andra om de för tillfället gynnsamma förut-
sättningarna. Varför klubben behövde ett museum handlade för det första om 
klubbens sportsliga framgångar, både historiska och samtida. 16 allsvenska segrar, 
14 segrar i Svenska Cupen, Europacup-final 1979 samt det faktum att klubben på 
senare tid blivit allt mer uppmärksammad utomlands, gjorde att klubben ”måste 
ha ett eget museum precis som alla storklubbar”.279 Här handlade det alltså till stor 
del om internationella influenser.

Vi måste stärka klubbens varumärke, se till att alla fina pokaler, medaljer, standar 
mm, kan ses av publik och medlemmar. Vi har ju den bästa Stadion som kan tänkas, 
med en publik som älskar sitt hemmalag, så låt inte historien försvinna. 280 

Avslutningsvis beskrev Bertil situationen som akut – om inget gjordes kunde det 
snart vara för sent för att minnas och föra vidare kunskapen till kommande ge-
nerationer.

278 Siberger, Bertil, Till MFF:s styrelse inför årsmötet den 2 mars 2012 (2011). FV står för Fotbollför-
eningens Vänner.

279 Siberger (2011).
280 Siberger (2011).
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Tag vara på denna kunskap som finns i dag, för en vacker dag, eller sorglig dag så 
är vi borta, vi som kan klubbens 101-åriga historia, så aktivera nu, ett MFF-museum 
innan det är för sent. 281

Skrivelsen till styrelsen utgör ett symboliskt viktigt dokument för skapandet av 
Malmö FF-museet och kan på flera sätt tolkas som ett startskott, även om det bör 
påpekas att mycket av förarbetet redan var gjort när den författades. Under början 
av 2000-talet påbörjade Bo Malmqvist, även han tidigare Malmö FF-spelare och 
medlem i Fotbollföreningens Vänner, ett arbete med att sortera och katalogisera 
föremål och fotografier på Malmö Idrottsmuseum i Baltiska Hallen. Föremålen 
och bilderna kan sägas ha utgjort stora delar av Malmö FF:s arkiv – men det 
rådde stor oordning. Arbetet med att sortera och katalogisera pågick i flera år och 
resulterade i en utställning på Malmö idrottsmuseum. I den vevan, som Bertil be-
skriver det, såddes ett frö om att ett museum på Stadion – som var nyligen invigd 
– vore det allra bästa. I intervjun berättar han om hur tankarna gick.

Samtidigt var Bosse (Bo Malmqvist, min anm.) i London och träffade en Liverpool-
spelare, ja nu minns jag inte vem, men han hade träffat en Liverpoolspelare som 
hade visat Liverpools museum. Det fanns ju museer för alla de här klubbarna där 
de visade upp pokaler och sådant. Och vi tyckte att så skulle MFF också göra. 282

Innan planerna på museet sattes i verket hade Staffan Tapper under en längre 
tid organiserat rundvandringar på Stadion till vilka intresserade ur allmänheten 
kunde anmäla sig för en guidad tur i klubbens historia. Rundvandringarna var, 
precis som Bo Malmqvists arbete med arkivet på Idrottsmuseet, en av de grund-
stenar som museet sedermera skulle vila på. 

Vi började med rundvandringar på arenan, där vi inte bara gick runt och tittade på 
hur stadion såg ut, utan vi placerade också ut en del av vår historia längs vägen. 283

Nu har vi ju två varianter på museet kan man säga. Det ena är själva ’museibiten’ 
som är på lördagar mellan 11 och 14 och sedan har vi rundvandringar. 284

Staffan Tapper var den som fick huvudansvaret för att skapa det som skulle bli 
Malmö FF-museet, ett arbete i vilket han fick i det närmaste fria händer. En stor 
del av det material som skulle finnas på museet hämtade han från Malmö idrotts-
museum, men han använde också sitt kontaktnät för att bredda insamlingen, som 
skedde med vissa förbehåll. Det ena var att museet inte skulle köpa in några före-
mål. Det betydde att den som ville skänka fick göra det, likaså den som ville låna 
ut, men det skulle inte vara några pengatransaktioner inblandade. Vidare var det 
viktigt att föremål som inkom till museet skulle dokumenteras för att säkerställa 
proveniensen. För Staffan var ett sådant förbehåll ett sätt att bygga förtroende.

281 Siberger (2011).
282 Intervju med Bertil Siberger 2018-11-05.
283 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
284 Intervju med Bertil Siberger 2018-11-05.
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Lånar vi in något, säg en guldmedalj från någon familj, då får vi lämna ett dokument 
till dem att vi, MFF, har den – men att det är deras. För folk dör ju. Och ligger 
det sen guld här som inte är vårt, som vi inte ska ha, då måste det ju på något vis 
tillbaka. 285

Det är tydligt att Malmö FF-museet befinner sig i ett underordnat tillstånd i re-
lation till Malmö FF:s övriga verksamhet – inte minst herrarnas A-lag och de 
aktiviteter som sker däromkring. Malmö FF:s historia är förvisso viktig, men den 
ska inte överskugga den sportsliga verksamheten som kräver stora resurser och 
genererar mycket pengar. En annan av museets grundare, Bertil Siberger, sätter 
under vårt samtal fingret på problematiken.

Det finns ett problem som inte är så konstigt. MFF:s styrelse är intresserade av fot-
boll och museet ska inte prioriteras framför den. 286

Just ordvalet ”prioritera” är ett särskilt viktigt ord eftersom det indikerar att det 
finns en fastställd ordning att förhålla sig till, där museet – och i förlängningen 
också Malmö FF:s historia – för närvarande inte står högst upp på listan. 

Idrottsmuseers relationer till besökare

Om man ska sammanfatta bildandet av Malmö FF-museet, ett i sammanhanget 
relativt nytt museum, finns aspekter som kan härledas till idrottens kulturarvise-
ring i ett historiskt perspektiv medan andra säger mer om tiden vi nu befinner 
oss i. För det första tillkom museet i samma ”gör det själv”-anda som tidigare. 
Det fanns ingen kulturarvs- eller museiexpertis inblandad, varken i urvalet eller 
i arrangemanget, och makten att presentera Malmö FF:s kulturarv hamnade hos 
personer med starka, känslomässiga band till klubben. Inifrånperspektivet bär 
likheter i hur idrottsmuseer vuxit fram historiskt sett, något som kan förstås både 
som ett ointresse från utomstående och ett utestängande från de insatta. För det 
andra fanns en maktrelation mellan å ena sidan museet och dess skapare, å andra 
sidan den måttligt intresserade klubbledningen. Detta maktförhållande påminner 
om det som fanns mellan SCIF och staten under arbetet med Gymnastik- och 
Idrottsmuseet – men i fallet med Malmö FF-museet hade statens roll tagits över 
av klubbledningen. Staffan Tapper och Bertil Siberger var till lika delar beroende 
av klubbledningens hjälp som frustrerade över vad man upplevde som deras oin-
tresse. 
 I arbetet med detta förhållandevis sentida idrottsmuseum var museiskaparna 
tydliga med att influenser kommit från internationellt håll. Så har också varit fal-
let tidigare. Idrottsmuseer har funnits internationellt, åtminstone i västvärlden, 
betydligt längre än i Sverige. Som en uppföljning till Jan Lindroths artikel i Svensk 
idrott från år 1984, publicerades i samma tidning – fast i ett senare nummer – ett 

285 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
286 Intervju med Bertil Siberger 2018-11-05.
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reportage där skribenten redogjorde för idrottsmuseer på olika platser i världen, 
bland annat Los Angeles och Helsingfors, och menade att Sverige borde ta efter 
trenden. 

I Finland värnar man således om sin idrottshistoria. Norge har fått sitt fina Hol-
menkollenmuseum. I USA finns en lång rad idrottsmuseer, i öststaterna och på 
den europeiska kontinenten likaså. Hur länge ska det dröja innan Sverige får ett 
riksidrottsmuseum? 287

Vad som skiljer Malmö FF-museet från tidigare idrottsmuseer, åtminstone i en 
svensk kontext, är först och främst dess intima förbindelse med Eleda Stadion. 
Idrottsmuseer i Sverige har historiskt sett förvisso legat nära idrottsanläggningar, 
men Malmö FF-museets placering i arenan är något nytt och, som intervjuerna 
visat, till stor del ett resultat av inspiration utifrån. Eleda Stadion spelar en stor 
roll för museet, vilket för mig in på nästa viktiga detalj i analysen av museet: 
de regelbundna rundvandringarna, eller ”den andra varianten” av museet. Både 
Staffan Tapper och Bertil Siberger betraktar museet som något mer än bara själva 
utställningen, föremålen och fotona – museet är i själva verket hela upplevelsen, 
rundvandringarna på Eleda Stadion inkluderat. Under rundvandringarna, som 
börjar och slutar i museet, tillåts besökarna ställa frågor till ciceronerna och på 
så vis delta i kulturarviseringen av Malmö FF. Innan rundvandringen avslutas får 
besökarna iklä sig varsin Malmö FF-tröja och vandra in på planen till tonerna av 
Malmö FF:s inmarschlåt.288 
 Detta sätt att vidga museets ramar går att koppla till en nutida museiprak-
tik i en bredare bemärkelse. Inom museiforskningen, och i synnerhet inom den 
nya museologin, betonas hur museernas pedagogiska grepp gradvis förändrats 
i samspel med postmoderna idéströmningar. Från och med slutet av 1700-talet 
var museernas uppdrag i första hand att bilda besökarna genom att visa upp och 
arrangera föremål. Museiforskaren Eilean Hooper-Greenhill beskriver det som 
att ”learning in museums was expected to take place through looking” och nå-
gon interaktion mellan besökare och museum eller museiföremål talades det säl-
lan om.289 I takt med den nya museologins teoretiska befästande av museer som 
kontextberoende institutioner, har även utställningspraktiker gått i en liknande 
riktning. Besökares upplevelser och meningsskapande vävs numera in i museipe-
dagogiken – och den som besöker ett museum eller en utställning ges ofta, och 
i varierande grad, möjlighet att själv forma sitt lärande.290 Även om Malmö FF-
museet till stor del handlar om att betrakta en paketerad historia, berättad genom 

287 Grönkvist, Uno, ”Idrottsmuseer i öst och väst”, i Svensk idrott (nr. 2, 1985).
288 En inmarschlåt är en sång som spelas i samband med att ett lag äntrar planen. Malmö FF:s 

inmarschlåt heter ”MFF-hymnen” och är skriven av Johan Holmström.
289 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, London: 

Routledge (2007), s. 190.
290 Se exempelvis Vergo, Peter (red.), The New Museology, London: Reaktion Books (1989); 

Insulander, Eva, Tinget, rummet och besökaren: Om meningsskapande på museum, Stockholm: 
Stockholms universitet (2010), s. 11–12; Hein, Hilde S., The Museum In Transition: A Philo-
sophical Perspective, Washington: Smithsonian Books (2000); Hooper-Greenhill (2007), s. 8.
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föremål, involveras besökarna genom rundvandringarna i denna nya, mer kritiskt 
präglade museipraktik. Staffan Tapper visar sig emellertid vara mån om att museet 
måste ligga rätt i tiden – det måste, för att använda hans ord, ”upplevas” – och 
förutspår en ökad mängd besökarinteraktion framledes.

Hur ser detta ut om fem år? Med digitaliseringen. Vad kan du då göra här? Med 
skärmar och allt. Jag har sett sånt, man trycker på en knapp och så ser du matchbil-
der, så kan du leta och välja Krakow istället. Hela den biten. Sen efter det kan du gå 
in i ett digitalt rum och spela boll med Markus Rosenberg. Den utvecklingen är ju 
där. Här är en grund, tycker jag. 291

Längre fram i avhandlingen kommer förhållandet till besökarna att fördjupas yt-
terligare, men Staffan Tappers uttalande om framtiden är ändå värt att stanna kvar 
vid för en stund. Förutom att placera Malmö FF-museet i skärningspunkten mel-
lan å ena sidan ett traditionellt, artefaktbaserat museum, å andra sidan en plats för 
upplevelser och interaktion, kan man också betrakta Malmö FF-museet som en 
nutida symbol för den svenska idrottens kulturarvisering som den sett ut under 
1900-talet. Initiativen har alltid kommit i någon form av kris. Gymnastik- och 
Idrottsmuseet grundades mellan Linggymnastikens slutskede och den svenska 
idrottsrörelsens breda expansion. Riksidrottsmuseet kom på tal när amatöridrot-
ten fick sällskap av proffsidrotten och marknadskrafterna. Malmö FF-museet till-
kom i skenet av herrlagets sportsliga framgångar, kombinerat med rädslan av att 
tappa kontakten med sitt arv. Initiativen till trots tycks det vara svårt att kapsla in 
idrottens historia och samtliga initiativ har präglats av motgångar och senfärdig-
heter. När Malmö FF-museet väl kommit på plats hade det inte mer än hunnit 
öppna innan Staffan Tapper såg sig nödgad att blicka framåt och peka ut en ny 
riktning.

Nostalgi och noggrannheter

Som jag berört tidigare har idrottens kulturarv i de allra flesta fall hanterats inifrån 
idrotten, utan vidare inblandning från kulturarvs- och museiexpertis. I takt med 
att den auktoriserade kulturarvsdiskursen luckrats upp och berett mer plats till 
kulturarv av den sort som idrottens tillhör, har också känslomässiga kulturarvs-
yttringar blivit allt vanligare. För idrottens kulturarv handlar det inte minst om 
nostalgi, vilket också bekräftas av tidigare forskning. 
 Främst framträder nostalgi på och omkring de lite mindre, lokalt orienterade 
museerna, där museiskaparna ofta investerar mycket av sig själva i sann gör det 
själv-anda. Nostalgin framkommer också i de intervjuer jag gör med vissa musei-
skapare och då särskilt i de mer biografiska delarna. Ett exempel på när nostalgin 
tar plats är när Bertil Siberger minns tillbaka på sin barndoms idrottande.

291 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
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Men redan vid åtta månaders ålder flyttade vi till Rasmusgatan, känd för sin brotts-
lighet numera. Fast på den tiden var det en lång och trevlig gata. Man kunde spela 
fotboll på gatan utan att det kom en bil och störde en. 292

I citatet framkommer en glorifierad bild av 1940-talets Malmö, där den bekym-
merslösa spontanidrotten får stå som symbol för den goda uppväxten. Den kan 
relateras till den bild som både Siberger och Tapper målar upp av dagens se-
riösa elitverksamhet i Malmö FF, där deras arbete med museet hamnat långt ner 
i prioriteringslistan. Det som sammantaget framträder är en uppfattning om att 
tillvaron blivit svårare och krångligare, vilket får dem att minnas tillbaka till tider 
då livet på olika sätt var enklare. Känslorna hos Siberger och Tapper kan kopplas 
till idéhistorikern Karin Johannissons tankar om hur nostalgin transformerats i 
takt med att det moderna samhället vuxit fram. Från att ha varit en känsla med 
tydlig koppling till hemlängtan, har den nu allt mer börjat förknippas med en viss 
motsträvighet till det moderna som i förlängningen betyder att det förflutna får 
en roll som ”ankare”.293 Detta betyder inte att Siberger och Tapper är bakåtsträvare 
per definition – betänkt exempelvis hur Tapper resonerar om museets digitala för-
utsättningar i ett tidigare avsnitt av kapitlet – utan motsträvigheten har mestadels 
att göra med yttre, organisatoriska omständigheter.
 Robin Ekelund har i ett pågående forskningsprojekt – där han undersöker hur 
medlemmar ur sex Facebookgrupper möts för att sprida och använda historia – 
beskrivit en typ av nostalgi som präglas av seriositet, där fakta och korrekta upp-
gifter värderas högre än glättighet och romantik.294 Denna typ av nostalgi kallar 
Ekelund för knowledge desire och visar sig exempelvis när medlemmar i Facebook-
grupperna publicerar bilder från förr tillsammans med frågor som ”När är bilden 
tagen?” eller ”Vad hette butiken som låg där i hörnet?”.295 En nostalgi likt denna 
knowledge desire står att finna också när det handlar om arbetet med idrottens 
kulturarvisering. Inom Föreningen Idrottsarkivet – som alltså driver Helsingborgs 
idrottsmuseum – är några av medlemmarna engagerade i en särskild anekdot-
grupp. Denna startade år 2004 i samband med att museet lämnade Carl Krooks 
gata för sina nya lokaler i Idrottens hus.296 Emellanåt samlas anekdotgruppen för 
att samtala, dela historier och producera trycksaker med fokus på Helsingborgs 
idrottshistoria. Det är tydligt att medlemmarna i anekdotgruppen till stor del 
strävar efter att ha trevligt och ägna sin tid åt intressen de finner meningsfulla, 
men det finns också en dimension av seriositet och noggrannhet som genomsyrar 

292 Intervju med Bertil Siberger 2018-11-05.
293 Johannisson, Karin, Nostalgia: En känslas historia, Smedjebacken: Bonnier essä (2001), s. 

10–11.
294 I en intervju med Populär historia utvecklar Ekelund vissa resonemang kring sin forskning. 

Se ”Historia på nätet är mer känslomässig”, Populär historia (nr. 4, 2021), länk: https://popu-
larhistoria.se/vetenskap/historia-pa-natet-ar-mer-kanslomassig, hämtad 2021-12-30.

295 Ekelund, Robin, ”Fascination, Nostalgia, and Knowledge Desire in Digital Memory Cul-
ture: Emotions and Mood Work in Retrospective Facebook groups”, Memory Studies (kom-
mande nummer, 2022), s. 1–16.

296 ”10:e året för Anekdotgruppen”, Föreningen Idrottsarkivet & Helsingborgs idrottsmuseum, länk: 
http://www.hbgidrottsmuseum.se/bok/140624001.fia, hämtad 2021-12-21.
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arbetet. På museet intervjuar jag en medlem i anekdotgruppen, Lars-Olle Anders-
son, som tagit på sig en granskande roll i arbetet med vissa publikationer, bland 
annat böcker om den i Helsingborg traditionsenliga löptävlingen Springtime. 

[…] i boken om Springtime så är där för varje år en statistikruta. Datum, väder och 
vilka som vann. Den rutan har jag skapat genom att gräva i allt gammalt. Så det är 
lite sånt, grävande, att ordna saker i rader. 297

I arbetet med en annan bok, om sportagenten Börje Lantz – alias ”Agent 001” – 
har Lars-Olle fortsättningsvis haft uppgiften att hålla viss ordning i arbetet.

Och så den här ”Agent 001” har jag också varit med i, men mer som korrekturläsare 
i huvudsak. Så jag har kollat om det är något felstavat. Eller om det är så här, ”i 25 
sidor stavar du hans namn så” och så vidare. 298 

Detaljrikedomen är en viktig aspekt på de flesta idrottsmuseer som undersökts 
i avhandlingen. Årtal, datum, matchresultat och annan statistik är ständigt åter-
kommande i beskrivningarna av föremål och människor, både i intervjuer och 
i utställningar. Detaljrikedomen kan förstås på olika sätt. Ett är att se den som 
ett uttryck för nostalgi, där den kan förstärka känslan av gemenskap med andra 
människor som kan relatera till samma årtal, datum och resultat. Som Johannis-
son beskriver, kan denna gemenskap utgöra ett slags ”hemma” – som inte hör 
ihop med hemmet i bemärkelsen bostad.299 I det avseendet är anekdotgruppen 
en viktig plats. Kopplat till tidigare forskning om idrottens kulturarv kan nostalgi 
på så vis utgöra såväl inkluderande som utestängande mekanismer. Alla är inte 
välkomna i det ”hem” som idrottens kulturarv skapar – men de som är välkomna 
känner igen sig väl.
 I ett historiskt perspektiv förefaller seriositet ha varit ett bärande element i ska-
pandet av idrottens kulturarv. I arkivmaterialet från såväl Gymnastik- och Idrotts-
museet som Riksidrottsmuseet är det tydligt att museiskaparna själva tog idrotten 
på stort allvar och önskade att det omgivande samhället också skulle göra det. 
Detta manifesterades både genom mediala utspel – som avhandlats tidigare under 
kapitlet – och genom noggrannhet avseende dokumentation och faktauppgifter. 
Däremot tycks inte arbetet i någon större utsträckning ha präglats av nostalgi. En 
förklaring till detta är att nostalgin i högre grad uppträder i det lokala, där den på 
ett tydligare sätt knyter an till känslan av att komma hem. Detta gjorde att nos-
talgin sannolikt gjorde sitt intåg först när lokala idrottsmuseer började växa fram, 
vilket också stämmer med den tidpunkt då känslomässiga kulturarv i högre grad 
nådde acceptans inom kulturarvsfältet.

297 Intervju med Lars-Olle Andersson 2019-10-29.
298 Intervju med Lars-Olle Andersson 2019-10-29.
299 Johannisson (2001), s. 43.
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Sammanfattning kapitel 2

I kapitel 2 har jag strävat efter att förstå idrottens kulturarvisering i en svensk 
idrottshistorisk och kulturarvshistorisk kontext. Detta har gjorts genom dels 
nedslag i de försök som gjorts i att skapa nationella idrottsmuseer och samla 
den svenska idrottens historia under 1900-talet, dels placera dessa försök i såväl 
idrottshistoriska som kulturarvsteoretiska kontexter. Jag har även sökt förstå bak-
grunden till några av de sentida initiativ som tagits, däribland Malmö FF-museet 
och Nordiska Travmuseet. Vidare har jag anlagt vissa museologiska perspektiv på 
skapande av idrottsmuseer och bland annat sökt visa hur Malmö idrottsmuseum 
gick från att vara ett mikromuseum till att bli ett etablerat museum – innan det 
slutligen lades ner. 
 Något som inledningsvis kan fastlås är att intresset för att skapa idrottsmuseer 
tidsmässigt sträcker sig långt tillbaka. Redan vid sekelskiftet 1900 fanns idéer om 
att skapa ett museum för de idrotter som vid tiden framstod som viktiga. Detta 
idrottsliga kulturarv präglades i hög grad av borgerliga ideal och vände sig till de 
övre samhällsklasserna, och även om ett museum skulle dröja nästan 50 år levde 
idealen kvar till dess att Gymnastik- och Idrottsmuseet slutligen öppnade år 1947. 
Skälen till att museet fick nämnda inriktning berodde till stor del på att aktörerna 
bakom museet – Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande – hade täta 
band med samhällets övre skikt som premierade idrott så som den bedrivits förr 
i tiden, med ungdoms- och nationsfostran för ögonen. Exempelvis gällde detta 
idrotter som gymnastik, skridskolöpning och skidåkning. Det kan också ses som 
ett uttryck för hur andra museer verkade vid denna tid. Som bland andra Tony 
Bennett framhållit, var museernas uppgifter under lång tid att fungera som bild-
ningscentraler där överklassen lät kunskap och ideal sippra nedåt i samhällshierar-
kin.300

 Den ”andra vågen” av intresse för idrott som kulturarv föddes i samband med 
amatöridealets uppluckring under 1970-talet och nådde sin kulmen under 1980- 
och 1990-talet. Flera idrottshistoriska föreningar såg dagens ljus, samtidigt som 
RF åter fick upp intresset för att ”samla” idrottsrörelsen i ett nationellt idrottsmu-
seum. RF mötte dock visst motstånd då flera orter redan hunnit bygga upp egna 
museer och inte hade större lust att bidra till ett museum i Stockholm. I början 
av 1990-talet öppnade emellertid Riksidrottsmuseet i Globenområdet i Stockholm 
och någon typ av samförstånd tycktes ha inträtt mellan de olika aktörerna på det 
idrottsliga kulturarvsfältet. 
 En annan viktig aspekt rör kulturarvets roll och funktion för idrotten. Klart är 
att det fanns en stor portion stolthet såväl hos SCIF som hos RF och de mindre 
aktörerna. Företrädarna för idrottsrörelsen ville bevara och ställa ut den idrott 
som ansågs mest identitetsskapande för den tid som rådde. I SCIF:s fall rörde det 
sig om en nationell identitet med borgerliga förtecken, företrädesvis koncentrerad 
till Stockholm, medan det för RF och de idrottshistoriska föreningarna handlade 

300 Bennett (1995), s. 91.
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om en komplex sammansättning av nationella och lokala identiteter som grun-
dade sig i att idrottsrörelsen vuxit kraftigt under efterkrigstiden. En viktig utgångs-
punkt är att frågan om kulturarv aktualiseras när någonting omvälvande sker, där 
det ges en funktion som en trygg och fast punkt i tillvaron, och sådana tendenser 
går att hitta när man ställer arbetet med idrottens kulturarv i relation till idrottens 
förändring under 1900-talet. I arbetet med Gymnastik- och Idrottsmuseet framgår 
en påtaglig stolthet över idrotten, en tro på det idrottsliga kulturarvet som na-
tionsskapande och monumentalt, något att se upp till och beundra. I den andra 
vågen av kulturarvsintresse fanns förvisso en stolthet över idrottsrörelsen och dess 
breda, folkliga förankring, men i materialet går det också att skönja en despera-
tion och en rädsla som inte funnits tidigare. Jan Lindroth uttryckte exempelvis 
oro för att idrottens samhälleliga betydelse skulle gå förlorad om inget gjordes. 
Det finns goda skäl för att dessa känslor går igen även till dags dato. Betänk hur 
Bertil Siberger formulerade sig i brevet till styrelsen – att det en dag kan vara för 
sent att göra något.
 Kulturarviseringen av idrott i Sverige kan sägas ha initierats såväl uppifrån som 
underifrån, även om ”gör det själv”-mentaliteten varit bärande oavsett varifrån in-
itiativen kommit. I kapitlet har det emellertid framkommit en tredje väg. Denna 
är manifesterad genom Nordiska Travmuseet, ett museum som skapats med helt 
andra bevekelsegrunder än en önskan om att till varje pris dokumentera idrottens 
historia, därtill också befriad från de vedermödor som präglat idrottshistoriska 
satsningar från såväl SCIF som RF och mindre, lokala initiativ. I bildandet av 
Nordiska Travmuseet framkommer en strategiskt grundad politisk satsning, för-
ankrad på såväl europeisk som regional och lokal nivå och med tydliga syften om 
att både verka för turistindustrin och utgöra en mötesplats för kommunen och 
näringslivet. Detta framgår genom dokument från både Länsstyrelsen i Värmland 
samt mediekällor. Tiden från idé till invigning var – enligt den officiella histo-
rieskrivningen – endast fyra år, medan det som jämförelse tog nästan 50 år att 
realisera Gymnastik- och Idrottsmuseet och åtskilliga decennier att färdigställa 
det som idag är Riksidrottsmuseet. Nordiska Travmuseet är ett tydligt exempel 
på idrottens betydelse också ur näringslivets, turismens och perspektiv, åtmins-
tone när det gäller travsporten. En analys som kan göras är att hästen – och i 
förlängningen relationen mellan människa och häst – är en särskilt viktig faktor 
för kulturarviseringen som skett i Årjäng. Travsporten växte fram ur hästnäringen, 
för svensk del under 1800-talet, och engagerade människor ur alla samhällsklas-
ser – något som gäller än idag. Den breda klassuppslutningen kring den svenska 
travsporten, kombinerat med hästnäringens historiska betydelse för människors 
dagliga liv, bidrog sannolikt till att Nordiska Travmuseet erhöll ett brett stöd från 
första början. 
 Från slutet av 1800-talet då Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande 
lade upp riktlinjerna för vad som ett halvsekel senare skulle bli Gymnastik- och 
Idrottsmuseet, till 1990-talet då Riksidrottsmuseet slutligen slog upp portarna, har 
frågan om den svenska idrottens kulturarv i hög grad utgått från Stockholm. I 
huvudstaden fanns de mest framträdande aktörerna, dels organisatoriskt i form 
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av SCIF och RF, dels på individnivå. Bland de framträdande individerna ingick 
påfallande många i en akademisk krets knutna till Stockholms universitet och 
Gymnastik- och idrottshögskolan. Här kan bland annat nämnas Jan Lindroth 
som återkommer flera gånger i kapitlet, både som debattör och förespråkare för 
ett nationellt idrottsmuseum, men senare också som styrelseledamot i det slutli-
gen realiserade Riksidrottsmuseet. Förutom Lindroth figurerar även personer som 
Leif Yttergren, som hjälpte Karl Örsan under dennes arbete med att bygga upp 
Riksidrottsmuseet. Yttergren, tidigare professionell basketspelare, var vid tiden 
för Riksidrottsmuseets öppnande inte disputerad historiker, men skulle snart bli 
det. En översikt över vilka personer som under 1980- och 1990-talet regelbun-
det skrev i Idrott, historia och samhälle ger vid handen att den stora majoriteten 
idrottshistoriker – eller idrottshistoriskt intresserade – utgick från Stockholm. Sett 
till det maktförhållande som präglade idrottens kulturarvisering under 1900-talet 
måste man därför ta i beaktande att Stockholm, som utåt sett representerades av 
SCIF och RF, också hade stöd av de kunskapsproducerande aktörerna på fältet. 
Dessutom var Bengt Sevelius, den tidigare RF-ordföranden som under det sena 
1980-talet deltog i debatten om var Riksidrottsmuseet skulle ligga, också lärare vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan. Sammanfattningsvis var koncentrationen till 
Stockholm hög, på flera nivåer, och detta spelade sannolikt roll för det slutliga 
utfallet.
 I kapitlet avhandlas också förekomsten av nostalgi i samband med idrottens 
kulturarvisering. I det nutida arbetet förekommer nostalgi dels i en klassisk form, 
där det förflutna hanteras genom ett romantiskt skimmer, dels i form av vad 
Robin Ekelund kallar för knowledge desire, vilket beskriver en nostalgi präglad av 
seriositet som tar sig uttryck i faktasökande och ordningsskapande.
 Idéer om kulturarv i moderna tider kan förstås i relation till begrepp som glo-
balisering, professionalisering och kommersialisering – alla högst relevanta för 
idrottens vidkommande. I en föränderlig värld växer behovet av igenkänning och 
identitet, samtidigt som det som ska bevaras för att skänka dessa känslor är minst 
lika utsatt för föränderlighet och nya idéströmningar. Viljan att utse, bevara och 
bruka idrottens kulturarv kan också sägas vara viljan att utse, bevara och bruka 
det ständigt föränderliga. Längre fram i avhandlingen fördjupas det museiteore-
tiska perspektivet när jag analyserar hur idrottsmuseer, liksom arbetet med idrott 
som kulturarv i vidare bemärkelse, hanterar de förändringar som nu sker och som 
kommer att ske. Härnäst följer emellertid ett kapitel med fokus på det praktiska 
arbetet med idrottsmuseer idag, där jag analyserar museiutställningar och idé-
strömningar ur perspektiv som kön, klass, generation och nation.
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3. På idrottsmuseum idag – 
modernitet, glokalitet och 
skötsamhet

Det är nu tid att träda in i avhandlingens andra frågeställning: Hur konstrueras 
idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige? Frågeställningen besvaras i föl-
jande kapitel med hjälp av de metodologiska och teoretiska verktyg som beskri-
vits i tidigare avsnitt och struktureras tematiskt med hjälp av analyskategorierna 
nation, generation, kön och klass. Det betyder att jag, med stöd i dessa kategorier, 
söker identifiera hegemoniska uppfattningar om idrott som kulturarv och hur de 
upprätthålls och utmanas på och omkring idrottsmuseerna. Analyserna genom-
förs till största delen transversalt, vilket betyder att större vikt har lagts vid att 
identifiera diskurser än att låta varje museum få lika mycket utrymme. Till följd av 
detta pendlar de enskilda museernas närvaro i texten beroende på vilka perspektiv 
som fördjupas.
 I analyserna beaktas foton, föremål, texter och andra utställningselement, men 
också på vilka sätt utställningsrum kan bidra till att såväl lyfta fram som tona ner 
olika perspektiv. Därutöver används intervjuer från museiskapare för att fördjupa 
analyserna. Ibland manifesteras ett eller flera perspektiv på bekostnad av ett eller 
flera andra, vilket gör att museerna måste analyseras både efter vad som sägs och 
visas, men också vad som inte sägs och inte visas. I första delen av kapitlet, som 
handlar om föreställningar om nationellt, lokalt och globalt, är Murray Phillips’ 
idrottsmuseitypologi till viss del vägledande för att orientera läsaren.
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Konstruktioner av nationella, lokala och globala 
diskurser

Sverige – den funktionella framtidsnationen

I utställningen Spelplatsen har Riksidrottsmuseet en uttalad ambition att länka 
samman idrott och kultur. Med kultur åsyftas ett humanistiskt kulturbegrepp som 
vanligtvis inkluderar konst, teater, musik och film, vilka Spelplatsen på olika sätt 
täcker in. Därtill tar utställningen upp teman som entreprenörskap, innovation 
och teknisk utveckling. I flera av dessa teman utkristalliserar sig idéer och före-
ställningar om Sverige som idrottsnation, vilka kan sägas utgöra en betydande 
del av museets kommunikation, och mycket av det som symboliserar nations-
skapandet sker i det andra respektive tredje hörnet av utställningsrummet. Här 
uppenbarar sig först ett antal montrar på temat Funktionell design. I den första av 
dessa montrar finns vad som ser ut att vara ett produktblad för skidhjälmar, kom-
plett med bilder av en hjälm och kortare texter. Bredvid ligger något som jag snart 
inser måste vara själva innandömet av hjälmen i fråga. Hjälmen i produktbladet 
ser vid första anblicken ganska alldaglig ut, åtminstone för mitt ganska otränade 
öga, men i den tillhörande texten förmedlas information som skänker den en 
status av ingenjörskonst – den är tillverkad av det svenska företaget POC, som 
är specialiserat på alpin skidutrustning, och just den här hjälmen är av modellen 
Skull Comp som lanserades år 2006. I texten listas en rad tekniska specifikationer. 
 I nästa monter på temat Funktionell design kan man bland annat beskåda en hög-
teknologisk strumpa som kan mäta både antal steg och vilken slags fotnedsättning 
användaren har. När den gröna strumpan används skapas rörelser i dess fibrer vil-
ket genererar information som skickas till en trådlöst ansluten mobilapplikation. 
Bakom strumpan, som fått namnet Den smarta sportsockan, står en forskargrupp 
knutna till innovationsmiljön Smart Textiles vid Högskolan i Borås. Förutom 
strumpan finns några andra av forskargruppens prototyper utställda, exempelvis 
ett sportlinne som bärs av en docka. Från sidan av sportlinnet hänger sladdar som 
indikerar att det rör sig om något mer än ett vanligt klädesplagg. Mycket riktigt – 
skylten intill förkunnar att Det smarta linnet är utvecklat av forskare vid Textilhög-
skolan i Borås. Linnet är utrustat med sensorer som mäter hjärtslag och andning, 
information som sedan skickas till en mobilapplikation och som kan användas 
för att mäta utveckling och prestation. I förlängningen är tanken att tekniken ska 
kunna användas även i sjukvården i form av ”självdiagnostisering, underlag för 
läkares bedömningar eller som larm vid andningsuppehåll”. 
 De smarta plaggen, liksom presentationen av dem, är ett sätt att konstruera 
idéer om nation i allmänhet och Sverige i synnerhet. Museet lägger vikt vid att 
beskriva att produkterna springer ur svensk innovation och forskning, men också 
att deras potentiella användningsområden sträcker sig utanför idrottens sfär. Kon-
struktionen av Sverige och ”det svenska” kan i den här delen av Riksidrottsmuseet 
beskrivas i termer av innovation, entreprenörskap och ingenjörskonst. Detta går 
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i linje med etnologen Orvar Löfgrens analys av en svensk identitet som började 
framträda i begynnelsen av folkhemsbygget under 1930-talet, där tre centrala be-
grepp vävdes samman: demokrati, medborgarskap och modernitet. Folkhemmet, en-
ligt Löfgren, ”baserades på en föreställning om kollektivt framsteg” som krävde 
att otidsenliga traditioner, vanor och lojaliteter rensades ut till förmån för det 
moderna.301 Med detta kom även behovet av att ersätta gamla krigarkungar med 
nya förebilder i former av vetenskapsmän och industripionjärer som placerat lilla 
Sverige på världskartan – till exempel Gustav Dahléns AGA-fyrar och kullager 
från Svenska Kullagerfabriken (SKF).302 På Riksidrottsmuseet möjliggörs moderni-
tetsdiskursen till stor del av att det historiska perspektivet lyser med sin frånvaro. 
Här blickar museet i stället framåt och länkar samman idrott med en bredare sam-
hällsutveckling, dels i exemplet med sportlinnet vars tekniska egenskaper på sikt 
kan komma sjukvården till nytta, dels i form av arbetstillfällen och ekonomisk 
tillväxt.
 Några steg bort från Framtidens smarta sportkläder, men fortfarande inom te-
mat Funktionell design, blir modernitetsdiskursen om nation både bekräftad och 
utvecklad. På ett lågt podium står fyra skyltdockor i naturlig storlek. Samtliga 
dockor är klädda i Sveriges officiella klädkollektion från OS 2016, året då spelen 
anordnades i Rio de Janeiro. Intill finns en skylt med titeln Sport på catwalk. Den 
första i raden av dockor bär en blå långklänning, den andra en gul jacka och gula 

301 Löfgren, Orvar, ”Nationella arenor”, i Ehn, Billy, Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar, 
Försvenskningen av Sverige, Stockholm: Natur & Kultur (1993), s. 54.

302 Löfgren, s. 55.

Det smarta linnet och Den smarta sportsockan. Foto: John Berg
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shorts, den tredje en tjockare jacka helt i guld och en blå mössa. Den sista dockan 
bär en mörkblå åtsittande dräkt. Samtliga kläder bär både Svenska Olympiska 
Kommitténs (SOK) och Hennes & Mauritz (H&M) logotyper.

OS-kläderna 2016. Foto: John Berg

Jag läser på skylten att kläderna tillkommit i ett samarbete mellan SOK och 
H&M, som alltså var det klädföretag som gavs uppdraget att producera OS-kol-
lektionen inför OS 2016.303 Under arbetet har ord som funktion, form och hållbarhet 
varit ledande och delar av kollektionen har färdigställts med återvunnet material. 
Samarbetet mellan SOK och det multinationella – men i huvudsak svenskägda304 
– företaget H&M hjälper till att befästa en bild av Sverige som en innovativ na-
tion med fönster mot den globala världen och går således linje med modernitets-
diskursen, men OS-kläderna och framställningen av dem adderar också en folklig 
dimension. Till skillnad från prototyperna av strumpan och linnet, som kan vara 
svåra att relatera till för en besökare, laddas OS-kläderna med en vidare betydelse. 
De har synts i TV, de representerar ett evenemang som många människor känner 
till och är arrangerade på ett sätt som skänker viss autenticitet eftersom de sitter 
på kroppar – förvisso inga riktiga kroppar, men så nära man kan komma mel-

303 ”HM säljer OS-kläder”, Sveriges Olympiska Kommitté, länk: https://sok.se/arkiv-for-
artiklar/2016-07-21-hm-saljer-os-klader.html, hämtad 2021-09-09.

304 H&M-gruppens ägarstruktur. Länk: https://hmgroup.com/investors-sv/shareholders.html, 
hämtad 2019-09-10.
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lan museets fyra väggar. Ledorden – funktion, form och hållbarhet – signalerar en 
svenskhet som präglas av medvetenhet kring områden som användning, design 
och beständighet. Det kan tolkas som ett sätt att befästa en koppling till naturen i 
likhet med ett äldre friluftslivsideal, men samtidigt har OS-kläderna från Rio 2016 
förmodligen aldrig varit tänkta att användas i naturen – flera av dem är dessutom 
rena representationsplagg för den spektakulära OS-invigningen. På samma gång 
riktar de sig på ett tydligt sätt mot arrangerade tävlingssituationer såväl inomhus 
som utomhus. OS-kläderna – i nära samspel med de som bär dem – framstår som 
skapade för att kontrollera de omständigheter de kan ställas inför. Det här gäller 
också den smarta sportsockan och det smarta linnet. 
 Strävan efter kontroll och exakthet, som görs gällande i den här delen av ut-
ställningen, kan sägas spegla historikern Allen Guttmanns idéer om den moderna 
idrottens kännetecken, som handlar om idrottens ökade fokus på tävling och 
mätbarhet framför rekreation och motion. Enligt Guttmann karaktäriserades den 
moderna idrotten av begrepp som jämlikhet, sekularisering, specialisering, rationalise-
ring, byråkratisering, kvantifiering och strävan efter rekord.305 Guttmanns idéer har se-
nare givit upphov till begreppet sportifiering, som beskriver processer genom vilket 
något ”görs” till sport.306 Genom de tekniska landvinningarna, som förkroppsligas 
i hjälmar, kläder och medicinsk utrustning, blir det tydligt att idrottens kulturar-
visering kan sättas i samband med Guttmanns idéer om den moderna idrotten. 
Föremålen signalerar, förutom kontroll och mätbarhet, också professionalisering, 
rationalisering och specialisering. De finns till för att optimera förutsättningarna 
för användaren och dennes prestation, de har skapats i ett sammanhang av ingen-
jörskonst och hantverksskicklighet och de utgör, genom dessa faktorer, en brygga 
mellan idrotten och det omgivande samhället. Vad gäller jämlikhetsaspekten 
finns även den representerad, eftersom föremålen riktar sig mot både män och 
kvinnor, men det hela kompliceras av att modernitetsdiskursen till största delen 
är maskulint kodad genom dess manifesterande i former av teknik och ingen-
jörskonst.307 Konstruktionen av den moderna, funktionella framtidsnationen up-
penbarar sig således genom ett maskulint filter, där kvinnor förvisso ges en synlig 
plats, men i huvudsak i form av representation och inte som en fundamental del 
i nationsbyggandet.

305 Guttmann, Allen, From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports, New York: Columbia 
University Press (1978), s. 16.

306 Inte minst den norske historikern Matti Goksøyr var tidig med att introducera sportifie-
ringsbegreppet inom den idrottshistoriska forskningen under 1980-talet och 1990-talet. Se 
Goyksøyr, Matti, Idrettsliv i borgerskapets by: En historisk undersøkelse av idrettens utvikling og 
organisering i Bergen på 1800-tallet, Oslo: Norges Idrettshøgskole (1991).

307 Se exempelvis Silvén, Eva, Bekänna färg: Modernitet, maskulinitet och professionalitet, Stock-
holm: Nordiska Museets förlag (2004).



110

Folkrörelsenationen

Riksidrottsmuseets andra basutställning, Tiden, ligger en trappa upp. Vid ingången 
finns en skylt som förkunnar att utställningen är tematisk och att den gör nedslag 
i idrottens historia. På skylten står också att ingen vet exakt när eller hur idrotten 
uppfanns, men att den nästan alltid innehåller ett tävlingsmoment – det gäller 
att vara lite snabbare, smidigare, vigare eller smartare än någon annan. Direkt till 
vänster ligger en utställningssektion som bär samma namn som utställningen i sin 
helhet – Tiden – och här står ett antal vita montrar i en halvmåneformation. De är 
inte, likt museimontrar ofta är, genomskinliga och fyllda med artefakter. Istället är 
de som upplysta kuber med en löpande tidslinje på framsidorna texter och bilder 
på ovansidorna – samt, i vissa fall, ett och annat inglasat föremål stående ovanpå. 
Var och en av montrarna sammanfattar en tidsepok med idrottstema. Först ut är 
en monter som kortfattat behandlar idrott under antiken med ett tydligt globalt 
perspektiv – Sverige nämns inte – men redan i nästa kub ersätts det globala per-
spektivet av ett nationellt, dessutom med ett stort kliv framåt i tideräkningen. 
På framsidan av kuben har tidslinjen stannat på år 1652 och temat Sveriges äldsta 
idrottsanläggning. På ovansidan finns ett foto av idrottsanläggningen, det så kall-
lade Bollhuset, beläget på Slottsbacken invid Kungliga slottet i Stockholm. Som 
idrottslokal fungerade den emellertid under endast ett fåtal år innan den började 
användas som teater och sedermera blev landets första nationalscen. Framställ-
ningen är intressant. Här uppstår en situation där svensk idrott omtalas i en kon-
text av kungligheter och högkultur, trots att byggnadens idrottsinriktning närmast 
kan betraktas som en parentes i dess historia. Beskrivningen har karaktären av en 
kuriositet, men kan också tolkas som en underliggande vädjan om att idrott har 
en plats i det här sammanhanget. 
 Kuberna fortsätter med stora kronologiska kliv. År 1813 grundas en myndighet, 
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), och fokus för kuben i fråga landar i den 
begynnande traditionen av kroppsövningar som fostrande aktiviteter.308 Man kan 
argumentera för att det nationella perspektivet närmast smalnas av till ett lokalt, 
eftersom GCI främst opererade i Stockholm – dock med influenser från både 
engelskt och tyskt håll. Influenserna från England fördjupas därefter i nästföl-
jande kub, vars tidslinje stannat vid år 1880 och rubriken Resan till England, men 
den globala utblicken förblir emellertid kort. I kuben efter, som också är den sista 
innan nästa sektion börjar, tar museet avstamp i år 1969 och Idrott som folkrörelse. 
Här behandlas föreningslivet och idrottens demokratisering från nämnda årtal 
och framåt.
 Idéer om folkrörelse och föreningsliv etableras härefter som en hegemonisk 
nationsskapande diskurs på Riksidrottsmuseet. I ganska nära anslutning till den 
inledande sektionen – Tiden – finns en sektion som heter Platsen. Över en väggyta 
på ett flertal meter framträder bilder från lokala idrottsplatser i Sverige tillsam-
mans med texter om deras framväxt i samspel med idrottsrörelsens utbredning. 

308 Gymnastiken som nations- och medborgarfostrare har beskrivits utförligt av bland andra 
Jens Ljunggren. Se Ljunggren (2020), s. 84–85.
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Den östgötska orten Kisa ”zoomas in” och får stå som exempel för idrottsrörel-
sens nationella etablering. 

Som på många andra små orter i Sverige växte idrottsintresset kring sekelskiftet 
1900. Eldsjälen i Kisa var nykteristen och affärsmannen Ernst Andersson. År 
1906 bildade han föreningen IK Fram. Enligt stadgarna skulle klubben ”genom 
övandet av gymnastik och olika idrotter höja intresset för dessa och verka i god 
kamratanda”. 309

Här introduceras också Sveriges idrottsplatser under rubriken Rektangeln i 
ovalen, vilket beskriver en idrottsplats sedd ovanifrån – en rektangulär fot-
bollsplan omgiven av en oval löparbana. Denna benämns i utställningen som 
”den klassiska idrottsplatsen” och blev allt vanligare under framför allt mel-
lankrigstiden. Den klassiska idrottsplatsen beskrivs som konstruerad genom 
breda insatser.

Antalet idrottsanläggningar växte till en början långsamt. Det var först under 
mellankrigstiden som byggandet av idrottsanläggningar startade på allvar. Runt 
om i landet, i små och större orter, uppfördes många klassiska idrottsplatser. De 
skapades genom insatser från en lång rad olika aktörer: den lokala idrottsfören-
ingen, kommunen, de nationella idrottsorganisationerna, det lokala näringsli-
vet, staten och privatpersoner. 310

Citatet ovan, kombinerat med den visuella representationen av den klassiska 
idrottsplatsen, kan tolkas som en manifestation av vad som kallas för ”den 
svenska idrottsmodellen”. Denna modell är såvitt känt inte explicit definierad 
av vare sig RF eller av andra företrädare för idrottsrörelsen, men förekommer 
i vissa sammanhang – till exempel i RF:s idéprogram Idrotten vill, där den 
betecknar de ideella krafter som finns och verkar inom idrottsrörelsen.311 Den 
svenska idrottsmodellen har dock fler betydelser och vad som exakt konsti-
tuerar den kan variera, men på ett övergripande plan åsyftas en modell ge-
nom vilken den svenska idrotten bedrivs. Paul Sjöblom har i sin avhandling 
beskrivit hur den svenska idrottsmodellen är en mer specifik variant av ”den 
svenska modellen”, som i stort betecknar den svenska välfärdsstaten och som 
under lång tid kännetecknats av samförståndsanda.312 Sjöblom har sedan när-
mat sig den svenska idrottsmodellen ur perspektiv som betonar dess politiska 
innebörd och beskrivit den svenska idrottsmodellen som en dialogisk process 
mellan staten, näringslivet och idrottsrörelsen, en process som historiskt sett 
visat sig vara komplex. När det gäller just den klassiska idrottsplatsen tillkom 
denna runt sekelskiftet 1900.313 Under mellankrigstiden, som citatet refererar 

309 Riksidrottsmuseet, Stockholm. Besökt 2019-07-25.
310 Riksidrottsmuseet, Stockholm. Besökt 2019-07-25.
311 ”Idrotten vill”, Riksidrottsförbundet (2019), s. 9.
312 Sjöblom (2006), s. 32.
313 Sjöblom (2006), s. 93; Lindroth, Jan, ”Rektangeln i ovalen – några anteckningar om den 

klassiska idrottsplatsens etablering i Sverige 1890–1930”, Bebyggelsehistorisk tidskrift (nr. 40, 
2000), s. 51–67.
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till som starten på expansionen, ökade byggtakten och ett hundratal anlägg-
ningar uppfördes – till en början mest i större städer, vilket skapade missnöje 
på de mindre orterna.314 Detta nämns inte i texten om den klassiska idrotts-
platsen – istället målas en rakt igenom positiv, samförståndspräglad bild upp. 
Texten kan således tolkas som ett romantiserande av idrottsrörelsen och den 
svenska idrottsmodellen, där kritiska perspektiv uteblir, samtidigt som den 
utgör också en del i konstruktionen av folkrörelsenationen. 
 Ett annat exempel på museets vurmande för idrottsrörelsen hittas längst 
till höger på den väggyta som utgör Platsen, där det finns en kortare text om 
skolgymnastikens historia. Den tar sin början under första halvan av 1800-talet 
då kroppsövningar blev en del av undervisningen i den allmänna folkskolan. 
Några redskap eller lokaler fanns knappt att tillgå utan undervisningen skedde 
på skolgårdar, med enbart den egna kroppen som verktyg, och det var svårt 
att på längre sikt upprätthålla intresset för ämnet. När sedan idrottsrörelsen 
”slog igenom” – som ordvalet lyder – i början av 1900-talet breddades ämnet 
till att även handla om idrott och lek. Med tiden fasades gymnastiken ut till 
förmån för lagspel och individuell idrott, något som i texten framstår som en 
positiv förändring. Mot slutet beskrivs hur skolidrotten under senare tid bred-
dats till att ”omfatta frågor om livsstil, miljö, hälsa och livskvalitet”. I den här 
delen av utställningen görs idrottsrörelsen till ”räddaren”, som verkat för att 
inkludera fler människor i idrotten, både genom sänkta trösklar och genom 
rättvis resurstilldelning. Folkrörelsenationen knyts i det här avseendet an till 
en framgångshistoria, där skolidrotten getts en viktig roll i också den bredare 
samhällsutvecklingen.
 Det är intressant att två så pass tydliga – och olika – nationskonstruktio-
ner ges utrymme på Riksidrottsmuseets två största basutställningar, men trots 
deras olikheter finns det också element som förenar dem. Ett sådant är hur 
lokala perspektiv, vid vissa tillfällen, kan användas för att framhäva de båda 
nationskonstruktionerna. I modernitetsdiskursen, som återfinns i utställning-
en Spelplatsen, betonas exempelvis den lilla forskningsmiljön i Borås som 
skapare av sportlinnet och den smarta sportsockan. Bilden som förmedlas är 
att det är i det lilla, i det lokala, som det kreativa och nyskapande sker, vilket 
sedan får genomslag på såväl nationell som global nivå. Genom Borås sätts 
nationen Sverige på kartan. På liknande sätt, i utställningen Tiden, ges orten 
Kisa en förkroppsligande roll för idrottsrörelsens framväxt och succé. Här 
konstrueras nationen genom att tillfälligt anta en lokal form, där Kisa får re-
presentera ett Sverige i miniatyr – ett Sverige som präglas av samförstånd och 
skötsamhet.

314 Sjöblom (2006), s. 98.



113

Dansk exklusivitet mot svenskt folkrörelseideal

På Nordiska Travmuseets nedervåning ligger fokus kring hästens och hästsportens 
historia, presenterat genom utställningen Travsportens historia i Norden. Utställ-
ningen börjar emellertid bredare, nämligen med en naturhistorisk redogörelse 
över hästens evolutionära utveckling följt av hur den tidigt domesticerades och 
kom att föra en tillvaro ”i människans tjänst”. I nästa rum övergår museet till 
travsportens historia och lämnar därmed ett naturhistoriskt perspektiv till förmån 
för ett social- och kulturhistoriskt. Geografiskt avgränsar sig museet till Norden, 
även om några internationella utblickar görs, men i den historiska redogörelse 
som sedan följer genom utställningen är fysiska föremål anmärkningsvärt frånva-
rande. Här är besökaren hänvisad till fototapeter med bilder och – ganska långa 
– texter. Berättandet präglas av ett helhetsgrepp och en detaljrikedom som fram-
kallar känslan av att ett liknande museum knappast kan finnas någon annanstans 
i landet – det verkar bara vara här, i Årjäng, som travets historia finns att beskåda. 
 I utställningen Travsportens historia i Norden får besökaren stifta bekantskap 
med sporten från början. Tidigt i utställningen, i en text med titeln Pionjärer och 
visionärer, läser jag att Danmark var det första av de nordiska länderna att bedriva 
organiserad travsport. Redan år 1831 grundades Nordens första bana i Viborg, ett 
arbete som tillskrivs två personer med, minst sagt, olika personlighetstyper: ”Pi-
onjären” Adam Hauch och ”visionären” Peder Ditlev Faber. Redan här, tidigt i 
utställningen, odlas ett frö om hur Danmark och människor från Danmark kon-
strueras. Delvis sker detta som en effekt av att landet faktiskt var först i Norden 
och alltså var både pionjärer och visionärer, men det finns fler exempel som styr-
ker en diskurs präglad av framåtanda och – i viss mån – gränslöshet, som inte 
är lika tydligt kopplade till att landet var ”först”. Under rubriken Banbrytarnas 
tidsålder beskrivs 1880-talets starka tillväxt av landbanor – där återigen Danmark 
och Finland låg i framkant. Avsnittet handlar mestadels om två parallellt stående 
texter om två travbanor – den ena, Charlottenlund i Köpenhamn och den andra, 
Jägersro i Malmö. Texten om den danska travbanan inleds på följande vis.

1890 bryter sig en grupp framstående danska travfolk ur det äldre danska travsällska-
pet och påbörjar arbetet med att skapa en ny travbana i Köpenhamn. På våren 1891 
accelererar händelseförloppet – i april undertecknas köpekontrakten på marken och 
i maj står Charlottenlund färdigt, ett minst sagt imponerande konststycke. 315

Ord som ”elegans”, ”respektabilitet” och ”toppmodern” både förekommer och 
återkommer i texten. Banan är också ”inrättad efter utländskt mönster”, vilken 
skänker en air av vidsynthet. Trots att det är en grupp som stått bakom travbanan 
indikerar ordvalet ”framstående” att det inte rör sig om en föreningssyssla. Texten 
om Charlottenlund ses bäst i ljuset av den intilliggande redogörelsen för Jägersro 
– som i jämförelse med det danska underverket framstår som misslyckad. Texten 
beskriver svårigheterna med att få ekonomisk ruljangs i Jägersro – verksamheten 

315 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.



114

låg i det närmaste nere mellan åren 1913 och 1923 – och den förening som bildades 
för att möjliggöra privat totalisatorspel är frikopplad från den exklusivitet som 
präglar den danska grannen. 316  

Genom att bilda en förening kunde man köra privat totalisator, och det var inte 
direkt svårt att bli medlem i den föreningen. 317

Sättet på vilket Danmark konstrueras som nation innehåller också klass och pro-
fessionalism, vilket blir tydligt i den här delen av museet. Dansk travsport var 
från början betraktad som en proffssport och det var svårt, till skillnad från i de 
andra nordiska länderna, att engagera bönderna i sporten. I Sverige och Norge 
samlades samhällsklasserna på travbanan medan det i Finland nästan uteslutande 
var böndernas arena, men i Danmark engagerade travet alltså de högre stånden 
i samhället. I konstruktionen av nation som präglar museet, när det gäller Dan-
mark, används den historiska bakgrunden för att förstärka skillnaderna mellan 
Danmark och de andra nordiska länderna.
 Enligt Phillips’ typologi skulle Nordiska Travmuseet kunna passa in i kategorin 
corporate. Den kännetecknas främst av specialisering – museerna inriktas mot en 
specifik sport eller klubb – och affärsmässighet. Även om Nordiska Travmuseet 
drivs som en ideell förening kan jag spåra en inställning om att det krävs, och 
eftersträvas, ett affärssinne för att hålla verksamheten igång – inte minst efter 
ett samtal med museets ordförande Tore Fyrand.318 Frågan är om denna inställ-
ning avspeglas i konstruktionen av de nordiska länderna i att vissa attityder anses 
vara mer eftersträvansvärda än andra. Travsporten i Sverige, Norge och Finland 
beskrivs tämligen likartat, även om Finland får minst utrymme. Det handlar om 
en sport som i dessa länder tilltalat en bred massa och samlat människor över 
klassgränser – Finland möjligen undantaget. 
 När travsportens tidiga historia avhandlas sticker Danmark, som vi har sett, 
ut i relation till inte minst Sverige. Svenskheten framstår som lite kuvad och un-
derställd den danska briljansen. Beskrivningen av travbanorna i Köpenhamn och 
Malmö är ett exempel, ett annat är personporträtten av förgrundsfigurerna för de 
båda travsatsningarna som beskrivs i samma sektion. Texten om den svenske – 
tidigare danske medborgaren – Christian Lauritz Müller, står skriven under texten 
om danske Hans Jørgensen. Müller framställs i sansad ton och i resonerande, 
diplomatiska ordalag. Han är framgångsrik på det han gör, som är att etablera 
travsporten i Sverige, men han syns även på travbanan i egenskap av utövare och 

316 Totalisatorspel är ett system för vadhållning som används vid hästtävlingar. Spelarna köper 
spelkuponger och satsar pengar på den eller de hästar som antas ha störst chanser att vinna, 
varpå summan av alla satsade pengar, samt vilka hästar som satsats på, anges på en tavla 
i anslutning till tävlingen. När loppen startat stängs spelet och i händelse av vinst delar 
spelarna på de satsade pengarna. Se exempelvis Totalisatorverksamheten (1961): Betänkande 
avgivet av totalisatorutredningen (SOU 1961:1), Stockholm: Jordbruksdepartementet, s. 11–12.

317 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.
318 Samtal med Tore Fyrand, 2020-02-11.
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entusiast. De första åren på Jägersro sammanfattar en person som dels är en fram-
gångsrik entreprenör, dels en duktig idrottare. 

Under de sex första åren var Müller Jägersros vinstrikaste hästägare. Han körde själv, 
och hans favorithäst hette Peter Pogue. 319

I texten om Hans Jørgensen, som alltså finns ovanför, får jag läsa om en ”obe-
stridd ledare” för danskt trav. Kraftuttrycken duggar tätt och mellan raderna finns 
ett mått av humor.

Han var ärkekonservativ, ägde en otrolig arbetsförmåga och en obändig vilja, besatt 
ett fruktansvärt temperament, men kunde även vara kompromissernas man när det 
gällde. 320

Jørgensen var inte, likt Müller, aktiv på själva travbanan i någon högre utsträck-
ning. Hans storhet låg istället i hans gränslösa personlighet och en förmåga att få 
saker att hända. Vid sidan av texten finns fotografier på de båda förgrundsfigurer-
na. Müller, nederst, tittar bistert in i kameran. Han har ljust hår och mustasch och 
är klädd i kostym och fluga. Fotot är nedtonat, bakgrunden är svart och avslöjar 
inte mycket. Jørgensen är fotograferad på lite längre avstånd och hela överkrop-
pen är med på bilden. Han bär en hatt och en knäppt kostym. I händerna, varav 
en är handskbeklädd, håller han i vad som ser ut som en ridpiska. Fotot är ljusare 
och mer detaljrikt än Müllers porträtt. Jag menar att fotografierna går i linje med 
de texter som presenteras och hjälper till att befästa ett bestämt sätt att tala om 
nation, till stor del inbyggt i vissa speciella, framträdande personer. I det här fallet 
manifesteras detta i den danske, gränslöse entreprenören, idésprutan och pion-
jären, kontra den svenske, lågmälde – men ändå högpresterande – förvaltaren. 
Museet tycks – i det här läget – betona en idealistisk historiesyn, där enskilda in-
dividers prestationer är avgörande för historisk förändring. Danmark, i egenskap 
av föregångsland och med en tidigt professionaliserad travsport, passar väl in i 
den modellen medan övriga nordiska länder, vars amatörtraditioner är starkare, 
konstrueras nedtonat och jämntjockt.
 Tidigare forskning om svensk hästsport betonar dess folkrörelseorientering, vil-
ken visar sig både i antal utövare och genom den kultur som den omges av. Spe-
landet, förkovrandet och umgänget över klassgränserna – vilket även Nordiska 
Travmuseet tar fasta på – är viktiga komponenter i förståelsen av hästsporten, 
i synnerhet travsporten, som en folkrörelse. Den fas som Nordiska Travmuseet 
spenderar mest utrymme på att presentera har av Mats Greiff och Susanna He-
denborg kallats för ”den organisatoriska fasen”. Denna inträdde mot slutet av 
1800-talets och varade fram till år 1923. Hästsporten hade före dess primärt varit 
en amatörrörelse till för samhällets övre skikt, men i takt med organiseringen 
blev den på sikt en sport för bredare folklager. Permanenta banor anlades, pu-

319 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.
320 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.
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bliktillströmningen ökade och totalisatorspelet blev slutligen etablerat.321 Det var, 
vilket Greiff och Hedenborg framhåller, först efter den organisatoriska fasen som 
travsporten gick förbi galoppsporten som den dominerande hästsporten i Sverige, 
mycket på grund av totalisatorspelets intåg som bidrog till ökad publiktillström-
ning och ekonomiska flöden.322 Därigenom ökade travets popularitet gentemot 
den ”klassmässigt begränsade” galoppsporten, som alltjämt förknippades med 
äldre gentlemannaideal härstammande från 1800-talets borgerlighet.323

Övriga Nordens frånvaro

På Nordiska Travmuseet görs gällande att Sverige, Finland och Norge haft en lik-
nande utveckling av travsporten, medan Danmark, i kraft av sitt tidiga fokus på 
professionalism, snarare kan betraktas som ett undantag i sammanhanget.324 Vad 
som är intressant är att såväl Finland som Norge är tämligen frånvarande i beskriv-
ningarna. Den svenska folkrörelsenationen får, trots sin likhet med Finland och 
Norge, till största delen ensamt stå upp mot den danska extravagansen.
 Det mest uppenbara skälet är kanske att museet är placerat på svensk mark och 
har ett alldeles särskilt värde för Årjäng, vilket jag visat i kapitel 2. Det svenska 
perspektivet tillåts därmed vara framträdande på bekostnad av det finska och 
norska. Ett annat är att Sverige är ett större land, med fler utövare och fler trav-
banor, men att Sverige, vilket Greiff och Hedenborg påpekar, också sneglade 
mot just Danmark under den organisatoriska fasen. Närheten mellan Jägersro i 
Malmö och Charlottenlund i Köpenhamn innebar, under åren då verksamheten 
i Jägersro låg i princip nere, att skånska hästägare sökte sig till Charlottenlund för 
att bedriva sin verksamhet.325 Detta kan vara ännu ett skäl till att just relationen 
mellan Sverige och Danmark betonas, men sambandet klargörs inte tydligt av 
museet. Klart är i alla fall att Nordiska Travmuseet konstruerar tydliga bilder av 
Sverige och Danmark, men att övriga nordiska länder – Island ej inkluderat – inte 
ges några närmare beskrivningar. Detta, i sin tur, gör att utrymmet för Sverige och 
Danmark blir större.

321 Greiff, Mats & Hedenborg, Susanna, ”Överklassens fritidsnöje och folksport – hästkapp-
löpningarnas historia”, Greiff, Mats & Hedenborg, Susanna (red.), I sulky och sadel – histo-
riska perspektiv på svensk trav- och galoppsport, Stockholm: Carlssons förlag (2007), s. 25–27.

322 Greiff & Hedenborg (2007), s. 28.
323 Greiff & Hedenborg (2007), s. 30.
324 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.
325 Greiff & Hedenborg (2007), s. 27.
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Hugo Jørgensen (Danmark) Christian Lauritz Müller (Sverige).  
Genom konstruktionen av den extravaganta dansken framträder  
också den lågmälda svenskheten. Foto: John Berg

Spänningar mellan lokala och globala identiteter

Längst ner i den avlånga lokalen som utgör Malmö FF-museet, sett från ingången, 
finns vad som kan betecknas som museets startpunkt och tillika den del av mu-
seet där kronologi och tematik flyter ihop som mest. På väggens kortsida hänger 
en projektorduk som visar äldre lagfoton i ett bildspel. Duken flankeras av två 
vepor som porträtterar varsin Malmö FF-profil från tidigt 1900-tal – Fritz Land-
gren och Hans Håkansson. I hörnet intill hänger ett antal fotografier från när 
Påven Franciskus besökte Sverige under hösten år 2016. Bilderna, som är tagna 
i samband med den katolska mässan som hölls på det som då hette Swedbank 
Stadion, föreställer dels Påven i samspråk med Malmö FF:s VD Niclas Carlnén, 
dels Påvens predikan inför nästan fullsatta läktare. De himmelsblå färgerna, som 
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är starkt förknippade med klubben, är närvarande på nästan varje fotografi från 
Påvens besök. De signalerar en internationell utblick om att Malmö FF är en an-
gelägenhet för hela världen, men är också ett sätt att ge platsen, Stadion, en större 
betydelse än bara fotbollsarena. Här möts lokalt och globalt på ett sätt som blir 
genomgående över hela museet.

Påven på Stadion. Foto: John Berg

Bredvid fotografierna hänger också en himmelsblå Malmö FF-matchtröja av mo-
dernt snitt, samt en vimpel från den europeiska fotbollsförbundet UEFA. Vim-
peln är troligtvis är en gåva från någon av de internationella matcher som Malmö 
FF spelat under de senaste åren. Tröjan har företagsnamnet Rörläggaren tryckt över 
bröstet. Åren 2013–2016 var Rörläggaren, som är ett VVS-företag verksamt i Öre-
sundsregionen, dräktsponsor till Malmö FF.326 Det var under dessa år som klubben 
spelade flertalet internationella matcher i Champions League, matcher som TV-
sändes i stora delar av världen och som bidrog med såväl medial uppmärksamhet 
som ekonomiska framgångar. Sambandet mellan tröjan och den intillhängande 
UEFA-vimpeln förefaller, ur mitt perspektiv, som uppenbart. Att de hänger sida 

326 Rörläggaren ny dräktsponsor, Malmö FF:s webbplats. Länk: https://www.mff.se/rorlaggaren-
ny-draktsponsor/, hämtad 2021-04-22.
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vid sida blir ännu ett tydligt tecken på att museet uppmärksammar och värdesät-
ter relationen mellan det lokala – Malmö FF och Rörläggaren – och det globala 
– UEFA och Champions League. När Real Madrid sprang ut på planen iförda 
tröjor med det multinationella flygbolaget Emirates logotyp över bröstet, gjorde 
Malmö FF entré på samma plan med en lokal rörfirma på tröjorna. Förutom att 
Rörläggaren fick exponering inför mångmiljonpublik så tyder handlingen på en 
medvetenhet och en stark lokal identitet – en identitet man gärna tar med sig ut 
i världen. Denna betraktelse för också tankarna till den slogan som Sydsvenska 
Dagbladet praktiserade under mitten av 1990-talet: ”Haur du sitt Malmö haur du 
sitt varden”. 
 På väggen i det mittersta rummet ställs relationen mellan det lokala och det 
globala på sin spets. Där hänger en världskarta med flaggnålar utplacerade lite 
varstans, företrädesvis i Europa men även i Mellanöstern, södra Afrika och USA. 
Flaggnålarna visar alla länder som Malmö FF har spelat fotboll i. En titt på kartan 
visar att klubben har varit i alla nordiska länder – utom på Island. Kartan flan-
keras sedvanligt av vimplar och standarer från utlandsäventyr. Temat lokalt och 
globalt fortsätter därmed. Få besökare förväntar sig sannolikt att museet lägger 
någon större vikt vid landslagsspel – det vore ju trots allt ett avsteg från klubbfot-
bollen – men vad som är mer intresseväckande är att klubbens historiska medver-
kan i svensk klubbfotboll inte heller verkar vara särskilt viktig att lyfta fram. Det 
finns, för att ta utgångspunkt i världskartan, ingen Sverigekarta med flaggnålar på 
vilka orter man spelat matcher. Det finns heller inte fler än ett – jämförelsevis – 
fåtal föremål som berättar om seriesegrar, händelserika resor eller andra oväntade 
händelser utanför Malmö men inom Sverige. Några undantag förekommer emel-
lertid, exempelvis ett ganska stort utrymme som ägnas åt att lista klubbens segrar i 
Herrallsvenskan, både i form av pokaler och vägghängande föremål. Ändå förblir 
de inhemska föremålen ganska anonyma när de står tillsammans. De ackompan-
jeras inte heller av några uppseendeväckande texter. 
 I det globala perspektivet väjer museet å andra sidan inte för mer oväntade 
inslag, inte sällan av anekdotisk karaktär. Till exempel står i en av montrarna en 
minst sagt iögonfallande glasvas. I texten intill berättas att vasen är skapad av 
den franske konstnären René Lalique, liksom att den kommit klubben till skänks 
efter en bortamatch mot Racing Club de France år 1947, ”som en ursäkt från den 
franska klubben för ett icke acceptabelt bemötande”.327 

Undanskuffad nation

Vad får den starka relationen mellan lokalt och globalt för konsekvenser? Tröjan 
i början av utställningen och världskartan i mittrummet är två tydliga exempel på 
den viktiga relationen mellan det lokala och det globala, men dessa spänningar 
är alltså påtagliga genom i stort sett hela Malmö FF-museet. Mellan det lokala 

327 Malmö FF-museet, Malmö. Besökt 2018-09-11.
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och globala finns, som jag hittills berört kort, ett perspektiv som museet ägnar 
förhållandevis lite uppmärksamhet – det nationella. Till stor del rör sig nation om 
något icke-artikulerat, men inte riktigt alltid. I mittrummet, på motsatt sida från 
världskartan, står två låga skåp bredvid varandra. Ovanpå skåpen står två flaggor 
– Spaniens och Österrikes – resta på varsin bordsflaggstång och på väggen bakom 
hänger två gula landslagströjor. Besökaren får inte veta vem eller vilka tröjorna 
har tillhört. På väggen finns ett svartvitt foto från en fotbollsmatch som ser ut att 
vara en landskamp mellan Sverige och en okänd nation. Under bilden sitter en 
pappersskylt med namnet Ingvar Rydell skrivet. På väggen finns också ett antal 
bilder, eller affischer, varav två handlar om Olympiska spelen i Helsingfors 1952. 
En av dem liknar ett diplom och här återkommer namnet Ingvar Rydell. Det 
ligger nära till hands att tro att tröjorna tillhört Ingvar Rydell, samt att spelaren 

 MFF i världen. Foto: John Berg
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som når högst i nickduellen på det svartvita fotografiet också är Ingvar Rydell, 
fotograferad i någon av matcherna under de Olympiska spelen i Helsingfors 1952. 
Däremot får besökaren inte veta något om vem Ingvar Rydell är, inte heller hans 
koppling till Malmö FF – som antagligen är tydlig för någon med förkunskaper.328 
Anrättningen ter sig något övergiven, men så är inte landslagsfotboll heller något 
som är i fokus för skaparna av Malmö FF-museet. På något sätt ser hyllorna och 
den dekorerade väggen nästan ut som en pliktskyldig installation, ett nödvändigt 
avsteg från vad museet egentligen är satt till att ställa ut, nämligen historien om 
Malmö FF. Den uppfattningen förstärks också av att denna del rent placerings-
mässigt inte vävs in i övriga delar av utställningen, utan får stå helt för sig själv. 
Utställningsrummets konstitution bidrar således med att lyfta fram vissa perspek-
tiv respektive tona ned andra. Andra länder – som en del av det globala perspek-
tivet – är välrepresenterade genom vimplar och artefakter runt om i lokalen, som 
för att befästa Malmö FF:s plats i världen. Malmö FF representerar inte Sverige 
när de är ute i världen – de representerar sig själva och staden Malmö. 
 Förhållandet mellan det lokala och det globala så som det framställs på Malmö 
FF-museet går i linje med sociologen Anthony Giddens tankar om globalisering, 
som han beskriver likt en process där ”närvaro och frånvaro genomkorsar varan-
dra, hur sociala händelser och relationer ’på avstånd’ sammanflätas med lokala 
kontexter”.329 Museets framställning kan också, mer specifikt, beskrivas som ett 
uttryck för glokalisering, som betecknar en strävan av att vara en del av ett globalt 
sammanhang och samtidigt behålla sin lokala identitet och förankring. 
 Om vi betraktar den glokala situationen från den lokala utgångspunkten – vad 
är det då för lokal identitet som Malmö FF tar med sig ut i världen? Ett exempel 
hittas i museets avslutande del, där kronologin kommit fram till 1970-talet. Här 
finns en monter med artefakter från årtiondet, på samma sätt som alla andra år-
tionden i klubbens historia har sina montrar med föremål. I en text vid montern 
för 1970-talet avslöjas något som kan sätta fingret på vad den lokala identiteten 
kan bestå i. 

Klubbens filosofi är att ”inge föreningen en tro på sin egen förmåga som en nöd-
vändighet för att vinna framgång. Somliga kallar det överdriven självtillit, andra 
malmöitisk ’stöddighet’”. 330

Är det denna lokala ”stöddighet” som möjliggör ett så tydligt fokus på det globala, 
som ett kvitto på att klubben har en plats på världskartan? Jag tänker på museets 
inledning, med Rörläggaren och UEFA sida vid sida. Är det också ett uttryck för 
en ”Malmöitisk stöddighet”? I intervjun med en av museets grundare, Bertil Si-

328 Ingvar Rydell (1922–2013) född i Bäcke, Älvsborgs län, blev fyrfaldig mästare med Malmö 
FF och representerade Sveriges landslag i VM 1950 och OS 1952. Källa: https://sv.wikipedia.
org/wiki/Ingvar_Rydell, hämtad 2020-03-30. I intervjun med Bertil Siberger berättar han 
om Ingvar Rydell, bland annat de tillsammans brukade fördjupa sig i klubbens historia.

329 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken, 
Göteborg: Daidalos (1997), s. 32. Svensk översättning av Sten Andersson.

330 Malmö FF-museet, Malmö. Besökt 2018-09-11.
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berger, talar vi om hur museet kommit till. Han hymlar inte med att influenserna 
till museet kommit från utlandet – men här finns också ett självförtroende som 
skulle kunna vara ett uttryck för nämnda stöddighet. Konsekvensen blir att na-
tion, liksom region i termer av landskapet Skåne, underordnas eller förbises. Hur 
nation – och region – konstrueras på Malmö FF-museet är således en svår fråga 
att besvara, men i enlighet med ett diskursanalytiskt arbetssätt kan det sägas falla 
inom ramen för vad som inte artikuleras och istället lämnar plats för något annat.

Stoisk lokalprofil bredvid utåtriktad nationalhjälte

Redan från foajén, strax innanför entrén till Idrottens hus, kan man se in till 
Helsingborgs idrottsmuseum genom en glasvägg. På golvet, på museisidan av 
glasväggen som skiljer foajén från museet, ligger två kanoter som är skänkta av 
Helsingborgs roddklubb. De ligger emellertid ganska lågt intill golvet och är inte 
helt lätta att få syn på utifrån, såvida man inte går lite närmare väggen. Istället 
dras blicken nästan omgående till två föremål som dels ringar in vilken idrott som 
är den dominerande i Helsingborg, dels inrymmer hegemoniska föreställningar 
om såväl lokalt, nationellt och globalt. Det rör sig om två trästatyer, den ena 

Avskild sektion för nation. Foto: John Berg
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föreställande Kalle ”Rio-Kalle” Svensson och den andra Henrik Larsson. Båda 
två är välkända fotbollsprofiler i Helsingborg, men de tillhör olika generationer.331 
Statyn av Rio-Kalle finns även i en likadan bronsvariant utanför ingången till 
Olympia, ett stenkast från museet, medan en annan Henrik Larsson-staty åter-
finns på Strandvägen – som ligger flera kvarter från museet.

Rio-Kalle och Henrik Larsson. Foto: John Berg

Dessa två trästatyer är alltså synliga från utsidan, men ger naturligtvis ett mer 
bestående intryck när de betraktas på nära håll. På podiet till vänster står fotbolls-
målvakten Rio-Kalle, som egentligen hette Karl-Oskar Svensson och föddes i 
skånska Västerlöv år 1925. Från 18 års ålder tillhörde han Helsingborgs IF och bytte 
därefter aldrig klubbadress under sin aktiva karriär, bortsett från en sejour som 
spelande tränare för Gunnarstorps IF åren 1959–1960. Han spelade 639 matcher för 
klubben, gjorde därutöver 73 landskamper och fick smeknamnet Rio-Kalle under 
VM i Brasilien år 1950, en turnering där Sverige slutade på tredje plats. Han avled 
i Helsingborg år 2000.
 Anfallaren Henrik Larsson föddes i Helsingborg år 1971. Han kom att spendera 
sina första ungdomsår i Helsingborgsklubben Högaborgs BK och gick sedan över 
till Helsingborgs IF. Där blev han kvar en säsong innan han blev proffs i Europa. 
Under åren 1994 till 2006 representerade han Feyenoord, Celtic, Manchester Uni-
ted och Barcelona, innan han vände hemåt och avslutade karriären i Helsing-
borgs IF. Utöver klubblagskarriären gjorde han 106 framträdanden i landslaget. 
 De båda statyerna utgör tveklöst museets höjdpunkter. De drar blickarna till 
sig även om man står utanför museet och i medlemstidningarna som ges ut av 

331 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2019-10-29.
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museet finns flera exempel på besökare som låter sig fotograferas intill dem. Om 
statyerna kan man säga mycket, inte minst att de föreställer två manliga fotbolls-
spelare med sina kroppar i rörelse, i aktion, i färd med att spela fotboll. Men de 
skiljer sig också åt – Rio-Kalle uppenbarar sig på ett sätt och Henrik Larsson på 
ett annat. Rio-Kalle håller bollen i ett fast grepp med båda händerna, knäna är 
lätt böjda, fötterna är axelbrett isär och blicken är riktad rakt fram. Han är klädd 
i grå keps, grön tröja, blå shorts och röd/svartrandiga strumpor. Skorna är grå och 
underlaget är grönt, sannolikt för att efterlikna gräset på en fotbollsplan. Statyn 
av Rio-Kalle utstrålar lugn, kontroll och stoiskhet, men också anonymitet. För 
den oinvigde är det nämligen omöjligt att veta vilket lag Rio-Kalle representerar 
utan att ta hjälp av textskylten vid hans fötter. På den står ”’Rio-Kalle’” Svensson, 
639 matcher i HIF, 73 landskamper”. Förutom mässingsskylten med ovan nämnda 
text är den textbaserade informationen om Rio-Kalle knapphändig. Det finns två 
andra mässingsskyltar på podiet – på den ena står namnet på konstnären bakom 
verket, på den andra står det att statyn restaurerats. Hur detta gått till, eller i vilken 
kondition statyn varit innan restaureringen, framgår inte. 
 Statyn av Henrik Larsson föreställer honom lätt med kroppen vriden åt sidan 
och lätt bakåtlutad. Högerbenet är framskjutet och foten är vinklad utåt, som om 
han varit i färd med att skjuta iväg en fotboll. Utställaren verkar ha gjort en lik-
nande tolkning eftersom en fotboll ligger alldeles i anslutning till den uppvinklade 
foten. Vänsterbenet sträcker sig bakåt och bort från kroppen vilket gör att statyn, 
sett framifrån, föreställer en ganska bredbent fotbollsspelare mitt i steget. Henrik 
Larsson är landslagsklädd i gul kortärmad tröja med Svenska Fotbollförbundets 
logotyp över bröstet, blå shorts, någon form av underbyxor i mörkare blått som 
framträder under shortsen, ljust gula strumpor upprullade till strax under knäna 
och fotbollsskor på fötterna. Blicken är riktad åt samma håll som högerbenet och 
munnen är öppen. Likt Rio-Kalle står Henrik Larsson på ett grönt, gräsliknande 
underlag, men till skillnad från Rio-Kalles podium innehåller podiet med Henrik 
Larssons staty mer skriftlig information. Namnskylten i mässing säger förvisso 
ingenting om Henrik Larssons Helsingborgsbakgrund – här står bara ”Henrik 
Larsson, född 20/9 1971, 106 landskamper” – men på en laminerad skylt intill får 
jag veta desto mer. Här står vilka klubbar han har representerat inklusive landsla-
get, hans meriter och utmärkelser, att han blivit invald i museets hall of fame och 
att några av hans priser finns att beskåda i en monter – bland annat Guldbollen 
som han mottagit 1998 och 2004.332

 Det här är två spelare från olika generationer och på olika positioner – en är 
målvakt och en är anfallare. Skillnaderna slutar emellertid inte i bakgrundsin-
formationen, utan fortsätter i hur de båda är presenterade på museet. Rio-Kalle 
ser lugn ut, trygg med situationen, han har bollen i båda händerna och fötterna 
stadigt förankrade i underlaget. Kepsen på huvudet signalerar att målvaktsrollen 
inte är helt separerad från livet utanför fotbollen – den ska sitta på oavsett om det 
är fotbollsmatch eller en söndagspromenad. Han visar heller ingen hud. För vissa 
besökare kanske det inte ens är självklart att Rio-Kalle är fotbollsmålvakt – det 

332 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2019-10-29.
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står ju ingenstans – även om man kan ana sig till det eftersom han håller bollen 
med händerna. Statyn känns ”gammal”. Henrik Larsson-statyn väcker andra tan-
kar. Det finns en aggressivitet i hans position, han är på väg någonstans. Under-
armarna och låren är bara och trähantverket gör att musklerna framträder tydligt, 
grovhugget och yxigt. Det här är en atlet iförd landslagsdress. Rio-Kalle visas upp 
som en lokal, lågmäld trotjänare, medan Henrik Larsson visas upp som en natio-
nalhjälte, redo att använda sin kropp på alla möjliga vis för att nå framgång. Här 
går det att tala om materiellt konstruerade representationer av lokala, nationella 
och internationella perspektiv. Det lokala perspektivet, genom Rio-Kalle, präglas 
av lågmäld lojalitet medan det nationella, i form av Henrik Larsson, präglas av 
utåtagerande hjälteskapande. Stående sida vid sida bildar de båda statyerna en 
iögonfallande kontrast som sätter tonen för museet redan innan man ens kommit 
innanför dörren. En tolkning som kan göras är att statyn av Henrik Larsson sym-
boliserar samtid, medan Rio-Kalle symboliserar dåtid. Rio-Kalle blir en historisk 
person vars minne förknippas med hembygden medan Henrik Larsson är aktuell, 
fortfarande färsk i minnet, och dessutom en kändis på det globala planet efter alla 
år utomlands och i landslaget. En slutlig poäng att dra är att de båda statyerna på 
ett tydligt sätt ringar in vilken sport som är den dominerande i Helsingborg. 

Förkunskaper, makt och generation

En slutsats som kan dras av ovanstående jämförelse är att lokal identitet är starkt 
förknippat med implicit, tyst kunskap. Till exempel är Rio-Kalle i högsta grad 
närvarande på Helsingborgs idrottsmuseum, men någon större mängd informa-
tion om honom finns inte att ta del av – såvida man inte frågar någon av de som 
arbetar på museet. För att uppnå mesta möjliga känsla av nostalgi krävs att man 
är bekant med Rio-Kalle sedan innan. 
 Ett exempel som ytterligare kan belysa vikten av förkunskaper är simmerskan 
Sally Bauer som uppmärksammas på flera platser i museet – hon är invald i muse-
ets hall of fame, har en egen monter och en plats i ”reliefhörnan”, där flertalet kän-
da Helsingborgsprofiler fått sina ansikten förevigade i trä av samma konstnär som 
gjort trästatyerna av Rio-Kalle och Henrik Larsson. Sally Bauer föddes i Halmstad 
år 1908 och gjorde sig känd som långdistanssimmare tävlandes för Helsingborgs 
Simsällskap. Förutom ett antal svenska rekord under sin aktiva karriär simmade 
hon som första skandinav över Engelska kanalen, liksom flertalet långa distanser 
i Öresund och på Ålands hav. I montern som tillägnats Bauer används ordet 
nationalhjälte för att beskriva henne. I intervjun med Sten Nilsson, en av museets 
grundare och sekreterare i FIA, beskrivs Sally Bauer på ett liknande, hyllande sätt.

En man kan lyfta fram är Sally Bauer. Långdistanssimmerska. Det finns ju inte idag, 
det är ingen som simmar över några kanaler idag. Så vi började titta, hur stor var 
hon? Och hon var enormt stor. Alltså helt otroligt, man kan inte förstå det idag, 
hur en simmerska som oljat in sig och simmat över Engelska kanalen som första 
skandinav, hur hon kunde bli en stjärna som fick åka kortege genom Malmö där 
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hon bodde just då, fullt med jublande människor runtomkring. Då förstår man 
storleken. Därför ligger hon som en platta (invald i walk of fame, min anm.). Dagens 
ungdomar, de vet att det finns en skola som heter Sally Bauer-skolan, men det är 
det enda de vet. Att berätta bakgrunden om henne, det tycker vi är viktigt. Det är 
lite grejen, tycker jag. 333

Här framträder ett maktförhållande mellan de som ”kan” historien om Sally Bauer 
och de som förknippar namnet med en skola. Den implicita kunskapen värderas 
högt, samtidigt som det finns en tillfredsställelse i att upplysa yngre generationer. 
På museet beskrivs Sally Bauer betydligt mer deskriptivt än Rio-Kalle – men min-
dre än Henrik Larsson. Båda är mer eller mindre uttalade nationalhjältar, men 
den ena är av manligt kön och dessutom samtida med en yngre generation medan 
den andra är kvinna och sedan år 2001 inte längre i livet. Dessutom represente-
rar de olika sporter. Sally Bauers närvaro på Helsingborgs idrottsmuseum bidrar 
till skapandet av både lokalt och nationellt, men det tangerar också en stolthet 
manifesterat i det globala. Det är, anser jag, det nationella och det globala, lik-
som att hon är kvinna, som gör kommunikationen om Sally Bauer hyllande och 
utåtriktad – medan kunskapen om en lokal profil som Rio-Kalle i högre grad är 
implicit och tillhör ”de som redan kan”. Konstruktionen av det lokala är således 
också starkt behäftad med generation, vilket görs tydligt i intervjun med Sten, 
men också om vi återknyter till statyerna av Rio-Kalle och Henrik Larsson. De 
äldre idrottarna är bekanta för den äldre generationen, de som väljer ut vad som 
ska visas på museet, medan de yngre idrottarna – som nationalhjälten Henrik 
Larsson – är mer allmänt kända. De omgärdas därmed inte i lika hög grad av 
mystik och legendstatus.

En del av idrottsrörelsen

Efter att ha passerat receptionen på Dalarnas idrottsmuseum hamnar jag i ett 
”mellanutrymme”. Härifrån kan jag antingen fortsätta rakt fram in i det första 
stora utställningsrummet, gå till vänster till bibliotek och pentry, eller till höger 
för att komma ut i en senare del av utställningen. I mellanutrymmet finns några 
montrar med vandringspokaler och på golvet står en liten dalahäst. På ena väggen 
hänger en anordning med tvärställda trästavar – lite som en repstege – och på var 
och en av trästavarna står namn på företag och organisationer som stöttat Da-
larnas idrottsmuseum. De bildar en lång lista. Här finns namn som Länsförsäk-
ringar, Landstinget Dalarna, Säterbostäder, Dalarnes Elektriska och Stråtenbo såg. 
Tillsammans med den lilla dalahästen på golvet framkallar scenen en stark känsla 
av lokal och regional förankring, men på listan finns också företag på nationell 
och internationell nivå, till exempel FM Mattsson och Ahlsell.
På väggen mittemot finns textinformation om Dalarnas idrottsförbund, som är 
grundat år 1908, samt några vimplar från SISU och Skidförbundet. Intill uppen-

333 Intervju med Sten Nilsson 2019-10-28.



127

barar sig en förteckning över hur den svenska idrotten är organiserad. Högst upp i 
hierarkin är Riksidrottsförbundet, följt av regionala idrottsförbund, specialidrotts-
förbund och distriktsidrottsförbund. Längst ner listas alla Dalarnas specialidrotts-
förbund och därefter kommer en text som beskriver idrottens väg till folkrörelse 
ur ett nationellt perspektiv, en process som på alla sätt beskrivs i positiva ordalag. 
I slutet skiftar textens fokus till ett regionalt perspektiv där Dalaidrottens organise-
ring behandlas specifikt. Att museet på ett så tydligt sätt skriver fram Dalaidrotten 
som en del av idrottsrörelsen, såväl regionalt som nationellt, är något som skiljer 
sig från de andra museerna jag besökt. Det är samtidigt svårt att betrakta det som 
särskilt uppseendeväckande mot bakgrund av många idrottsmuseers nära sam-
varo med den föreningsorienterade idrottsrörelsen, vilket jag berört i kapitel 3, 
men sättet på vilket det manifesteras är som sagt nytt. Kanske är en förklaring att 
idrottsrörelsen i sig utgör ett viktigt kulturarv i Dalarna, vilket kan förklaras med 
att Dalarnas idrottsförbund grundats bara fem år efter RF och att de båda där-

Relief föreställande Sally Bauer. Foto: John Berg
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med samexisterat i över 100 år. Elitorganisationen SCIF, som mestadels verkade 
i Stockholm, torde i jämförelse med RF inte ha lämnat några bestående intryck 
i Dalarna. Likt vad som kommuniceras i utställningarna på Riksidrottsmuseet 
går det även här, åtminstone i dessa texter, att utläsa en uppfattning om Sverige 
som en folkrörelsenation. Särskilt intressant blir det eftersom själva utställningen 
inte riktigt verkar ha börjat än – det som uppenbarar sig här kan betraktas som 
ett sätt för museet att konstruera ramarna för vad som ställs ut och vad man vill 
kommunicera.
 Väl inne på museet befästs diskursen främst i de lagidrotter som museet ställer 
ut. Något som fångar mitt omedelbara intresse är en modell av ett omklädnings-
rum, byggt i någorlunda naturlig storlek, några meter in i det första utställnings-
rummet. Inne i omklädningsrummet är bandyn den dominerande idrotten. På 
bänken står bandyskridskor av äldre snitt uppradade, med skenorna nedstuckna 
mellan sittbrädorna, och bandyklubbor lutas mot väggen. Det ser ut som i vilket 
omklädningsrum som helst – ett jag själv kunde ha suttit i. På väggarna hänger 
också lagfoton, de flesta från olika årgångar av Falu Bandysällskap, och mitt i 

Några som stöttat Dalarnas idrottsmuseum. Foto: John Berg
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rummet står en skyltdocka i full bandymundering. Scenen andas laganda, sam-
manhållning – och lokal identitet.

Omklädningsrummet. Foto: John Berg

Nationen i regionen

Bandyn till trots – som jag tidigare nämnt är Dalarnas idrottsmuseum mestadels 
inriktat mot individuella idrotter. Detta innebär också att det i första hand är in-
dividuella idrottare som porträtteras. Det sker ofta i sammanhang där idrottarna 
tävlar på nationell nivå, men inom regionen Dalarna. Vasaloppet är det tydligaste 
exemplet. Längs kortsidan i det stora, avlånga utställningsrummet, ägnas stort 
utrymme åt just Vasaloppet i form av en tidslinje. Den börjar i en mindre re-
plika av den berömda målgången med texten i ”I fäders spår för framtids segrar”. 
Tidslinjen är egentligen två tidslinjer – en som börjar vid det första arrangerade 
Vasaloppet år 1922 och en som börjar betydligt tidigare. Den senare inleds med 
följande text, som tar utgångspunkt i myten om Gustav Vasas flykt på skidor 
genom Dalarna.

Gustav Eriksson Vasa på flykt i Dalarna. Fjärde söndagen i advent manar han allmo-
gen i Rättvik till uppror. I julhelgen talar han på kyrkvallen i Mora. Bönderna tvekar 
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och Gustav drar vidare mot Västerdalarna. Morkarlarna ångrar sig sedan och sänder 
Engelbrekt och Lars i Kättilbo, Dalarnas snabbaste skidlöpare, för att hejda Gustav. 
I Sälen hinner de upp honom – det första Vasaloppet är fullbordat. 334

Den här tidslinjen fungerar dels som en kontext till Vasaloppets moderna historia, 
dels som ett sätt att göra skidåkning i Dalarna till en nationell angelägenhet. När 
historien om det moderna Vasaloppet ställs ut sker det med passningar till den 
monumentala historiesyn som präglar den äldre tidslinjen. Skidåkare som Sixten 
Jernberg, Nils ”Mora-Nisse” Karlsson och Gunde Svan benämns som ”kungar” 
och ”mästare” och porträtteras ofta på distans, med det omgivande skidlandska-
pet väl synligt för betraktaren. De görs till hela Sveriges skidkungar och framställs 
nästan alltid som tävlandes för Sverige, vilket i vissa fall blir överordnat deras 
koppling till Dalarna. Samtidigt går den regionala förankringen inte att ta miste 
på, inte minst genom namn som ”Mora-Nisse”, eller genom att texterna där skidå-
karna presenteras närmare tenderar att nämna deras respektive hemorter. Nation 
blir på så sätt inbyggt i regionala och lokala perspektiv – Dalarna är Sverige och 
Sverige är Dalarna. 
 Tolkningen av Dalarna som en representation av Sverige har visst stöd också i 
litteraturen. Filologen och folklivsforskaren Artur Hazelius hade landskapet Da-
larna som förebild när han år 1873 öppnade Skandinavisk-etnografiska samlingen 
på Drottninggatan i Stockholm, en verksamhet som sedermera skulle utmynna 
i Nordiska museet. Hazelius hade under en resa i Dalarna året innan tyckt sig se 
hur den äldre allmogekulturen höll på att ”ge vika” för det moderna industrisam-
hället, varpå han snabbt inledde arbetet med att samla föremål och minnen för 
att kommande generationer skulle kunna förstå och tolka historien.335 I den veten-
skapliga litteraturen har etnologen Göran Rosander beskrivit hur det historiskt 
skett en nationalisering av Dalarna, där det finns flera förklaringar, både kulturella 
och historiska, som gjort att regionen på många sätt blivit synonymt med Sverige. 
Rosander nämner exempelvis Dalahästen som den kanske mest välkända symbo-
len för Sverige, både inom och utanför landets gränser. Han beskriver också hur 
Dalarna redan under mitten av 1800-talet började frekventeras av turister och som-
margäster, en utveckling som nådde resten av landet en bit in på 1900-talet och 
sedermera växte till en global industri. Den tidiga folkströmningen till Dalarna, 
som företrädesvis utgjordes av de övre samhällsskikten och mestadels koncentre-
rades kring sjön Siljans södra regioner, var en viktig del i formeringen av Dalarna. 
Rosander menar att den utsocknes eliten – tillsammans med forskare och veten-
skapsmän – i hög grad skapade en kulturell konstruktion av Dalarna där vissa 
element gavs stor betydelse för Dalarnas identitet. Bland dessa fanns en färgglad 
bondekultur och en rik gruvnäring, vilka sedermera kom att konsumeras av turis-
ter och sommargäster.336 Mer sentida exempel på vad som uppfattas som typiskt 

334 Dalarnas idrottsmuseum, Falun. Besökt 2019-11-04.
335 Hur det hela började, Om Nordiska museet. Länk: https://www.nordiskamuseet.se/kun-

skapsomraden/om-nordiska-museet, hämtad 2019-11-30.
336 Rosander, Göran, ”The ’nationalisation’ of Dalecarlia. How a special province became 

a national symbol for Sweden”, i Arv: Scandinavian yearbook of folklore (vol. 42, 1986), s. 
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svenskt är nämnda Vasaloppet, men även det traditionsenliga midsommarfirandet 
– som enligt Visit Dalarna, regionens officiella besöksguide, beskrivs som just 
”sinnebilden av svensk sommar”.337 Ett annat exempel är att två av fyra aktiviteter 
i en så kallad ”svensk klassiker” – Vasaloppet och Vansbrosimmet – utspelar sig 
i Dalarna. Slutligen ska poängteras att historikern Désirée Haraldsson, som i sin 
avhandling undersökt Naturskyddsföreningens framväxt och utveckling, beskri-
vit 1890-talets kulturella strömningar som kretsande kring ”den genuina svenska 
naturen” och som en tid då en rad författare och konstnärer flyttade från storstä-
derna och ut till de landskap som betraktades som särskilt svenska – däribland 
Värmland och Dalarna.338

 Åter till Dalarnas idrottsmuseum. Den spektakulära historien om Gustav Vasa 
bildar en bakgrund som också används för att skriva fram Dalarnas idrottshis-
toria, där ensamma tävlande män i naturlandskap utgör en del av en nations-
skapande diskurs – något som även Helena Tolvhed beskrivit i sin avhandling 
Nationen på spel.339 Vasaloppet som sådant utgör därutöver en stark del av den 
lokala identiteten, vilket inte minst intervjuerna med museets personal vittnar om 
– flera jag talar med uppger att de åkt ett stort antal Vasalopp och några av dem 
är före detta elitidrottare. En av dem, Anders Pettersson, har förutom Vasaloppet 
genomfört flera andra lopp, men det finns ett lopp han dragit sig för att försöka 
sig på – Vansbrosimmet.

Jag har väl åkt 30 Vasalopp, Stockholm Marathon, Göteborgsvarvet, Lidingöloppet. 
Varför jag inte gjort någon svensk klassiker är för att jag är för dålig på att simma. 
Min mardröm har alltid varit att jag kommer till sista kilometern där det är mot-
ström, att jag ska ligga där och plaska tills det bubblar (skratt). 340

Trots den – troligtvis – äkta oron över att råka illa ut i vattnet finns det något 
kategoriskt över hur Anders slår fast att han är ”för dålig” på att simma och att 
det inte är lönt att ens försöka. Rädslan över att råka illa ut kan också tolkas som 
en ovilja att misslyckas. På museet visas skidkungarna och hjältarna alltid som 
segrare och aldrig som förlorare. Intervjucitatet säger något om en strävan efter 
att göra det man är bäst på och låta det andra vara, något som också är intrycket 
i framställningen av skidkungarna.

93–142.
337 Midsommar i Dalarna, Visit Dalarna. Länk: https://www.visitdalarna.se/midsommar Häm-

tad 2020-05-08.
338 Haraldsson, Désirée, Skydda vår natur!: Svenska Naturskyddsföreningens framväxt och tidiga 

utveckling, Lund University Press: Lund (1987), s. 61.
339 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av 

olympiska spel 1948–1972, Umeå: Bokförlaget h:ström (2008).
340 Intervju med Anders Pettersson 2019-11-05.
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Sverige är Dalarna och Dalarna är Sverige. Foto: John Berg

Datorn, manualen och ”Far beyond skiing”

Vid fyra tillfällen har Dalarnas residensstad Falun varit värd för VM i skidåkning 
– 1954, 1974, 1993 och 2015. Ett helt utställningsrum ägnas åt att ställa ut alla världs-
mästerskapen, vilket ytterligare befäster nationen – och tävlandet för nationen – 
som viktigt för Dalaidrotten. Tävlande från Dalarna är representerade i rummet, 
till exempel skidåkaren Stina Nilsson, men här finns också bilder och texter om 
norska skidåkare som Björn Dählie och backhopparen Espen Bredesen – som, 
får jag veta, slog världsrekord under VM i Falun år 1993. I rummet finns också en 
mörkgrå, kantigt formad dator som redan på avstånd ser åldrad ut. Det visar den 
sig också vara. Datorn är en Luxor ABC 800 från 1980-talet. Jag läser att den har 
funnits ”i domartornet vid hoppbacken”, troligtvis i Falun – även om det inte 
artikuleras – och bredvid ligger en användarmanual. Datorn och den tillhörande 
manualen är två, för museet, udda föremål – kanske de mest uppseendeväckande 
hittills. Varför jag uppfattar dem som udda är förmodligen eftersom det utgör det 
första – men inte det sista – tecknet på en modernitetsdiskurs som, på liknande 
sätt som på Riksidrottsmuseet, konstruerar en nation präglad av innovation och 
entreprenörsanda med utgångspunkt i det lokala och regionala. Luxor var en 
svensk tillverkare av radioapparater mellan åren 1923 och 1976, innan företaget 
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började producera datorer under 1980-talet.341 Instruktionsboken intill, som är på 
svenska, förstärker intrycket. 
 En annan aspekt av modernitet, som också framträder i rummet, är hur museet 
ställer ut det senaste världsmästerskapet som gick av stapeln år 2015. Världsmäster-
skapets slogan var Falun2015 – Far beyond skiing. Falun och årtalet 2015 skrivs ihop, 
likt en hashtag, och texterna på väggen präglas av företagande, näringsliv och 
framgång.

Likväl blev Falun2015 en milstolpe vad gäller business2business genom de aktiviteter 
som genomfördes tillsammans med partners. Man skulle skapa en ny typ av mäster-
skap och Falun2015 blev verkligen far beyond skiing. 342

Kommunikationen påminner en del om sättet som Den smarta sportsockan och Det 
smarta linnet framställs på Riksidrottsmuseet, även om det i Dalarna inte primärt 
handlar om fysiska produkter utan i högre grad om att marknadsföra en typ av 
tjänstesektor som involverar såväl det lokala, regionala som nationella närings-
livet. Kopplingen till det omgivande samhället har de båda dock gemensamt. 
Vid ett ståbord intill sektionen ligger en tidning uppslagen med en artikel som 
handlar om mästerskapet. Scenen är tydligt arrangerad. Rubriken på den uppslag-
na tidningssidan är återigen Far beyond skiing och i texten beskrivs mästerskapets 
positiva inverkan på andra sätt än bara genom rent sportsliga framgångar. Här 
läser jag bland annat att mästerskapet var klimatneutralt, liksom att det erbjöd en 
”digital experience” av aldrig tidigare skådat slag. Texten ackompanjeras av bilder 
från skidspåren och prisceremonierna. 
 Bredvid ståbordet står en skyltdocka i skiddräkt. Den är full av signaturer av 
olika idrottare; Skidåkarna Charlotte Kalla och Ida Ingemarsdotter är två vars 
signaturer jag lyckas identifiera. Till skillnad från tidigare skyltdockor under mu-
seibesöket har denna emellertid inget namn – ingenstans står det vem kläderna 
tillhört. Tidigare skiddräkter har varit direkt kopplade till ”skidkungar” som Six-
ten Jernberg och Gunde Svan, men med denna dräkt är det annorlunda. Signatu-
rerna på dräkten indikerar mer av ett lagarbete, samtidigt som namnen är svåra att 
urskilja. Inga skiddrottningar har hittills tagit plats på museet. Är skidkungarnas 
tid också förbi?

341 Se exempelvis Hjelm, Sören, Fabrikör Axel Holstensson: grundaren av radio- och TV-fabriken 
Luxor, Motala: HJ Information (2008); Jonås, Ola, Luxor: god svensk radio, Motala: O Jonås 
(1991).

342 Dalarnas idrottsmuseum, Falun. Besökt 2019-11-04.
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”Far beyond skiing”. Foto: John Berg

Konstruktioner av generation, kön och klass

I denna andra del av kapitel 3 fortsätter analyserna av de idrottsmuseer som un-
dersökts i avhandlingen, men fokus förflyttas från nationsskapande till att istället 
behandla idrottsmuseerna genom perspektiven generation, kön och klass. Ge-
nom dessa perspektiv, som studeras intersektionellt, fördjupas förståelsen för hur 
idrott som kulturarv konstrueras på de undersökta idrottsmuseerna.

Betydelser av generation, kön och klass på idrottsmuseer

Under fältarbetet hamnar jag ofta i situationer där generation, klass och kön vi-
sar sig ha betydelse också för hur idrott konstrueras som kulturarv. I samtal och 
intervjuer med museiaktörerna betonas ofta familjens betydelse, dels för det egna 
idrottsintresset, dels som ett sätt att konstruera en lokal identitet och befästa en 
personlig förankring i verksamheten – vilket kan ses som exempel på hur genera-
tion används. Under intervjuerna kommer jag ibland på mig själv med att invol-
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vera min egen familj för att beskriva mitt idrottsintresse, ofta i stil med ”min bror 
spelade hockey och det var väl därför jag också började”. Betraktelser av den här 
typen, såväl mina egna som andras, är viktiga för förståelsen vilket gör generation 
till ett bärande perspektiv i de analyser som utförs. I många fall är generation, som 
vi ska se, också ett viktigt perspektiv också i museiutställningarna.
 I materialet – liksom i analysen – ryms emellertid andra perspektiv, eller makt-
baser, som verkar i samspel med varandra. Såväl i intervjuer som i utställningar 
artikuleras uppfattningar om kön och klass, samtidigt som vissa förblir outtalade 
och till synes förgivettagna. Omgivande faktorer, så som vilka idrotter museerna 
presenterar, har betydelse för vilka perspektiv som framträder respektive trycks 
undan. I avsnittet analyseras museiutställningar och intervjuutsagor, samtidigt 
som teoretiska perspektiv och relevant forskning används i syfte att fördjupa för-
ståelsen.

Mästare och lärlingar

På Nordiska Travmuseets hall of fame-avdelning aktualiseras generation i nästan 
var och varannan text och bild. I ett av de större porträtten som fångar mitt intres-
se inryms både Berndt Lindstedt och Stig H. Johansson. Båda är travtränare och 
kuskar och det skiljer nio år mellan dem – Lindstedt är född år 1936 och Johansson 
år 1945. Berndt finns i bildens överkant iförd travoverall, hjälm och solglasögon, 
och i den intilliggande bildtexten beskrivs han på följande sätt.

Berndt Lindstedts enastående karriär både i Sverige och utomlands innehåller segrar 
i Prix d’Amerique, Elitloppet, Hambletonian, samt ett antal segrar i storlopp, såväl i 
Europa som i USA. När Berndt tillsammans med parhästen Håkan Wallner etable-
rade sig i USA på 70-talet, var det banbrytande. Med hjälp av sin trogne hästägare 
K.G. Bertmark, såg han också till att mycket friskt avelsblod tillfördes vårt avlånga 
land. 343

I texten återfinns de viktiga segrarna och den lyckosamma karriären, liksom att 
han tidigt etablerat sig globalt och varit banbrytande. Han har också sett till att 
sportens förutsättningar förändrats på hemmaplan i och med tillförseln av nytt 
avelsblod. I bildens nederkant finns ”Mäster” Stig H. Johansson, fotograferad rakt 
framifrån, i mörkblå travoverall och en uppknäppt hjälm med Tidningen Lands 
logotyp skriven på framsidan. Han riktar ett fokuserat leende in i kameran och i 
texten intill står följande att läsa.

Stig H Johanssons resultat på travbanor världen över under snart fyra decennier 
är oöverträffbara. Han har vunnit snart nog allt som går att vinna. Genom sitt 
oklanderliga sätt att i alla lägen representera travsporten har Stig H Johansson i 

343 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.
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hög grad verkat för att skänka sporten legitimitet och stark förankring hos en bred 
allmänhet.344

Stig H har alltså både vunnit stort och uppfört sig oklanderligt, men framgång-
arna har inte stigit honom åt huvudet – istället förmedlas en bild av att det är 
travsporten, inte han själv, som alltid hamnat i första rummet. Därtill anses han 
ha förankrat sporten i de breda folklagren. På ett foto i det vänstra hörnet ser man 
Berndt och Stig H sittandes på en bänk mittemot varandra, iförda sina travoveral-
ler. De ser ut att prata om något, vänner emellan, med Stig H som den drivande i 
samtalet och Berndt som den lyssnande. Bilden ger uttryck för en mästare-lärling-
relation mellan Berndt Lindstedt och Stig H Johansson – trots att det är den 
senare som fått smeknamnet ”Mäster” i framställningen. Berndt är föregångaren, 
banbrytaren, medan Stig H är förvaltaren och förädlaren, den som fortsatt på den 
inslagna vägen. 

Berndt Lindstedt och Stig H Johansson. Foto: John Berg.

Mästare-lärling-relationen är ett bärande inslag i mästarläran, en traditionell lä-
randeform som definieras på följande vis i Encyclopedia Britannica: ”Utbildning 
i en konstart, ett ämne eller ett hantverk enligt ett juridiskt kontrakt, som de-
finierar förhållandet mellan mästare och lärling samt förhållandets varaktighet 

344 Nordiska Travmuseet, Årjäng. Besökt 2020-02-11.
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och bestämmelser”.345 Mästarläran förknippas kanske mest med hantverksyrken 
och var också skråväsendets dominerande lärandeform i det medeltida Europa, 
där den formella ordningen ofta innebar ett skriftligt kontrakt mellan mästaren 
och lärlingen för att fastställa båda parters förpliktelser. Lärotiden – oftast fyra 
år – avslutades med ett gesällbrev som officiellt bevisade att yrkeskunskapen 
överförts.346 Historikern Lars Edgren har beforskat mästare-lärling-relationer i sin 
doktorsavhandling, i vilken han ur ett Malmöperspektiv undersökt den sena skrå-
tiden i förhållande till det omgivande samhällets förändring. Edgren analyserar 
hur relationer mellan mästare och gesäller/lärlingar utformades under skråväsen-
dets sista dryga hundra år, men också hantverksyrkenas betydelse för hur vanliga 
människor organiserade sina liv och relationer även utanför arbetet.347 Hantverks-
yrkena hade en stark identitetsskapande funktion bland arbetarna, som, menar 
Edgren, bidrog till både klassmedvetenhet och klassformering som mot slutet av 
skråväsendet var bidragande orsaker till bildandet av fackföreningar.348 Historiskt 
sett har mästarläran varit stark även inom idrotten, dock inte nödvändigtvis lika 
reglerad som inom skråväsendets hantverksyrken. Här kan man istället tala om 
en informell mästarlära där den lärande växer in i sin idrott under ledning eller 
mentorskap från en – oftast – äldre utövare, varvid generation kan sägas utgöra 
en viktig dimension.349 
 Mästare-lärling-relationer är närvarande på fler ställen och framåt i texten ska 
vi se hur dessa relationer kan aktualiseras mot bakgrund av såväl klass som kön. 
Greppet kan sammanfattningsvis betraktas som ett sätt att konstruera idrott som 
kulturarv genom generation. Jag vill dock, för en stund, stanna kvar inom trav-
sporten och ytterligare fördjupa mig i de relationer som befästs i kulturarvise-
ringen av densamma.

Från egensinnig till skötsam

Kopplat till Mannheims idéer om generation, kan framställningen av Berndt 
Lindstedt och Stig H. Johansson sägas betona en generationsenhet baserad på 
att de båda ingår i samma konkreta sociala grupp – travsporten. På Travmuseet 
framträder emellertid också flera exempel på hur generation aktualiseras i såväl 
kulturella som familjära sammanhang, där familjeband således tillkommer i be-
skrivningarna. Svensk travsport har under många år kretsat kring vissa familjer, 

345 Översatt från engelska och hämtad ur Nielsen, Klaus och Kvale, Steinar (red.), Mästarlära: 
Lärande som social praxis, Lund: Studentlitteratur (2000), s. 29. 

346 Nielsen & Kvale (2000), s. 30.
347 Edgren, Lars, Lärling, gesäll, mästare: Hantverk och hantverkare i Malmö 1750–1847, Lund: Uni-

versitetsförlaget Dialogos AB (1987), s. 20.
348 Edgren (1987), s. 294.
349 Formerandet av sådana relationer inom just travsporten har beskrivits av historikern Mats 

Greiff i en artikel om svensk stallbackskultur där han analyserar två memoarer – den ena 
av nyss nämnda Stig H. Johansson och den andra av travtränaren Sören Nordin: Greiff, 
Mats, ”Stallbackskultur, makt och arbete i svensk travsport 1930–2005”, Greiff, Mats & He-
denborg, Susanna (2007), s. 119–141. 
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exempelvis familjerna Goop och Takter, vilka båda tar plats på Nordiska Travmu-
seet. När det gäller familjen Goop representeras denna främst av två medlemmar 
– pappa Olle och sonen Björn. På hall of fame-väggen är det sonen som först träder 
fram i form av sin travjacka i svenska flaggans färger. Den hänger på väggen med 
namnet B. Goop inbroderat på bröstet. På en hylla ovanför ligger hans hjälm. 
Pappa Olle träder in i handlingen strax till höger, i ett stort foto av samma typ 
som Berndt Lindstedt och Stig H. Johanssons. Olle tar plats i bildens överkant 
och Björn i bildens nederkant. Olle beskrivs som ”travets hedersman” och en av 
Sveriges främsta travtränare genom tiderna. På en av bilderna ler han mot kame-
ran iförd uppknäppt travhjälm och på den andra, också iförd hjälm, kysser han 
en annan man i pannan i vad som ser ut som ett euforiskt ögonblick. Vem den 
kyssta mannen är finns inte beskrivet. I bildens nedre halva finns Björn Goop, 
”en av världens bästa kuskar” enligt beskrivningen. Texten beskriver främst hans 
sportsliga meriter, men i slutet betonas hans ”alltid lika värdiga, ödmjuka framto-
ning” som gjort honom till ”en ovärderlig ambassadör för svensk travsport”. Att 
Olle Goop är far till Björn Goop står inte explicit utskrivet, utan den kunskapen 
förväntas besökaren antingen ha i förväg eller kunna räkna ut på egen hand. Även 
här gör sig mästare-lärling-relationen påmind, men här alltså inom en biologisk 
familj, och i jämförelse med Berndt Lindstedt och Stig H. Johansson är framställ-
ningen av far och son Goop mer enhetligt utformad vilket gör att de fostrande 
aspekterna framgår tydligare. Att Olle Goop står överst befäster känslan av att 
hans ideal och kunskaper sipprar nedåt. I porträttet av de båda är det ingen tvekan 
om att Björn Goop, sonen, blir den som tagit till sig av travträningen och på så 
vis blivit ”en av världens bästa travkuskar”. 
 De nyss nämnda exemplen om hur generation spelar roll i skapandet av idrott 
som kulturarv, visar hur dessa är starkt förbundna med en informell variant av 
mästarlära. De synliggör också andra aspekter. Bland annat framträder ett antal 
maskuliniteter knutna till generation där äldre manliga personer ofta tillskrivs 
egenskaper som äventyrliga och risktagande, medan de yngre manliga i högre 
grad framställs som stabila och seriösa. Det här gäller såväl i de kulturella som de 
biologiskt betonade generationsframställningarna, men i delvis olika grad. De är 
tydligare i exemplet med Olle och Björn Goop, där den äldre lyfts fram i ett eufo-
riskt ögonblick präglat av oförställd lycka medan den yngre – Björn – porträtteras 
som lågmält professionell, samtidigt som hans värdiga och ödmjuka framtoning 
betonas. Exemplet med Berndt Lindstedt och Stig H. Johansson är inte lika tyd-
ligt i just bildspråket, vilket, förutom att de inte är släkt, kan bero på att ålders-
skillnaden mellan dem inte är särskilt stor. Däremot blir skillnaderna tydliga i 
texterna, där den äldre av de två framställs som egensinnig och äventyrlig medan 
den yngre förknippas med lugn och stabilitet. 
 Kopplat till Elizabeth Townsends idéer om hur yngre generationer ofta förhål-
ler sig till äldre dito, är representationerna av generation på Nordiska Travmuseet 
varierande, men på ett övergripande plan kan man ändå skönja en tendens där 
de yngre ”städar upp” efter de äldre genom att framstå som mer kontrollerade 
och professionella. Detta blir intressant i relation till förra kapitlets analys av 
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dikotomin mellan Sverige och Danmark, som Nordiska Travmuseet presenterar i 
utställningsdelen Banbrytarnas tidsålder, där just Danmark och danska föregångare 
inom travsporten porträtteras på ett gränslöst sätt vid sidan av det kontrollerade, 
svenska folkrörelseidealet. I den här delen av utställningen blir förhållandet näs-
tan ett liknande – fast med generation, inte nation, som skillnaden mellan låg-
mäldhet och äventyrlighet.
 Förutom generation och kön finns också – särskilt när det gäller de yngre 
travprofilerna – en klassdimension som kan härledas till idéhistorikern Ronny 
Ambjörnssons tankar om den skötsamme arbetaren. Den skötsamme arbetaren kan 
beskrivas som ett folkligt ideal, en mentalitet som genomsyrar det vardagliga li-
vet även bortom arbetsplatsen. I Ambjörnssons studie undersöks det norrländska 
samhället Holmsund under tidsperioden 1880 till 1930, en ort som vid tiden hade 
två sågverk och en tydlig arbetarklassidentitet. Under 1900-talets början växte, 
menar Ambjörnsson, en skötsamhetskultur fram bland arbetarna i Holmsund, en 
kultur som fick näring genom fackföreningarna, bildningsorganisationerna och 
nykterhetsrörelsen och som framåt 1930-talet etablerades även utanför dessa insti-
tutioner. Skötsamheten blev ett sätt att leva – en mentalitet.350 I beskrivningarna 

350 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 
1880–1930, fjärde upplagan, Stockholm: Carlssons förlag (2017).

Far och son Goop. Foto: John Berg
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av travprofilerna syns stråk av ett liknande skötsamhetsideal som delvis fungerar 
som motpoler till de sportsliga framgångarna, där man istället för den skötsamme 
arbetaren kan man tala om ett ideal om den skötsamme idrottaren. Denne uppför 
sig väl och har trots internationella framgångar en förankring i de bredare folk-
lagren, vilket också går i linje med den tydliga arbetarkultur som svensk travsport 
historiskt sett präglats av. På Nordiska Travmuseet tas detta arv tillvara i skapan-
det av den skötsamma idrottaren. Det här är, som vi ska se, en konstruktion som 
är närvarande också på andra museer i undersökningen.

Maskulina bildningsideal

Den skötsamme idrottaren är ett återkommande ideal, inte bara på Nordiska 
Travmuseet, som förutom klass och generation också – som vi ska se – aktuali-
serar föreställningar om kön. Det visar sig inte minst på Malmö FF-museet, ett 
museum från idéstadiet skapat av en grupp män, som fått sitt godkännande i en 
manligt dominerad styrelse och därefter realiserats av en mansperson. Att museet 
i sig domineras av män och manlighet är således inget förvånande. Här infinner 
sig istället frågor om vad som egentligen konstituerar de uppfattningar om kön 
som museet förmedlar, liksom hur dessa uppfattningar tar sig uttryck. 
 En överskådlig betraktelse ger en insikt om att museet innehåller många fo-
tografier och avbildningar av män, inte minst i den första delen som behandlar 
den tidiga historien. Det rör sig om foton av fotbollsspelande män i rörelse, men 
också om målade porträtt av ledargestalter. Blicken dras mot en stor oljemålning 
föreställande Eric Persson, ordförande i Malmö FF under åren mellan 1937 och 
1975. Målningen är placerad på museets högra vägg i nära anslutning till det tidiga 
klubbmärket. På ett till synes antikt bord som står på golvet alldeles under mål-
ningen står en äldre skrivmaskin och en svart bakelittelefon. Någon förklaring till 
föremålen finns inte, men man får anta att de är tänkta att förknippas med Eric 
Persson i hans roll som ledare och ordförande. På skylten bredvid målningen står 
Eric Perssons namn samt hans smeknamn ”Hövdingen” och i den efterföljande 
texten beskrivs han som en legendarisk ledare inom svensk fotboll och en stor 
anledning till att Malmö FF gick från att spela i division 2 till att bli ett etablerat 
lag i Allsvenskan. Men man får också veta att Eric Persson under andra världskri-
get deltog i aktioner som räddade danska judar undan den tyska ockupationen 
av Danmark, samt att han var gift med Lotten och tillsammans med henne fick 
två döttrar, Birgit och Barbro. Texten beskriver således Eric Persson som en le-
gend och i viss mån också som en hjälte i samhället, bortom fotbollsplanen och 
Malmö FF. Uppfattningen förstärks av bildens komposition. Dels är Eric Pers-
son avbildad genom just en oljemålning, vilket signalerar värdighet och vördnad. 
Dels föreställer målningen honom sittandes med händerna knäppta och med ett 
lugnt, närmast bistert ansiktsuttryck, vilket skänker signalerar lugn och återhåll-
samhet. Framställningen kan närmast beskrivas som en behärskad maskulinitet, 
men skänker också en känsla av att fotbollen är större än spelet med bollen. 
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Uppfattningen förstärks ytterligare genom intervjumaterialet, vari Eric Persson 
också är högst närvarande. Bertil beskriver en resa som han gjorde med Malmö 
FF under 1960-talet, där Eric Perssons roll tycks ha varit större än att leda laget på 
planen.

Eric Persson var ju väldigt mån om att vi skulle lära oss saker och ting. Kultur, his-
toria och så vidare. Så vi var ute i Babylon. Och det hade man ju läst om i skolan, 
landet mellan floderna, men man skulle gjort ännu mer. Som idag; när jag åker nå-
gonstans så preparerar jag mig, lånar böcker på biblioteket. Men för oss var det nog 
mer en mognadsprocess, och jag tror att många av ungdomarna idag… alltså, man 
bryr sig inte egentligen. Fotbollen är för viktig, tycker man. 351

Framställningen av Eric Persson genomsyras av ett bildningsideal som även blir 
en del av ett eftersträvansvärt maskulinitetsideal. Eric Persson blir en symbol för 
något som Bertil anser vara ”på väg bort” till förmån för en mer specialiserad till-
varo där fotbollen i form av herrarnas A-lag står i fokus. Detta aktualiserar gene-
rationsperspektivet – Eric Persson görs till en ciceron, en vägvisare som varit mån 
om att hans yngre adepter blivit lika delar allmänbildade människor som duktiga 
fotbollsspelare, ideal som sipprat nedåt till nästkommande generation och som 
även återaktualiserar idealet om den skötsamme idrottaren. Staffan Tapper ger i 
sin tur exempel på hur kunskap sipprade nedåt, generationsvis, eftersom också 
hans far haft Eric Persson som ledare. Redan som liten fick därför historieintres-
set och bildningsidealet fäste, något han pekar ut som en avgörande faktor till att 
museet sedermera tillkommit.

Det är ju den informationen och de historierna som jag har suttit på genom att min 
far har hört dem. Jag menar, han började i MFF 1936–1937 och var född 1922. Han 
kände ju Eric (Persson, min anm.) som bildade (sic!) klubben. Han har haft Eric och 
jag har haft Eric, så vi har ju haft insyn i MFF:s historia rätt så lätt. 352

Staffan och Bertil definierar sig själva som en del av en generation – ’79-genera-
tionen – och de uttrycker i intervjuerna en nostalgisk sorg över de allt mer bort-
tynande idealen inom fotbollen. Därigenom positionerar de sig i hög grad mot 
efterföljande generationer och identifierar sig istället med den generation som de 
själva sett upp till under sina liv – och precis som på Nordiska Travmuseet fram-
träder en mästare-lärling-relation mellan Eric Persson och hans yngre adepter. 
Bertil tycks vara mån om att fortsättningsvis upprätthålla de ideal han tillskansat 
sig, vilket framgår i beskrivningen av hur han ser till att förbereda sig inför sina 
resor. Det som han vidare refererar till som en mognadsprocess kan tolkas som en 
strävan att gå från pojke till man, en strävan som är utförligt dokumenterad i den 
svenska idrottshistoriska forskningen – inte minst när det handlar om Linggym-
nastikens roll som nations- och manlighetskonstruktör under 1800- och delar av 

351 Intervju med Bertil Siberger 2018-11-05.
352 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
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1900-talet.353 Talet om mognadsprocessen kan också tolkas som ett uttryck för ett 
strävsamhetsideal, där tålamod och ordningssamhet värderas högt och där saker 
tillåts ta sin tid. I andra vågskålen ligger det nya, där det specifika – fotbollen – tar 
plats större plats på bekostnad av helheten. 
 Bildningsidealet är också mest framträdande i början av museet där de tidiga 
åren behandlas. I museets andra del blir inriktningen mer specialiserad och här 
får besökaren uppleva Malmö FF:s fotbollshistoria i form av spelet på planen. 
Det innebär också, i enlighet med kronologin, ett mer sentida fokus. På väg-
garna hänger mestadels vimplar från olika internationella matcher samtidigt som 
de decennievis indelade montrarna – med tillhörande texter – mer hemfaller åt 
sporten, framgångarna och den globala samhällsutvecklingen. Skiftet får också 
konsekvenser för vilka perspektiv som träder fram. När fokus i högre grad ham-
nar på sporten och utövarna minskar graden av generationsperspektiv, som ju till 
stor del är koncentrerat till ledare. Överlag minskar museets fokus på enskilda 
individer ju längre utställningen lider. Istället är det laget Malmö FF:s framgångs-
historia som hamnar i förgrunden, nästan uteslutande knutet till herrarnas A-lag. 
Vid 1990-talets monter behandlas i den intilliggande texten Malmö FF:s damlag 
och dess framgångar under decenniet – men det är också den enda platsen på 
museet där kvinnor tar plats på det sportsliga planet. Detta kan ses i ljuset av att 
Malmö FF:s herrlag inte var särskilt lyckosamma under 1990-talet, vilket talar för 
att museet tillfälligt lyfter fram damlaget för att upprätthålla framgångshistorien. 

”Vi mot världen”

När det handlar om klass kan detta också framträda i termer av ekonomiska och 
materiella resurser, även om dylika representationer är ovanliga på de idrottsmu-
seer som jag undersöker närmare i avhandlingen – det vanliga tycks istället vara 
att klass framträder i termer av identitet, ofta sammankopplat med generation. På 
Malmö FF-museet är ett ekonomiskt och materiellt perspektiv emellertid närva-
rande. I nära anslutning till museets startpunkt, långt in i den avlånga lokalen, 
hänger en tidig version av klubbmärket. Bredvid finns ett fotografi av fem män 
i bar överkropp, uppställda likt ett lagfotografi. Deras namn framgår inte, men 
med hjälp av en text intill kan man ana sig till att vi befinner oss i tidigt 1900-tal. 
I texten står att Malmö FF under de tidiga åren brottades med skral ekonomi och 
dålig tillgång på material. Omsättningen under år 1910 ska ha varit blott 332 kro-
nor och 90 öre. Men trots begränsade resurser hade klubben, enligt texten, redan 
utvecklat en ”anda” att luta sig mot. Framställningen av klubbens ekonomiska 
villkor blottlägger ett klassperspektiv som också visar sig identitetsmässigt – man 
betraktar sig som den fattiga klubben och man identifierar sig med det.
 Museet vill visa upp en historia som präglas såväl av sportslig framgång som 
samhällelig betydelse, men också av förhållandet mellan fotbollen och samhället. 

353 Se exempelvis Ljunggren, Jens, Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–
1914, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium (1999).
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Här inleds Malmö FF:s tidiga historia med ett svartvitt fotografi från förra sekel-
skiftet, föreställande fotbollsplanen vid gamla Malmö idrottsplats. Planen är full 
av människor och i mitten står en paviljong utplacerad. I texten bredvid beskrivs 
scenen som utspelar sig. Rubriken är ”Fotbollen kommer till stan” och texten 
handlar om när fotbollen blev en angelägenhet i Malmö – flera år innan Malmö 
FF som förening bildades. Paviljongen hade tillhört Cloetta men skänktes efter 
Stockholmsutställningen år 1897 till Malmö stad som alltså placerade den mitt 
på Malmö IP:s fotbollsplan. När det påtalats att placeringen kanske var lite oge-
nomtänkt ska lokalpolitikern Carl Frick ha sagt ”men ni kan väl spela runt om?”. 
Fotografiet och texten har flera funktioner. Dels markerar de en temporal start-
punkt i fotbollens ankomst i staden, dels befäster de ett maktförhållande mellan 
fotbollen och kommunledningen. Här finns en fotbollsplan full med människor 
som man får anta är intresserade av fotboll. De begränsas av en paviljong som 
kommunens ledning ställt dit, följt av ett till synes nonchalant bemötande när 
placeringen påtalas. Förvisso finns ett stort mått av humor i installationen, men 
likväl är det en tydlig indikation om att fotbollens legitimitet inte var given från 
allra första början. Scenen illustrerar ett ”vi mot världen”-förhållande som bottnar 
inte minst i klass.

Att övertyga kvinnorna

Genomgående är skapande av idrottsmuseer och deltagande i idrottshistoriska 
sällskap exempel på aktiviteter som utförs av män, något som varit fallet ända se-
dan Gymnastik- och Idrottsmuseet öppnade år 1947. Den manliga dominansen är 
slående också i museernas utställningar. På Dalarnas Idrottsmuseum är exempel-
vis skidkungarna många samtidigt som skiddrottningarna inte alls tycks existera. 
Vidare ägnas kvinnliga fotbollsspelare, som jag tidigare nämnt, bara en textrad på 
Malmö FF-museet, trots att klubben haft en damsektion sedan år 1970.354 Osynlig-
görandet av kvinnors fotbollsspelande är slående och beror, enligt Staffan Tapper, 
på att damsidan inte visat något intresse för att vara en del av museet. 
 Den rent numerärt manliga dominansen utgör en god källa till förståelse av 
de maskulinitetsideal som når hegemoniska ställningar i konstruktionen av idrott 
som kulturarv, men samma manliga dominans kan också användas till att förstå 
hur femininitet konstrueras. Flera forskare menar att maskulinitet inom idrotten 
ofta konstrueras i motsats till vad som inte är maskulint, vilket ofta visar sig vara 
det feminina och kvinnliga.355 Under intervjun med Staffan Tapper talar vi om de 
lite mer udda föremål som tagit plats på museet, föremål som för den oinvigde 
svårligen har en koppling till fotboll. Han kallar dem för ”Antikrundan-grejerna” 
och här ingår till exempel glasvasen tillverkad av René Lalique – som beskrivits 

354 Malmö FF:s damsektion lades ner år 2007. Den ombildades sedan till en ny förening som 
hittills haft två namn: LdB Football Club (2007–2013) och FC Rosengård (2013 –).

355 Se exempelvis Ljunggren (1999); Fundberg, Jesper, Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och mas-
kuliniteter, Stockholm: Carlssons förlag (2003).
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mer utförligt i kapitlet om nationsskapande. Genom föremål som dessa utkristal-
liseras vad som är maskulint och vad som inte är det.

Vad kan man uppleva på museet och hur ska man skapa den attraktionskraften? 
Och dessutom få intresse från andra grupper? Jag och Hans har sett väldigt tydligt 
att de som varit mest överraskade är de damer som haft förutfattade meningar när de 
kommit hit i grupper. Att det bara skulle pratas fotboll. Det har varit oerhört tydligt. 
Ofta har de följt med sina män som velat höra anekdoterna. Sen har de fått den 
här ”Antikrundan”-grejen och sagt att ”det var ju inte alls vad jag väntat mig”. Och 
det är bra! Den som är fotbollsintresserad och följt MFF, den kan ju det mesta och 
njuter av att det är en del av hans liv. Men det är ju de andra som är spännande. 356

”Den som är fotbollsintresserad” är i regel en mansperson och kvinnorna som 
besöker museet gör det oftast som sällskap till sina manliga partners. Sett ur Mimi 
Schippers’ teorier om könshegemoni konstrueras mannen som enkel och förut-
sägbar, drag som därigenom blir uttryck för hegemonisk maskulinitet, medan 
kvinnan framställs som svårtolkad och kräsen, vilket således blir ett uttryck för 
hegemonisk femininitet. Femininiteten blir här ett komplement till den överord-
nade maskuliniteten genom att den framhäver densamma, men också genom att 
den utkristalliserar vad som är störande och uppfattas som problematiskt i musei-
skaparnas ögon. Triumfen i att ha funnit en väg där både män och kvinnor kan 
ha glädje av museet kan tolkas på framförallt två sätt: dels är man nöjd med att 
ha nått en bredare publik, dels har man genom de udda föremålen gjort en insats 
för att vidga fotbollens relevans, från spelet på planen till livet i vidare perspektiv. 
Kvinnornas uppskattning utgör här en viktig bekräftelse för att man är på rätt väg.
 Tendensen går att finna på fler ställen i det empiriska materialet och fungerar 
ofta, som jag beskrivit, som ett sätt att argumentera för att idrotten angår både 
män och kvinnor. På Helsingborgs idrottsmuseum erkänner personalen utan om-
svep att idrotten är en ”manlig miljö” och att de arbetar för att utjämna dessa för-
hållanden. Främst sker detta genom en breddning av de evenemang som museet 
arrangerar, något som Sten Nilsson funderar över i intervjun med mig.

Har man fler kulturevenemang så kanske man får en mer kvinnlig touch ibland. Vi 
måste jobba åt det hållet. 357

Genom att arrangera temakvällar med bredare inriktning än strikt om idrott hop-
pas man alltså kunna locka fler kvinnliga besökare, vilket får ses som ännu ett ex-
empel där kvinnan konstrueras som mer sparsmakad än den enkla, redan invigde 
mannen, som är nöjd också under enklare former. Den idrottsälskande mannen 
behöver inte övertygas, däremot förutsätts kvinnan inte ha samma idrottsintresse 
och det krävs både kreativitet och tankemöda för att få henne till museet. Gemen-
samt för både Helsingborgs idrottsmuseum och Malmö FF-museet, förutom att 
de konstruerar femininitet på liknande sätt, är att de båda har en kritisk syn på 

356 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
357 Intervju med Sten Nilsson 2019-10-29.
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den manliga dominansen och upplever den som problematisk. Här aktualiseras 
också en tydlig uppdelning mellan idrotten på ena sidan och kulturen på den andra, 
där idrotten står för det enkla och kulturen för det mer komplexa och allomfat-
tande. Som vi har sett lyfter museerna in kulturen – enligt nämnda betydelse – för 
att nå kvinnliga besökares närvaro och bekräftelse, men vad som är viktigt att 
komma ihåg är att man samtidigt noga betonar att idrott ”också är kultur” i kraft 
av sig själv. På Dalarnas idrottsmuseum beskrivs detta på en plakett som hänger 
väl synlig i det lilla mellanutrymmet mellan receptionen och det första utställ-
ningsrummet. Plakettens centrala placering gör att anförandet som står skrivet 
på den fungerar både som inledning och avslutning på museibesöket, varför jag 
tolkar den som en slags programförklaring.

Idrott är också kultur och idrottsmännen är skådespelare på världens största teater. 
Den som uppträder i OS, inför fullsatta läktare och miljoner åskådare framför TVn, 
är utan tvekan en världsartist. En idrottsstjärna kan ge sin publik lika intensiva upp-
levelser som någonsin Birgit Nilsson skänkte sina beundrare. Idrottens kulturella 
betydelse är odiskutabel. Det kan väl uppfylla kulturpolitiska målsättningar som 
gemenskap, självförverkligande och harmoni. 358

Det tycks alltså finnas två sätt att förstå begreppet kultur när det handlar om 
idrott som kulturarv. Den ena betydelsen, som framträder i citatet ovan, knyter 
an till en maskulin förståelse där kultur beskrivs i termer av utåtriktad presta-
tion inför publik och jämförs med upplevelser i likhet med teater och musik. I 
den andra vågskålen ligger en mer lågmäld förståelse av kultur som betonar det 
intellektuella, eleganta och eftertänksamma. Det är den här betydelsen av kultur 
som ges en feminin prägel och som måste erbjudas för att kvinnor ska lockas till 
idrottsmuseer.

Seriösa kvinnor och känslosvallande män

Åter till Malmö FF-museet. ”Antikrundan-grejerna”, och de betydelser som de 
laddas med, utgör exempel på hur femininitet konstrueras på Malmö FF-museet, 
ett museum där kvinnor rent utställningsmässigt är närmast osynliga. I det föl-
jande ska jag fördjupa analysen av hur femininitet konstrueras på idrottsmuseer i 
Sverige, liksom hur detta kan sättas samman med föreställningar om generation. 
 I de fall kvinnor tar plats på idrottsmuseerna tenderar de ofta att beskrivas 
och framställas ganska neutralt och korrekt. Det sker i kontrast mot värderande, 
humoristiska och ofta anekdotiska skildringar som görs för att beskriva manliga 
idrottare, men som ofta, vilket jag också konstaterat, kompletteras av ett sköt-
samhetsideal. Gällande kvinnliga idrottare fokuseras relativt ensidigt sportsliga 
meriter och faktauppgifter, ett mönster som återkommer på samtliga museer där 
kvinnor är representerade i utställningarna. På Helsingborgs idrottsmuseums hall 

358 Dalarnas idrottsmuseum, Falun. Besökt 2019-11-05.
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of fame-avdelning väljs idrottare med Helsingborgsanknytning in en gång om året. 
Den invalde får ett porträtt på sig själv kompletterat med en kortare text. I vissa 
fall är texten beskrivande, till exempel när det gäller fotbollsmålvakten Sven An-
dersson som valdes in år 2000. 

Målvakt i Helsingborgs IF. Sven har aldrig missat en match, 182 matcher i rad. Var 
ett ankare när HIF spelade i Champions League. 359

Texten är kortfattad men samtidigt målande – ordvalet ”ankare” signalerar pålit-
lighet och kontinuitet, vilket också skulle kunna vara ett led i skapandet av ”den 
skötsamme idrottaren”. Några steg bakåt i tiden finns friidrottaren Gun Olsson, 
invald år 1970, vars beskrivning också är kortfattad men inte till närmelsevis lika 
målande – snarare upplysande: 

SM-guld 100 meter häck. SM-guld 200 meter häck. 2:a 100 meter. 360

I några fall finns också en tredje variant som kombinerar de båda sätten att skriva, 
som på bilden av boxaren Jan Pamp, invald år 1944. Återigen betonas skötsam-
hetsidealet.

Sydsvensk mästare i bantamvikt. Svensk mästare i bantamvikt. Utmärkte sig för ett 
sympatiskt och vinnande uppträdande i och utanför ringen. 361

Skillnaderna mellan hur kvinnliga och manliga idrottare kan beskrivas i blir här 
tydlig. Det tycks också vara så att manliga idrottares beskrivning präglas av större 
flexibilitet – man behöver inte välja mellan att lista meriter och beskriva person-
lighetsdrag utan man kan göra både och, som i fallet med boxaren Jan Pamp där 
texten manifesterar ett ofta återkommande gentlemannaideal vid sidan av hans 
sportsliga meriter. I texter och bilder förblir kvinnorna nästintill anonyma, trots 
att besökaren får veta vilka de är och vad de har åstadkommit. Här skapas en bild 
av den idrottande kvinnan som seriös och strävsam. Samtidigt är det svårt att 
bortse från att det tycks finnas ett motstånd mot att involvera känslomässiga hyll-
ningar för kvinnor, ett motstånd som nästan påminner om en nervositet. Möjli-
gen kan viljan att tilltala kvinnor och få dem att besöka museet också generera en 
vaksamhet mot att inte begå några misstag i hur idrottande kvinnor porträtteras.
 Betraktat ur Schippers’ teori om könshegemoni framgår tydligt att den flexibi-
litet som manliga idrottare utstrålar till stor del synliggör den manliga hegemo-
nin, där männen har breda persongallerier och är dessutom i numerär majoritet. 
Den manliga överordningen drar därtill nytta av den kvinnliga underordningen 
för att befästa sin position och för att befästa särskilt eftersträvansvärda egenska-
per. Detta sker genom att vissa egenskaper som tillskrivs kvinnliga idrottare också 
tillskrivs manliga idrottare – som framgång och seriositet – men även genom att 

359 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2019-10-29.
360 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2019-10-29.
361 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2019-10-29.
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vissa egenskaper endast tillfaller det ena könet, som exempelvis humor. På det vi-
set manifesteras och upprätthålls det hegemoniska förhållandet mellan kvinnliga 
och manliga idrottare.
 Bilden av den strävsamma och till viss del anonyma idrottskvinnan återfinns 
även på Dalarnas idrottsmuseum. I den första utställningslokalen pryds väggarna 
av ett antal utställningsskärmar som, enligt vad jag får veta av Sven Olsson, fun-
nits ända sedan den första utställningen år 1978. På flera av skärmarna finns kvin-
nor representerade, däribland Falusimmerskan Brita Hazelius. Jag läser att hon 
var Sveriges bästa bröstsimmerska under åren 1926–1930 och slog flertalet rekord 
på olika distanser. Vidare får jag veta att hon efter tävlingskarriären utexamine-
rades som gymnastikdirektör och arbetade som gymnastiklärare och simtränare i 
Stockholm och Rio de Janeiro. På bilden bredvid texten ser man henne simman-
des med badmössa på huvudet, till synes totalt fokuserad på uppgiften. Såväl text- 
som bildframställningen av Brita Hazelius konstruerar en seriös, strävsam och 
målmedveten person, men framställningen ter sig samtidigt ganska opersonlig 
och säger ganska lite om vem hon egentligen var. I en något senare del av utställ-
ningen möts jag av en skyltfigur iklädd den tidigare skidåkaren Gunde Svans skid-
dräkt från OS i Calgary 1988. Skyltfiguren ”Gunde” ackompanjeras av flera andra 
föremål tillhörande honom själv, bland annat en ryggsäck, hans träningsskidor 
och två mössor. Här finns också en text som beskriver Gunde Svan på följande 
vis:

Med stor talang och målmedveten träning har han med stor noggrannhet i alla 
detaljer överträffade han till och med Sixten Jernbergs meritlista. Gunde vann totalt 
17 medaljer i OS och VM. 11 guld. Efter skidkarriären blev han svensk mästare i ral-
lycross och bronsmedaljör i EM, samt uppskattad programledare i TV, bland annat 
Fångarna på fortet, Gladiatorerna och I huvudet på Gunde Svan. 362

Den upphöjda, värderande beskrivningen av Gunde Svan, kombinerat med hans 
digra och mångsidig meritlista, skiljer sig från framställningen av Brita Hazelius 
även om Gunde framstår som minst lika strävsam och seriös – betänk ordva-
len ”målmedveten” och ”noggrannhet”. De bruksföremål som står utställda intill 
skapar också en känsla av att komma honom riktigt nära. Ställt mot det faktum 
att Gunde Svan är en mer sentida idrottare och dessutom fortfarande känd för 
allmänheten i och med sin medverkan i olika TV-produktioner, kan jämförelsen 
med Brita Hazelius te sig haltande. För att verkligen kunna blottlägga och disku-
tera likheter och skillnader är det önskvärt att analysera manliga och kvinnliga 
idrottare som är samtida med varandra, som gärna utövar samma idrott och som 
finns på representerade på samma museum. Dessvärre är de studerade idrottsmu-
seerna är inte särskilt rika vad gäller sådana representationer. Genom att vända 
sig till andra materialkategorier kan man dock nå en djupare förståelse över hur 
manliga respektive kvinnliga idrottare konstrueras – också i modernare tider. 

362 Dalarnas idrottsmuseum, Falun. Besökt 2019-11-05.
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Statyerna och kulturarvets förändring över tid

Ja nu är det inte fyra hyresgäster som flyttar in på museet, men deras avbilder som 
får en permanent plats på vårt fina idrottsmuseum. Fast avbilder låter kanske lite 
tamt när det egentligen är fyra tunga statyer av några av hjältarna från sommarens 
VM. 363

I december år 2019 levererades fyra statyer till Helsingborgs idrottsmuseum, något 
som blev känt för mig genom museets medlemstidning varifrån ovanstående in-
gress är hämtad. Statyerna föreställde målvakten Hedvig Lindahl, mittbacken Nil-
la Fischer, mittfältaren Caroline Seger och anfallaren Kosovare Asllani. Samtliga 
var vid tidpunkten professionella fotbollsspelare och för den breda allmänheten 
kanske mest kända som fyra tongivande spelare i den upplaga av Sveriges fot-
bollslandslag som nådde en tredjeplats under EM-turneringen 2019. Statyerna var 
en del av ett projekt med den medvetet felstavade titeln Football Forevher. Projektet 
tillkom genom ett samarbete mellan Svenska Fotbollförbundet och Coca-Cola 
med syfte att öka damfotbollsspelares synlighet i samband med VM-sommaren 
2019.364 Statyerna stod under några månader utplacerade på respektive avbildade 
spelares hemort innan beslutet togs att de skulle stå tillsammans på Helsingborgs 
idrottsmuseum. 
 Syftet med statyerna var alltså att uppmärksamma en slags kampanj eller ett 
projekt, vilket ju kan tolkas som något tillfälligt och tidsbegränsat. Att man då 
valt att gjuta statyer – den kanske tydligaste symbolen för beständighet – är såle-
des intressant. Som idéhistorikern Magnus Rodell beskrivit är statyer, framförallt, 
en produkt av 1800-talets nationalromantik. Rodell menar att statyer uppfördes 
i syfte att ena nationen och skapa stabilitet i tider av kaos och oordning, något 
som uppnåddes genom att statyerna ofta föreställde hjältar och martyrer och att 
de uppfördes under högtidliga invigningsceremonier.365 Peter Aronsson har senare 
beskrivit att statyer och monument, genom de budskap det laddas med, ger sken 
av en kollektiv vilja.366 
 Så, hur ska man förstå de fyra statyerna som tog plats på Helsingborgs idrotts-
museum i december 2019? Det första kan te sig uppenbart: att statyerna föreställer 
nationshjältar av kvinnligt kön, vilket i sig är ovanligt ur ett historiskt perspektiv 
och något jag återkommer till, men artikeln i museets medlemstidning ger också 
en inblick i hur en kulturarvisering av det här slaget går till i realtid. När staty-
erna går från att vara ett projektinslag till att hamna på museum förvandlas de, 
med hänvisning till Wera Grahn, till museala fakta. Grahn liknar museet vid ett 
laboratorium där föremål transformeras och ”renas” under sin väg mot att bli 

363 Helsingborgsidrott: Medlemstidning för Föreningen Idrottsarkivet, årgång 41, nr. 1 (2020). 
364 Football Forevher, Coca-Cola Sverige. Länk: https://www.coca-cola.se/nyheter-i-kampanjer/i-

sverige/football-forevher, hämtad 2020-05-09.
365 Rodell, Magnus, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-ta-

lets mitt, Stockholm: Natur & Kultur (2002), s. 218–219.
366 Aronsson, Peter, Historiebruk: Att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur (2004), 

s. 199.
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utställda.367 I det här fallet yttrar sig denna transformering exempelvis genom att 
statyerna ställs intill varandra, liksom att ett rött avspärrningsband både hindrar 
besökaren från att komma för nära och samtidigt laddar dem med känslor av upp-
höjdhet och status. Placeringen på museet, redan i foajén, gör således statyerna till 
något annat än vad de tidigare varit. De vilar på varsitt fundament om en gånger 
en meter och föreställer de fyra fotbollsspelarna i full aktion. Hedvig Lindahl är i 
färd med att kasta ut bollen med kroppen böjd bakåt och åt sidan. Caroline Seger 
står med ena handen i sidan och den andra höjd över huvud i något som liknar 
en segergest. Kosovare Asllani har bollen vid fötterna och är mitt i en dribbling. 
Nilla Fischer, slutligen, är avbildad i en kraftfull framåtrörelse. Jämförda med 
museets andra statyer föreställande Rio-Kalle och Henrik Larsson, som beskrivits 
i kapitlet om nationsskapande, finns betydande likheter med åtminstone den 
senare av dem, både i hur statyerna är konstruerade och hur de är placerade i 
förhållande till övriga föremål. De kvinnliga fotbollsspelarna ges här liknande 
attribut som den manliga i termer av kraft, fysik och mod, vilket gör att framställ-
ningen av dem skiljer sig från andra representationer av kvinnor på de undersökta 
idrottsmuseerna. Detta kan bero på att framställningen är intimt förknippad med 
nation, som i det här fallet överbryggar könsskillnader, men en delförklaring kan 
också ligga i att kulturarvsprocesser förändras över tid och utifrån rådande hege-
moniska uppfattningar. Statyernas utformningar, som utstrålar traditionellt mas-
kulina drag, kan tolkas som uttryck för en ordning där både manliga och kvinnliga 
kroppar kan laddas med liknande betydelser. I sammanhanget talar vi här om 
olika pariafemininiteter, där kvinnliga idrottare laddas med traditionellt manliga 
attribut och egenskaper.
 Åsynen av statyerna och beskrivningen av dem kan på ett mer övergripande 
plan ställas i relation med hur idrottande kvinnor historiskt sett har framställts 
och porträtterats. När den organiserade idrotten startade i Sverige omkring år 
1900 ansåg många att kvinnor inte hade där att göra, något Helena Tolvhed be-
skrivit närmare i boken På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 
1920–1990. Från början berörde diskussionen om idrott inte kvinnor över huvud 
taget – idrottande kvinnor var, för att citera Tolvhed, ”en icke-fråga” inom den 
tidiga idrottsrörelsens ledande skikt.368 Det betydde givetvis inte att idrottande 
kvinnor inte existerade. Under 1920-talet fick kvinnors idrottande ett emancipato-
riskt uppsving i och med bildandet av ett separatistiskt och feministiskt förbund 
– Svenska Kvinnors Centralförbund för Fysisk Kultur – där idrottande kvinnor 
organiserade sig inom företrädesvis friidrott, gymnastik och friluftsliv.369 Dami-
drottens framgång sågs emellertid inte med blida ögon av personer som ansåg att 
idrott var förbehållet män och bland kritiska röster hördes att kvinnors idrottande 

367 Grahn, Wera, ”Från vardagsartefakter till museala fakta”, i Aronsson, Inga-Lill och 
Meurling, Birgitta (red.), Det bekönade museet: Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, 
Uppsala: Institutionen för ABM, Uppsala universitet (2005), s. 97.

368 Tolvhed, Helena, På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990, Göte-
borg: Makadam förlag (2015), s. 11.

369 Tolvhed (2015), s. 51.
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var behäftat med medicinska risker och ”maskulinisering”.370 De kvinnliga idrot-
tare som framträdde mer publikt blev av pressen porträtterade som i första hand 
något annat än idrottare, exempelvis genom att fotograferas i arrangerade positio-
ner och framställas som skönhetsdrottningar.371 Vidare ansågs idrott som kvinnor 
utövade inte vara på riktigt, till skillnad från männens seriösa tävlande, utan re-
ducerades ofta till lek och hobby.372 När man betraktar statyerna på Helsingborgs 
idrottsmuseum förmedlas uppfattningen att de kvinnliga fotbollsspelarna i högsta 
grad är ”på riktigt” och jämfört med trästatyn föreställande Henrik Larsson är 
det, förutom materialet, inte mycket som skiljer dem åt. Samtidigt är det för den 
invigde svårt att bortse från att statyerna föreställande Asllani, Seger, Fischer och 
Lindahl tillkommit i en specifik satsning och ingått i en uttalad kampanj för att 
”öka damfotbollsspelares synlighet”, dessutom med hjälp från ett multinationellt 
företag. Det kan, som jag berört, förefalla paradoxalt att ett projekt levereras i en 
så pass definitiv form som en serie statyer faktiskt utgör, men frågan är om det 
någonsin gjutits några statyer av de fyra fotbollsspelarna om det inte funnits ett 
stort företag med i bakgrunden. Nu står de emellertid där och det finns åtmins-
tone en hel del som talar för att de kan betraktas som ett led den utveckling som 
Helsingborgs idrottsmuseum vill vara en del av.

Statyerna invid reliefhörnan. Foto: John Berg

370 Tolvhed (2015), s. 57.
371 Tolvhed (2008), s. 166–171.
372 Tolvhed (2008), s. 194.
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Grand ladies och bowlingprofiler

Vad som är kulturarv och hur det presenteras varierar som sagt över tid, vilket sta-
tyerna av fotbollsspelarna kan vittna om. Ett museum kan förvisso vara en plats 
där tiden konserverats och gjorts till en idealbild fri från nya intryck och impulser, 
men det behöver inte vara så, särskilt inte enligt den nya museologins synsätt som 
betonar museernas samhälleliga och kontextberoende funktioner. I fallet med 
Helsingborgs Idrottsmuseum märker jag, inte minst i intervjuerna, en vilja att 
komma framåt och förnya sitt utbud för att ”ligga rätt i tiden”. Vid mitt första be-
sök i oktober 2019 hade museet nyligen erhållit bidrag från Riksantikvarieämbetet 
i syfte att tillgänglighetsanpassa sina utställningar för funktionsvarierade besö-
kare.373 När jag åter besöker museet i augusti 2020 har en audioguide kommit på 
plats, till stor del som ett resultat av nämnda tillgänglighetsanpassning. Guiden är 
enkel att använda – besökaren tar sin smartphone, scannar QR-koder som finns 
tillgängliga vid nästan varje monter och får i sina hörlurar en redogörelse om vad 
som finns i montern i fråga. Strax efter receptionen finns i augusti 2020 ännu en 
nyhet i form av en separat utställning på temat Kvinnliga idrottsprofiler, där museet 
presenterar kvinnliga idrottare med anknytning till Helsingborg. Presentationerna 
är i A1-format och hänger sida vid sida mot en vit vägg. Här är bland andra 
simmerskan Sally Bauer, dressyrryttaren Ulla Håkanson, kulstöterskan Gun-Britt 
Flink och bowlerskan Britt Cederbrink representerade och texterna kombineras 
med bilder på idrottarna i aktion.374 Jämfört med hall of fame-väggen, som finns ett 
par meter bort och där texterna om kvinnliga idrottare präglas av neutrala ordval 
och strikt fokus på sportsliga meriter, framträder i den nya delen ett betydligt 
mer målande språk, till viss del en konsekvens av att utrymmet är större, men i 
någon mån också ett tecken på en förändrad syn på den idrottande kvinnan i ett 
museisammanhang. Ulla Håkanson tillskrivs exempelvis epitetet ”svensk dres-
syrridnings Grand lady”, en beskrivning som aktualiserar såväl kön, klass och 
generation i en tappning jag tidigare inte sett när det gäller kvinnliga idrottare. 
Texten tar vidare upp hennes barndom och tidiga hästintresse, medan de sports-
liga meriterna kommer först i sista hand. Britt Cederbrink kallas i sin tur ”en 
av helsingborgsbowlingens stora profiler”. Även om just bowling inte är stadens 
mest profiltäta sport, tyder ordvalet profil bara det på att en förändrad syn på den 
idrottande kvinnan. 
 Det förändrade synsättet gällande kvinnliga idrottare som presenteras på Hel-
singborgs idrottsmuseum kan ses som ett erkännande för idrottande kvinnor, 
detta eftersom de bokstavligen ges mer utrymme när idrotten blir kulturarv – be-
tänk statyerna och den separata utställningen för kvinnliga idrottsprofiler. Frågan 
är dock vad den språkliga förändringen innebär i ett större perspektiv. Idealen 
om den bildade respektive skötsamme idrottaren tycks i första hand vara förbe-

373 ”16 miljoner kronor fördelas till lokalt kulturarvsarbete”, Riksantikvarieämbetet, länk: htt-
ps://www.raa.se/2018/06/16-miljoner-kronor-fordelas-till-kulturarvsarbete/, hämtad 2020-
12-10.

374 Helsingborgs idrottsmuseum, Helsingborg. Besökt 2020-08-19.
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hållet de äldre männen, medan yngre manliga idrottare, som i regel hamnar på 
idrottsmuseum i ett senare skede, förknippas med fysisk styrka, professionalism 
och sunt leverne. Det här gäller till stor del också yngre kvinnliga idrottare – den 
seriösa och strävsamma kvinnan har en hel del gemensamt med den fysiskt starka 
och professionella mannen, även om hon inte ges lika mycket plats. Man kan på 
så vis tala om en maskulinisering av den kvinnliga idrottaren, eftersom hon med 
tiden kommit att omges av liknande språk och symbolik som den manliga, vilket 
talar för att idrottens kulturarv – trots inkluderingen av kvinnor – även fortsätt-
ningsvis är en arena där mannen är norm och där maskulinitet tränger undan fe-
mininitet. Å andra sidan kan man, med Eric Andersons tankar om inkluderande 
maskulinitet i åtanke, hävda att det i själva verket är maskuliniteten som föränd-
rats. Anderson motsätter sig idén om att maskuliniteter upprätthålls genom att 
uppvisa homofobi, misogyni och sexism och menar att detta synsätt, som inte 
minst företrätts av Connell, är föråldrat. I ett samhälle som är mindre präglat av 
dessa typer av diskriminering, fungerar maskuliniteten tvärtom inkluderande mot 
element som historiskt sett ansetts vara omöjliga att förena med manlighet.375 
Detta synsätt förändrar dock inte det faktum att manliga idrottare, både sett till 
representation och beskrivningar, fortsatt sätter agendan för hur idrottens kultur-
arvisering fortgår.
 I utställningen om kvinnliga idrottsprofiler ges äldre kvinnliga idrottare nya, 
större beskrivningar, där personlighetsdrag och familjesituation vävs in på ett sätt 
som innan varit frånvarande. Ulla Håkanson skrivs därtill in i en mästare-lärling-
kontext genom att texten betonar hennes betydelse för yngre ryttare – en kon-
text som tidigare i högre grad involverat manliga idrottare. Epitetet ”Grand lady” 
signalerar att det rör sig om en ”finare” kvinna ur de högre samhällsklasserna, 
vilket sannolikt inte är en slump. Dressyrridning, precis som annan ridsport, är 
sprungen ur det militära och historiskt sett förbehållen överklassen. Målet med 
dressyr var från första början att få hästen så följsam som möjligt och på så vis 
optimera samspelet mellan häst och ryttare, något som var värdefullt i en tid då 
hästen hade många användningsområden. Dressyren har sedermera utvecklats till 
en uppvisningssport där hästen och ryttaren ska vara så samspelta att varje rörelse 
framstår som enhetlig – något som kräver små, ibland knappt märkbara komman-
don av ryttaren som i regel utövar sporten iförd frack eller kavaj.376 
 I viss mån kan detta sätt att porträttera kvinnliga idrottare ses som avvikande i 
relation till det i övrigt ganska friktionsfria förhållandet mellan hur manliga och 
kvinnliga idrottare porträtteras på de idrottsmuseer som undersöks i avhandling-
en. Det hierarkiska förhållandet mellan män och kvinnor blir till viss del utjämnat 
– men tydligt blir det ändå inte, eftersom sektionen för kvinnliga idrottsprofiler 
är separat och inte visar några manliga idrottare. Eftersom Schippers teori bygger 
på en relationell förståelse mellan kön, är det svårt att med just detta exempel visa 
på vilka sätt förhållandet mellan kön förändrats. Detta sätter också fingret på en 

375 Anderson (2009), s. 19.
376 Zetterqvist Blokhuis, Mari & Lundgren, Charlotte, ”Riders’ Perceptions of Equestrian 

Communication in Sports Dressage”, Society & Animals (vol. 25, nr. 6, 2017), s. 573–591. 
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problematik i att museiutställningar är förgängliga, där förhållanden kan ändras 
olika mycket beroende på vilka förändringar som görs. 

Kön och klass till häst

På Nordiska Travmuseets hall of fame-avdelning upptäcker jag en liknande ord-
ning. I ett porträtt som delas med travtränaren Örjan Kihlström framträder en av 
få kvinnor – Margareta Wallenius-Kleberg. Hon tycks inte ha någon bestämd titel, 
men har arbetat inom hästavel och därigenom ”stått för betydande insatser för 
svensk travsport”. Överst beskrivs hon i stora bokstäver som ”Svensk travsports 
grande dame”, ett snarlikt epitet som Ulla Håkansons ”grand lady”. Wallenius-
Kleberg är precis som Håkanson född år 1937, vilket åter aktualiserar det viktiga ge-
nerationsperspektivet, och med de två av varandra oberoende exemplen blir även 
klassdimensionen än tydligare. Wallenius-Klebergs insatser för svensk travsport 
har inte utspelat sig på travbanan, utan i en mer undanskymd roll där hon haft 
makt att påverka sportens förutsättningar. Medan det som sker på travbanan och 
i stallet har en folklig dimension med starka rötter i arbetarkultur, får dressyrrid-
ning och hästavel alltså en tydligare överklassprägel. Här ges plats för en ”grande 
dame”, en position som ges till Margareta Wallenius-Kleberg. På bilden ler hon 
behärskat och ger inte uttryck för det känslosvall som de omkringhängande, seg-
rande, manliga travkuskarna med lera stänkt över kläder och ansikten. Hennes 
framtoning, precis som Ulla Håkansons, andas snarare mästare och bär likheter 
med såväl Örjan Kihlström som Malmö FF:s Eric Persson. I det här exemplet, där 
manliga och kvinnliga idrottsprofiler samexisterar, kan man med Schippers teori 
åter göra vissa tolkningar. Det idealiserade förhållandet mellan män och kvinnor, 
där mannen är överordnad, blir påverkat av att Wallenius-Kleberg porträtteras 
som en mästare. I kraft av detta ges intrycket av att hon är överordnad männen 
och hon kan till viss del sägas representera en manlig form av femininitet, lik-
nande statyerna på Helsingborgs idrottsmuseum.
 Det är slående att just hästsporten – egentligen en viss typ av hästsport – re-
presenterar ett så pass tydligt skifte i hur kvinnor ges större plats på idrottsmu-
seer, såväl bokstavligt som bildligt talat. Som jag tidigare berört är det sannolikt 
ingen slump. Inom hästsporten tävlar män och kvinnor mot varandra, vilket är 
ovanligt sett till hur tävlingsidrott vanligtvis bedrivs och något som kan utgöra en 
förklaring till benägenheten att tillskriva kvinnliga ryttare traditionellt maskulina 
egenskaper.377 Vidare har relationen mellan människan och hästen historiskt sett 
förändrats inte minst med utgångspunkt i just kön och klass. Länge var hästar 
och hästsport företrädesvis männens domäner och tävlingar bedrevs mer eller 
mindre organiserat inom överklassen.378 Hästen användes också inom såväl mili-

377 Dashper, Katherine, ”’Dressage is Full of Queens!’ Masculinity, Sexuality and Equestrian 
Sport”, Sociology (vol. 46, nr. 6, 2012), s. 1110, s. 1114.

378 Greiff, Mats & Hedenborg, Susanna, ”Överklassens fritidsnöje och hästsport – hästkapp-
löpningarnas historia”, Greiff, Mats & Hedenborg, Susanna (2007), s. 23.
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tären, skogsbruket och transportsektorn och förmågan att tygla och tämja hästen 
förknippades med manlighet. ”Hästkarl” var ett begrepp som också fördes in i 
travsporten när denna sedermera organiserades.379 Med tiden har detta förändrats 
och hästsporten har i hög grad feminiserats, en utveckling som startade under 
1960-talet när kvinnor blev hästskötare åt manliga tränare.380 Hästen har med tiden 
gått från att förknippas med kraft och manlighet, till att istället förknippas med 
omhändertagande och andra, feminint kodade egenskaper. Sociologen Katherine 
Dashper har befäst en liknande utveckling inom dressyrridningen, men betraktar 
den istället som ett uttryck för en inkluderande maskulinitet. Från att ha varit en 
militär, överklassorienterad och maskulin aktivitet, har den med tiden kommit att 
inkludera såväl kvinnor som homosexuella män – och den har också, åtminstone 
sett ur ett brittiskt perspektiv, till viss del öppnats upp för andra samhällsklasser.381

 Överlag kan hästsportens historiskt sett rörliga genusrelationer ha bidragit till 
att den är ett av få områden där kvinnor bereds utrymme i kulturarvssamman-
hang. Dock verkar överklassprägeln se ut att bestå och klass kan vidare förstås 
som ett sätt att skilja de olika grenarna inom hästsporten åt. Travet, som represen-
teras av män med smutsiga kläder och lera i ansiktet, ställs mot kvinnor som an-
tingen håller sig i bakgrunden, som Wallenius-Kleberg, eller som Ulla Håkanson, 
som från en hög position på hästryggen elegant kontrollerar hästen med små, väl 
avvägda rörelser.

Sammanfattning kapitel 3

Frågeställningen som kapitel 3 kretsat kring har varit på vilka sätt avhandlingens 
idrottsmuseer konstruerar nation, generation, kön och klass. Detta har uppnåtts 
genom att också identifiera diskurser avseende lokalt, regionalt och globalt, vari 
nation getts funktionen av en nod som övriga perspektiv kretsat kring och förhål-
lit sig till. Det har också varit viktigt att ta i beaktande hur kön, klass och genera-
tion kunnat bidra till nationskonstruktioner. Det analyserade materialet har i det 
här kapitlet bestått av fältanteckningar, foton och intervjuer.
 Jag har använt Gordons typologi som en väg att organisera mitt material och 
för att tematisera analyserna. Det betyder att jag förstått Riksidrottsmuseet som 
”nationens idrottsmuseum” i kategorin academic, Malmö FF-museet och Nord-
iska Travmuseet som nischade museer i kategorin corporate och slutligen Hel-
singborgs idrottsmuseum och Dalarnas idrottsmuseum, som lokala respektive 
regionala museer, i kategorin community. Kapitlet visar att det främst är Malmö 
FF-museet och Helsingborgs idrottsmuseum som manifesterar en stark lokal för-

379 Greiff, Mats, Slutredovisning av projekt: Unga kvinnor som hästskötare och män som professionella 
tränare. Genushierarkier inom svensk travsport, Stiftelsen hästforskning (2012).

380 Greiff (2012), s. 2.
381 Dashper (2012), s. 1114.
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ankring, men alla museer anlägger på något vis lokala eller globala perspektiv för 
att framhäva nationskonstruktioner. 
 På Malmö FF-museet får det lokala perspektivet, som nås genom att lyfta fram 
orten, klubben och klubbens profiler, effekter att ett annat perspektiv tonas ned 
– nämligen det nationella. Mellan det lokala och globala finns emellertid starka 
kopplingar och Malmö FF ges på så vis en plats i världen snarare än i Sverige. På 
Helsingborgs idrottsmuseum samverkar det lokala i hög grad med nationella, 
men i vissa fall – som med Rio-Kalle – blir det lokala perspektivet tämligen över-
ordnat. Det tar sig inte minst uttryck i viss information om Rio-Kalle förblir 
outtalad trots hans höga närvaro. Den som känner till honom på förhand har 
ett övertag och större möjligheter att uppnå de känslor av nostalgi som museet 
förmedlar. Här kan man tala om kulturarv som en makthandling – vissa saker är 
för de redan invigda medan andra kommuniceras utåt. Andra profiler, som Hen-
rik Larsson och Sally Bauer, ges istället hjältestatus och beskrivs som lokala och 
nationella hjältar. 
 Dalarnas idrottsmuseum är det museum där region utgör det viktigaste ele-
mentet. Genom att ta stöd i en äldre – politisk – historieskrivning, inte sällan 
med Gustav Vasa i förgrunden, skapar museet en bild av att Dalarna som region 
också konstituerar det svenska. Museet pendlar således mellan region och nation. 
Berömda skidåkare beskrivs som ”kungar” och skapar, med hjälp av naturen de 
färdas genom, en svenskhet som präglas av hjältemod och en ständig strävan 
framåt. Museet har också lagt stor vikt vid att dokumentera och ställa ut alla de 
tillfällen som Falun varit värd för VM i skidåkning, vilket ytterligare styrker idén 
om att Dalarna ”är” Sverige och att Sverige ”är” Dalarna.
 På Riksidrottsmuseet framträder två dominerande diskurser om nation. Den 
första beskriver en innovativ nation, förkroppsligad genom tekniskt avancerad 
sportutrustning framtagen av mindre forskargrupper. I den här diskursen ingår 
också ord som hållbarhet, design och funktion, manifesterat i den klädkollektion 
som H&M och SOK tog fram till inför OS i Rio år 2016. Jag har kallat den för 
en modernitetsdiskurs. Den andra diskursen utgörs av en svenskhet präglad av folk-
rörelse, amatörism och samförståndsanda, en folkrörelsediskurs. Den konstrueras 
genom ett vurmande för idrottsrörelsen och det breddfokus som förknippas med 
den. 
 Diskursen om folkrörelse och samförståndsanda bidrar till en förståelse av Sve-
rige som jämntjockt och tryggt. Det här blir tydligt på Nordiska Travmuseet, där 
en liknande diskurs ställs mot ett frejdigt, gränslöst danskt lynne präglat av entre-
prenörskap och professionalism. Här blir det tydligt att nation konstrueras mot 
det globala – där Danmark, trots sin närhet, får räknas till det globala – och det 
lokala perspektivet är ganska frånvarande i termer av att Årjäng, orten där museet 
är placerat, inte är särskilt framträdande inne på museet. Det svenska nationsska-
pande som allra tydligast framgår på museet uppehåller i den del av travsportens 
historia som kallas ”den organisatoriska fasen”, efter vilken den svenska travspor-
ten på allvar antog en folkrörelseskepnad. Övriga nordiska länder ges inte samma 
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utrymme som Sverige och Danmark, vilket gör att kontrasterna blir skarpa efter-
som det i huvudsak är två länder som porträtteras.
 I kapitlet har jag också strävat efter att blottlägga betydelser för generation, kön 
och klass i skapandet av idrott som kulturarv. På Nordiska Travmuseet framträder 
generation i termer av mästare-lärling-relationer, där både biologiska familjeband 
och kulturellt präglade band tycks spela stor roll för hur travhistoria konstrueras. 
Äldre generationers travtränare och kuskar ges roller som mästare och de yngre 
som lärlingar. De äldre beskrivs mer utsvävande och hjältemässigt, både i text och 
bild, medan de yngre skiner i sin professionalism och lågmälda framtoning, vilket 
också säger en del om vilka maskuliniteter som befinns hegemoniska och hur 
dessa hänger samman med generation. 
 En generation män, likt den som arbetar på Malmö FF-museet, konstruerar i 
sitt arbete olika förståelser av maskulinitet. En av dessa förståelser präglas av bild-
ning och ledarskap. Den aktualiseras tydligt i språket och framställningen av den 
tidigare ordföranden Eric Persson, som görs till en fadersgestalt i utställningen, 
men också i intervjumaterialet när de beskriver sig själva. En annan maskulini-
tet konstituerar den enkla, okomplicerade mannen som ”har fotbollen som sitt 
liv” och som därmed per definition finner glädje av Malmö FF-museet. Denna 
maskulinitet sätts i motsats till kvinnan, som antas behöva något extra för att få 
ut samma mening av museet och som därför kan sägas konstruera kvinnan som 
svårtydd och komplicerad. Liknande tendenser går att utläsa från bland annat 
Helsingborgs idrottsmuseum, där personalen försöker bredda sitt utbud av ar-
rangemang för att kvinnor ska inkluderas – de förutsätts inte vara lika intresserade 
av idrott som männen. 
 På Helsingborgs idrottsmuseum och Dalarnas idrottsmuseum är både män och 
kvinnor representerade på utställningarna även om det råder stark övervikt vad 
gäller män. I representationer av kvinnliga idrottare ges dessa ofta koncisa och 
kortfattade beskrivningar, där deras sportsliga resultat visserligen framgår, men 
sällan mer än så. De manliga idrottarna beskrivs å sin sida större, mer känslolad-
dat och med värderande ord. Ett exempel är att manliga skidåkare på Dalarnas 
idrottsmuseum kallas för skidkungar, medan någon motsvarande benämning – 
skiddrottningar – inte ges kvinnliga skidåkare. Den kvinnliga idrottaren framställs 
som strävsam och seriös, vilket den manliga i regel också gör – med tillägget 
att den manliga idrottaren också ges målande och känslomässiga beskrivningar. 
Mönstret tycks vara tydligast när det handlar om äldre generationers idrottare, 
vilket kan förstås som att synen på kulturarv varierar över tid och beroende på 
situation. På Helsingborgs idrottsmuseum kan det senaste tillskottet i form av 
de fyra statyerna föreställande fotbollsspelarna Hedvig Lindahl, Caroline Seger, 
Kosovare Asllani och Nilla Fischer, stå som exempel för hur kvinnliga idrottare 
kan ges attribut som tidigare i högre grad förknippats med manliga. Det tolkar 
jag dels som att tiden för den här typen av kulturarvisering är mogen i kraft av 
generation, dels att statyerna också adresserar ett nationsperspektiv som underlät-
tar skapandet av utåtagerande hjältar – kvinnliga som manliga.
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 På Nordiska Travmuseets hall of fame-avdelning framställs en kvinna, Marga-
reta Wallenius-Kleberg, som en ”grande dame” vilket signalerar en upphöjd men 
samtidigt tillbakadragen roll i arbetet med svensk travsport. Här konstrueras en 
femininitet som kan ställas i kontrast till de leriga porträtten av de manliga trav-
kuskarna som omgärdar henne. Ställda mot varandra aktualiserar de skillnader i 
hur såväl kön som klass konstrueras. Det är också intressant hur porträttet kon-
struerar kvinnors idrottande på ett vördnadsfullt och nästintill distanserat vis, 
vilket förutom Wallenius-Kleberg också gäller sättet på vilket Ulla Håkanson – 
svensk dressyrridnings ”grand lady” – framställs på Helsingborgs idrottsmuseum. 
Denna konstruktion kan relateras till Malmö FF-museets strategier för att göra 
museet meningsfullt också för kvinnor, där kvinnan konstrueras som mystisk och 
svårtolkad i jämförelse med de betydligt enklare männen. Här, liksom på Malmö 
FF-museet, konstrueras återigen mannen som enkel och sorglös – vilket förstärks 
av smutsigheten – medan kvinnorna inom hästsporten, i den mån de framträder 
i dess kulturarvisering, konstrueras som svårtillgängliga och hemlighetsfulla. Här 
blir klassperspektivet tydligt framträdande, där de kvinnliga ryttarna porträtteras i 
historiskt sett överklasspräglade aktiviteter – dressyrridning och hästavel – medan 
männen intill avbildas med smutsiga travkläder och leriga ansikten, en bild som 
på ett tydligt sätt adresserar travets folklighet och förankring i de bredare folk-
lagren. Klass är överlag något som artikuleras underliggande och inte sällan ge-
nom perspektiv som generation och kön, men inte lika ofta i sammanhang som 
betonar ekonomiska och materiella aspekter. Ett undantag är Malmö FF-museet, 
på vilket klubbens ekonomiska utveckling ofta betonas med hjälp av kronologin 
– man har gått från att vara en fattig till att bli en rik klubb.
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4. Idrott som kulturarv i ett 
framtidsperspektiv

Utmaningar och möjligheter för idrottens 
kulturarvisering

I det här kapitlet ska jag visa hur de aktörer som idag arbetar med idrott som kul-
turarv hanterar framtida utmaningar, både reella och presumtiva, och jag ska ana-
lysera detta såväl i relation till den förändrade idrotten som till synen på kulturarv 
och museiskapande. Kapitlet är delvis av sammanfattande karaktär där jag stund-
tals refererar bakåt mot tidigare kapitel, men här tillförs även nya perspektiv och 
tematiseringar baserat på intervjuer, foton och fältanteckningar från de museer 
som studerats närmare i avhandlingen. Inledningsvis förs en fördjupad teoretisk 
diskussion om kulturarvets utmaningar i ett vidare perspektiv, vilka sedan ligger 
till grund för ett antal empiriska exempel hämtade ur avhandlingens källmaterial.

Överlevnad

För flera idrottsmuseer är framtiden osäker. Organisatoriska faktorer så som osäk-
ra finansieringslösningar och konkurrens med andra inkomstbringande verksam-
heter är en del av problematiken. På många håll är åldrade personalstyrkor en 
annan. En tredje är en förändrad museipraktik som kan härledas till den nya mu-
seologin, liksom – till viss del – nya sätt att förstå och ta del av idrott. Förmågan 
att ta sig an nya utmaningar varierar, samtidigt som vissa museer står starka. Ett 
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museum som Riksidrottsmuseet, med förhållandevis stora resurser och ett stabilt 
besöksantal, har sannolikt större möjligheter att navigera i den nya tiden jäm-
fört med exempelvis Dalarnas idrottsmuseum som just nu saknar lokal till följd 
av organisatoriska åtstramningar och därtill haft problem med konkurrens från 
Lugnets skidmuseum, en nyöppnad museisatsning på Lugnet som kretsar kring 
besökarinteraktion och upplevelser. Nordiska Travmuseet, med stabila pengaflö-
den och en tydlig funktion i lokalsamhället, har sannolikt goda förutsättningar 
eftersom verksamheten står på flera ben.
 Större resurser tycks gå hand i hand med ökad professionalisering, vilket märks 
på den utveckling som exempelvis Riksidrottsmuseet genomgått. Med såväl stora 
resurser som hög grad av professionalisering ökar i sin tur chanserna till överlev-
nad, vilket för mig in på idrottsmuseernas plats i vad som kan beskrivas som den 
institutionaliserade kulturarvs- och museivärlden. Processen mot institutionalise-
ring kan, med utgångspunkt från sociologerna John Meyer och Brian Rowan, be-
skrivas som en process mot att reglera ett socialt beteende och därigenom uppnå 
såväl själverkännande som erkännande från andra aktörer, något som leder till 
status och legitimitet.382 För museers och kulturarvsinstitutioners vidkommande 
föreslår Peter Aronsson, som redogörs för i teoriavsnittet, en uppdelning mellan 
offentligt organiserat kulturarv och utmanare. 
 Sett till hur idrottens kulturarvisering fortlöpt och förändrats under 1900-talet, 
vilket jag redogjort för i kapitel 2, kan man konstatera att idrotten haft svårt att ta 
en plats inom det institutionella kulturarvet så som Aronsson beskriver det. Men 
det finns ändå skäl till att uppehålla sig vid uppdelningen mellan kulturarvets 
institutioner och utmanare. Den svenska idrottens autonomi och självbestäm-
mande i relation till stat och myndigheter, som tidigare forskning pekat på, kan i 
hög grad sägas ha bidragit till att idrotten skapat sitt eget system över vad som är 
”officiellt” respektive ”utmanande” avseende dess kulturarv. I det sammanhanget 
är det instinktivt enkelt att placera Riksidrottsmuseet i kategorin ”officiellt” i kraft 
av dess hegemoniska ställning och starka band till Riksidrottsförbundet, liksom 
Gymnastik- och Idrottsmuseet – under den korta tid det existerade – och dess 
samröre med SCIF. Däremot är det svårt att betrakta något av de andra under-
sökta idrottsmuseerna som konkreta ”utmanare” eftersom flera av dem, inom ra-
men för idrottens kulturarvisering, med tiden uppnått såväl status som legitimitet 
genom att vara en del av idrottsrörelsen. Samtidigt gäller detta också Nordiska 
Travmuseet, även om det skiljer ut sig med sin förhållandevis affärsmässiga – cor-
porate – inriktning, och som på många sätt kan förstås som en del av en större 
kulturarvsindustri. Vad som ska betraktas som ”utmanare” avseende idrottens 
kulturarv är kanske snarare satsningar som Lugnets skidmuseum, där nya idéer 
tar form och paketeras för att med tiden slå ut – eller liera sig med – det officiella 
idrottsliga kulturarvet. Det går också att argumentera för att Malmö FF-museet 
representerar ”det nya”, dels genom inriktningen mot besökarinteraktion, dels 
genom ambitionen att länka samman dåtid och nutid genom placeringen inuti 

382 Meyer, John W. och Rowan, Brian, ”Institutionalized Organisations: Formal Structure as 
Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology (vol. 22, nr. 3, 1977).
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Eleda Stadion. Vad som främst hindrar Malmö FF-museet är dels yttre faktorer 
med en klubb som hellre satsar på annat än ett museum, dels problem med en 
åldrande personalstyrka.

Framtidsutsikter för idrottsmuseer

Det är aldrig enkelt att spekulera i vad framtiden ska föra med sig, men med tidi-
gare resonemang i åtanke finns det anledningar att fördjupa sig ytterligare i frågan 
om hur framtidsutsikterna ser ut för idrottens kulturarv. Till stöd för analysen 
har jag dels Aronssons uppdelning, dels samhällsvetaren Svante Beckman, som 
år 1993 presenterade en modell som beskrev överlevnadschanserna för det institu-
tionaliserade kulturarvet genom att dela in det i bättre respektive sämre anpassat.383

Bättre anpassat kulturarv

Institutionellt
Föremålsligt
Oberoende av person
Partikulärt
Ej gruppspecifikt
Kognitivt värde
Historiskt specifikt
Autenticitet central
”Skattkammare”

Sämre anpassat kulturarv

Antropologiskt
Idémässigt
Personberoende
Holistiskt
Gruppspecifikt
Emotivt värde
Historiskt ospecifikt
Autenticitet ej central
”Infrastruktur”

Modellen arbetades fram i en uppsats som dels handlade om att rent teoretiskt 
förstå kulturarvsbegreppet, dels att ”problematisera den professionella kultur-
arvsförvaltningens värderingar om vad den håller på med”.384 Båda dessa syften 
är direkt relaterade till avhandlingen och modellen kan tillsammans med andra 
perspektiv bidra till förståelsen för idrottsmuseer i skärningspunkten mellan det 
gamla och det nya. Även om Beckmans idéer är närmare 30 år gamla kan de 
vara användbara också idag. De idrottsmuseer som undersökts i avhandlingen, 
förutom Malmö FF-museet, är samtliga grundade under 1990-talet – och utifrån 
det kan idéerna ge en fingervisning om kulturarv betraktades vid denna tid. Med 
hjälp av nyare forskning och teoribildning kan jag sedan formulera analyser och 
framtidsspaningar utifrån det som nu är känt.
 Bland de idrottsmuseer som undersökts i avhandlingen är samtliga relativt ”fö-
remålsliga”, vilket i Beckmans modell ansågs vara en styrka. Än idag rymmer 
idrotten stora materiella laddningar, något som avspeglats i dess kulturarvisering. 
En fotboll som använts i en viktig fotbollsmatch blir en viktig artefakt på ett 

383 Beckman, Svante, ”Om kulturarvets väsen och värde”, i Anshelm, Jonas, Modernisering och 
kulturarv: Essäer och uppsatser, Stockholm: Brutus Östling Bokförlag symposium (1993), s. 
121.

384 Beckman (1993), s. 61–62.
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idrottsmuseum, trots att den ”bara” är en fotboll av en variant som sannolikt till-
verkats i tusentals exemplar. När det kommer till frågan om huruvida idrottsmu-
seer är historiskt specifika – eller inte – blir det mer komplicerat och man behöver 
först förstå vad som menas. Helsingborgs idrottsmuseum är specifikt i den mån 
att det behandlar idrottshistoria från Helsingborg. Å andra sidan är ”utmanaren” 
Lugnets skidmuseum i Falun, för att använda Aronssons uppdelning, specifikt 
så till vida att det behandlar en sportinriktning och gör ett fåtal utvalda nedslag 
i historien. Riksidrottsmuseet kan i samma anda förstås som både specifikt och 
ospecifikt i sin ambition att ställa ut hela Sveriges idrottshistoria. 
 Vidare ansågs ”partikulära kulturarv” ha goda förutsättningar att klara sig med-
an motsatsen, ”holistiska kulturarv”, ansågs vara sämre rustade. Holistiska kultur-
arv i Beckmans tappning avsåg kulturarv som såg till stora, ofta nedärvda idéer 
och egenskaper, exempelvis religiösa läror, stiltraditioner och normsystem. Parti-
kulära kulturarv hade mer detaljfokus – ”en mer eller mindre heterogen ansam-
ling av nedärvda ’kulturpartiklar’, ett artefaktlager”.385 Kopplat till de undersökta 
idrottsmuseerna ses en blandning av dessa två motsatspar. Flera av museerna är 
både ”breda” och ”smala” avseende relationen mellan generellt och specifikt – ex-
empelvis på museer där idrottsrörelsen, en viktig sport eller en ort utgör ett större 
ramverk som kombineras med redogörelser och föremål ner på yttersta detaljnivå. 
Svårigheten att hitta en riktning och avgränsa sig kan vi se inte minst i skapandet 
av Gymnastik- och Idrottsmuseet, där snart sagt alla föremål var av intresse för 
museets insamlingsansvarige och syftet var att skapa ett idrottsmuseum för hela 
idrotten. En, möjligen, för stor kostym att fylla ut. Med Lugnets skidmuseum 
som modell för den nya tidens idrottsmuseer kan man konstatera att det partiku-
lära tycks ha tagit överhanden gentemot det holistiska. Åtminstone tycks här råda 
ett förhållande där det partikulära ställs i förgrunden på museet, medan det ho-
listiska utgörs av museets omgivningar. När jag intervjuar Erik-Åke Tranberg vid 
Dalarnas idrottsmuseum framhåller han just att bredden är en styrka hos museet.

När jag har sett andra museer har de inte alls den här bredden. De kan ha ett väldigt 
smalt område bara. Sixten Jernbergs museum uppe i Lima är ju bara 95 % skidåk-
ning. Ja, de var ju duktiga i fotboll också, Lima IF, men i stort sett var det bara 
skidor. 386

Det som Tranberg betraktar som en styrka, kan med Beckmans idéer i åtanke ses 
som en svaghet. Även om Tranberg också menar att museet går ”relativt djupt” 
tycks ändå bredden vara det som utmärker museet.387 I Beckmans modell har vidare 
”institutionella” kulturarv större chans att överleva än ”icke-institutionaliserade”. 
Beckman förklarade ”institutionella” kulturarv, till skillnad mot ”icke-institutio-
nella” kulturarv, som kulturarv organiserade genom kulturarvsförvaltningar – vil-
ket med andra ord kan beskrivas som ett förhållande mellan proffs och amatö-

385 Beckman (1993), s. 78–79.
386 Intervju med Erik-Åke Tranberg, 2019-11-05.
387 Intervju med Erik-Åke Tranberg, 2019-11-05.
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rer.388 Om vi då, med inspiration från Aronsson, väljer att betrakta idrotten som ett 
”eget” system kan åtminstone några idrottsmuseer enligt denna definition kunna 
förstås som uttryck för det institutionella kulturarvet – och dessa tycks stå starka 
medan ”utmanarna” i flera fall har det svårare. Men, som senare strömningar har 
visat, är det institutionella – i bemärkelsen officiella – kulturarvets företrädare 
ifrågasatta och inte minst kulturarvsindustrins framfart har visat att en annan väg 
är möjlig. I ett bredare perspektiv kan man också inkludera andra strukturella 
faktorer, så som politisk styrning och det omgivande samhällets förändring över 
tid, som tänkbara orsaker till att vissa idrottsmuseer klarar sig medan andra inte 
gör det. För trots idrottens autonomi går den inte att betrakta som alldeles obero-
ende, utan precis som allt annat förändras den – liksom dess kulturarvisering – i 
relation till det omgivande samhället.
 För att återknyta till frågan om känslomässiga kulturarv, som främst berörts i 
kapitel 2, kan man av Beckmans modell utläsa en pessimistisk framtidsprofetia 
– kulturarv med ”emotivt värde” ansågs vara sämre anpassat. Detta påstående 
stöds inte helt av senare forskning, som tvärtom betonat att attityden mot käns-
lomässiga kulturarv blivit mer positiv i takt med att den auktoriserade kultur-
arvsdiskursen luckrats upp. När det gäller museer har forskning också visat att 
affektionsbaserade utställningar blivit allt vanligare på bekostnad av traditionellt 
föremålsbaserade dito. Här kan man argumentera för att vissa känsloyttringar är 
bättre lämpade än andra – känslan av nostalgi, som främst angår de som arbetar 
med idrottsmuseer, tycks inte vara lika gångbar som känslor där också icke-insatta 
besökare i högre grad kan relatera, exempelvis eufori, spänning och eftertänksam-
het.
 Beckmans idéer om kulturarvets framtid gjordes i en tid då förändringarna 
var i sin linda och applicerat på just idrottens kulturarv finns vissa element som 
stämmer väl överens med hur framtiden skulle te sig. Utvecklingen mot ett mer 
upplevelsebaserat kulturarv med plats för vissa känsloyttringar, tvära kast och 
kvalitet före kvantitet tycks emellertid vara ledande. Vidare kan sägas att kommo-
difieringen av idrottens kulturarv, som setts utomlands, är en sannolik utveckling 
även i Sverige. En annan fråga som återstår, och som kanske också hör framtiden 
till, är hur vi ska betrakta skapandet av idrottens kulturarv i ett framtida per-
spektiv. Kommer det att även fortsättningsvis vara idrotten själv som drar i det? 
Kommer näringslivet och turistindustrin att ytterligare flytta fram sina positioner? 
Kommer kulturarvsmyndigheter att ta tag i frågan – och blir de insläppta? Rodney 
Harrisons tankar om hybrid forums, där medborgare och övriga civilsamhället i 
samverkan med kulturarvsmyndigheter väljer ut och formulerar kulturarvet, hade 
möjligen varit en idealisk lösning för att ge idrotten det handlingsutrymme den 
själv behöver, samtidigt som den tillförs expertkompetens och varaktigt ekono-
miskt stöd. Idag finns inte dessa hybrid forums i sin renaste form, men om de en 
dag etableras har idrotten måhända goda förutsättningar att dra nytta av dem. 
Härnäst ges några empiriska exempel på vilka konkreta framtidsutmaningar som 
de undersökta idrottsmuseerna själva upplever.

388 Beckman (1993), s. 85.
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Generationsproblematiken

Jag och Hans som har byggt upp det börjar dra oss tillbaka och då kommer det nytt 
folk. Hur klarar nästa generation detta? 389

När det gäller idrott som kulturarv i Sverige ur såväl ett historiskt som samtida 
perspektiv finns det anledning att stanna upp vid några punkter. Som jag konsta-
terat – och redogjort för – i kapitel 2, har frågan om det idrottsliga kulturarvet va-
rit levande i över 100 år, vilket är ungefär lika länge som organiserad tävlingsidrott 
bedrivits i Sverige. I hög grad har intresset blossat upp under tider då den eta-
blerade formen av idrott varit utsatt för konkurrens av nya idéströmningar, som 
när Linggymnastiken försvann eller när amatöridealet utmanades av proffsidrott 
och marknadskrafter. Intresset har sedan tagit sig uttryck på olika sätt beroende 
på såväl nationella som lokala förutsättningar. När Sveriges Centralförening för 
Idrottens Främjande under första halvan av 1900-talet arbetade med att inrätta ett 
nationellt idrottsmuseum över den äldre idrotten i Sverige, var resurserna runt 
om i landet knappa och få kunde bidra med material och stöd. Stockholms-
centreringen var stark, men samtidigt underförstådd. När nästa våg av idrottsligt 
kulturarvsintresse svepte in under 1970- och 1980-talet, skedde detta dels i kraft av 
att den amatörbaserade folkrörelseidrotten utmanades av professionalisering och 
kommersialisering, dels som ett led i ett ökat kulturarvsintresse i bredare bemär-
kelse. Satsningarna för idrottens del gjordes av Riksidrottsförbundet, som strävade 
efter ett nationellt idrottsmuseum i Stockholm, och av mindre idrottshistoriska 
sällskap runt om i Sverige som arbetade med lokala och regionala idrottsmuseer 
och till viss del utmanade den hegemoni avseende idrottens kulturarv som dess 
ledande organisationer länge haft.
 En av avhandlingens viktigaste utgångspunkter är att kulturarv är föränderligt i 
både tid och rum. Det står alltid i relation till samhällets omvandling och skiftar 
när det gäller betydelse för individuella, lokala och nationella identiteter. Frågan 
om vad som väljs ut och väljs bort som kulturarv, samt vem eller vilka som har 
makten att bestämma detta, skiftar också i takt med omgivande förutsättningar. 
En sådan förutsättning är det ofrånkomliga faktum att en generation inte kan 
arbeta hur länge som helst.

”Man måste vara lite ’dedicated’”

Orden i rubriken är Staffan Tappers och kommer från den intervju vi gjorde i 
samband med att jag dokumenterade och undersökte Malmö FF-museet hösten 
2018. I den här delen av intervjun kretsade samtalet kring museets framtid, vilken 
Tapper betraktade med såväl oro som tillförsikt. Det fanns dels en farhåga om att 
den generation som skulle ta över museet när nuvarande besättning klev av inte 
skulle ha samma driv och engagemang för verksamheten, dels en optimism i att 

389 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
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museet med nuvarande upplägg hade goda förutsättningar att finnas kvar och 
utvecklas, inte minst med tanke på dess läge – inuti arenan – och det arbete som 
lagts ner för att skapa en stabil grund att bygga vidare på. I kapitel 3 finns därtill 
ett intervjucitat där Tapper funderar över museets framtid och hur museet ska 
kunna kliva in i den allt mer digitaliserade, interaktionsbaserade museivärlden. I 
intervjun konstaterade Tapper krasst att museet i mångt och mycket var en prio-
riteringsfråga i en klubb med mycket annat på agendan. Man kunde lägga en hel 
vecka på att förbereda för en hemmamatch, medan arbetet med museet återfanns 
betydligt längre ner på agendan.390 I motståndet mot klubbens prioriteringar är 
det också tydligt hur den kollektiva identiteten hos ”’79-generationen” frodas. 
Deras gemensamma erfarenheter, som skapar vad Karl Mannheim beskrivit som 
existentiella band, blir ett kitt som håller dem ihop. Detta förstärks av att deras 
gemensamma erfarenheter inte delas av efterföljande generationer.
 En översikt gällande vilka utmaningar som framtidens kulturarv står inför, åt-
minstone när det handlar om världsarv, visar att klimatfrågan står starkt i fokus. 
När havsnivåer och temperaturer stiger riskerar värdefulla byggnader att förstöras 
och gå förlorade, något som givetvis också gäller de kulturarv som naturen själv 
skapat.391 För det immateriella kulturarvet, liksom de kulturarv som är förhållan-
devis skyddade för klimatförändringar, är framtidens utmaningar inte lika själv-
klara att peka ut, men många menar att digitalisering kommer att vara avgörande. 
När det gäller kulturarv som inte förvaltas av myndigheter och expertis – där 
idrotten huserar – är läget ännu mer svårförutsägbart. Här tycks kulturarvet vara 
beroende av lust och engagemang för att fortleva, men också av yttre omständig-
heter så som hur idrotten förändras över tid samt inställningen hos bidragsgivare 
och sponsorer. I intervjun med Sten Nilsson vid Helsingborgs idrottsmuseum 
ställer jag åter frågan om hur framtiden kan tänkas se ut. Sten framhåller just sam-
arbetet med bidragsgivarna – fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen – men 
även andra relationer som avgörande för museets framtid.

Det finns en fritidschef som är chef över hela fritidsförvaltningen och sedan finns 
det en som är chef över anläggningarna också. De två och vaktmästarna är centrala. 
Vaktmästarna är nästan ännu viktigare ibland. Han som är chef över vaktmästarna 
har vi väldigt bra samarbete med. Vi kan gå direkt till honom med grejer vi vill fixa. 
Det gäller att det samarbetet funkar. 392

Här blir det tydligt att ”gör det själv”-mentaliteten är fortsatt stark. Som jag visat i 
kapitel 2 har den i stort sett alltid varit det, inte bara för Helsingborgs idrottsmu-
seum utan även de satsningar som genomförts på nationell nivå. För att Helsing-
borgs idrottsmuseum ska fungera krävs korta beslutsvägar och lyhördhet inför det 

390 Intervju med Staffan Tapper 2018-09-11.
391 Se exempelvis Shirvani Dastgerdi, Ahmadreza, Sargolini, Massimo & Pierantoni, Ilenia, 

”Climate Change Challenges to Existing Cultural Heritage Policy”, Sustainability (nr. 11, 
2019), s. 1–10; Colette, Augustin, A Case Study on Climate Change and World Heritage, Paris: 
UNESCO Publishing (2007).

392 Intervju med Sten Nilsson 2019-10-25.
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praktiska arbetet på museet. Liksom på Malmö FF-museet, finns på Helsingborgs 
idrottsmuseum en viss oro inför kommande generationers engagemang, även om 
det inte är lika tydligt och kanske mest speglas i när Sten Nilsson betonar dagens 
skolungdomarnas bristande kunskap om simmerskan Sally Bauer, vilket jag re-
dogjort för i kapitel 3. Överlag tycks verksamheten vila på en stabil grund vilket 
sannolikt minskar oron.

Tillförsikt och framtidstro

På Nordiska Travmuseet och Riksidrottsmuseet är man inte lika beroende av ide-
ella insatser. Verksamheterna är så pass professionaliserade, både sett till perso-
nal och pengaflöden, att några akuta orosmoln inte hänger över dem. Pernilla 
Klingofström, chef vid Riksidrottsmuseet, uttrycker snarare en tillförsikt inför 
framtiden. Hon talar om att museet på allvar har funnit sin plats i Riksidrotts-
förbundet, en roll som är viktig att hålla fast vid i en organisation med många 
grenar att ta hand om. Av just det skälet sitter Klingofström med på Riksidrotts-
förbundets ledningsmöten. En annan aspekt av detta är att museet kan värna om 
sitt handlingsutrymme, något som Klingofström menar underlättas av att bygga 
upp ett förtroende inom organisationen. Ett samarbete med UR har tagit form 
och resulterat i en miniserie om historiska idrottsögonblick, med Karl Örsan som 
idrottshistorisk ciceron.

Det kostar oss vår arbetstid, men UR gör hela produktionen. Vi har varit med och 
påverkat och tyckt jättemycket. Klubbarna och föreningarna kan använda sig av 
den. De kan inleda ett årsmöte med att titta på en 10-minutersdel av ett avsnitt för 
att sätta agendan. Så kan man också jobba som ett museum eftersom man har den 
här självständiga trovärdigheten som en avdelning i Riksidrottsförbundet. Sånt ska 
vi göra mer och vi kan göra bättre genom att göra mer såna saker. Sen tror jag också 
att vi kan bli bättre på att nå ännu fler besökare. 393

Klingofström talar om att nå fler besökare, men också om att arbetet ska komma 
RF:s klubbar och föreningar till del. Här går det att återknyta till den hegemonis-
ka ställning gällande kulturarvsfrågan som RF proklamerade tydligt under senare 
delen av 1900-talet, där man menade att ett riksidrottsmuseum skulle gynna hela 
idrottsrörelsen. I intervjun med Klingofström blir maktrelationerna om möjligt 
än mer detaljrika på ett sätt som inte riktigt framkommit i äldre källmaterial. 
Även inom RF gäller det för museigruppen att argumentera för sin existens och på 
samma gång värna om sitt handlingsutrymme. 
 Karl Örsan, intendent vid Riksidrottsmuseet, talar om inkludering som en 
viktig väg framåt. Han har checklistor för att stämma av att museet har en god 
representation av olika idrotter, men också att sträva efter en könsbalans. Samti-
digt konstaterar han, gällande hur museet har utvecklats under de senaste decen-
nierna, att det som lett fram till dagens situation till stor del handlar om att man 

393 Intervju med Pernilla Klingofström 2019-07-27.
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aldrig slutat kämpa för sitt museum.394 Här blir det åter tydligt att Riksidrottsmu-
seet, trots sin ställning som landets största idrottsmuseum, tycks se sig själv som 
ett maskrosbarn i sin relation till RF och övriga idrottsrörelsen. 

Nya tag i Dalarna

Det finns ju flera förslag och idéer, bland annat finns det ett skidmuseum uppe på 
Lugnet, i tornet i hoppbacken. Där finns det tillgängliga lokaler, så det finns en 
tanke om att man ska fusionera så att den delen ska ingå i Dalarnas idrottsmuseum. 
Det är väl det mest logiska tycker jag. Men vi får se. 395

I arbetet med att beskriva och dokumentera de fem idrottsmuseerna som stude-
rats närmare i avhandlingen, har jag alltid varit medveten om att jag fångat en 
ögonblicksbild som inom kort kunnat förändras till något annat. Istället för att 
betrakta detta som en svaghet har jag strävat efter att göra en poäng av att jag 
studerar något föränderligt. Att bejaka och beskriva förändringar fyller således ett 
syfte, vilket i följande exempel dessutom säger något om hur framtiden för idrot-
tens kulturarv kan tänkas se ut. 
 Det museum som i avhandlingen undersökts som Dalarnas idrottsmuseum 
finns inte längre kvar i sin dåvarande form. Redan under fältarbetet under hösten 
år 2019 fick jag indikationer om att museet gick en osäker framtid till mötes – kan-
ske skulle man inte ens klara sig fram till nyår – och framåt vårkanten stängdes 
verksamheten, delvis som en effekt av Coronapandemin som resulterat i vikande 
besökssiffror, men till största delen ett väntat utfall av en lång och utdragen kamp 
för överlevnad. I en intervju jag gjorde med Linda, museets receptionist, gavs en 
ganska klar bild över vad som skett.

Nu kommer det här direkt från mig, men jag tror att det är för att många i styrelsen 
har blivit äldre och orkar inte hålla på mer. Det är det jag tror. Man märker även 
på styrelsemötena att många vill att de yngre ska ta över. Jag har försökt föreslå för 
dem vad de ska göra för att de yngre ska ta över, men nej, ”vi har alltid gjort så här”. 
Jag har bland annat föreslagit att vi ska lägga årsmöten på helger istället för på en 
vardag mitt på dagen. 396

I citatet ingår flera komponenter som tidigare berörts och som historiskt sett varit 
viktiga för den svenska idrottens kulturarvsarbete – dels generationen som kunnat 
historien och haft det avgörande inflytandet, dels föreningslivets betydelse. Detta 
tydligt traditionella kulturarvsbruk, där tyngdpunkten ligger på att förvalta det 
som funnits under lång tid – håller vi på att se slutet på det? Jag återkommer om 
detta längre fram i kapitlet.

394 Intervju med Karl Örsan, 2019-07-25.
395 Intervju med Anders Pettersson 2019-11-05.
396 Intervju med Linda Busk 2019-11-05.
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 Den 3 juni år 2020 inleddes arbetet med att tömma lokalerna på Holmgatan 
och samtliga föremål skickades iväg till magasinering.397 Ett viktigt skäl för detta 
torde vara att lokallösningen på Holmgatan från början var tänkt som tillfällig. 
Som jag beskrivit i kapitel 2 flyttade museet in här efter att de tidigare lokalerna, 
som låg vid Riksskidstadion i Lugnet, behövde användas för press- och VIP-sam-
mankomster i samband med VM i skidåkning år 2015. Museet fick sedan ett er-
bjudande om att flytta tillbaka, men de renoveringar som föregått VM hade gjort 
att lokalhyran skulle höjas med närmare 300 % vilket blev omöjligt att uppbringa. 
Därför blev lokalerna på Holmgatan en mer permanent lösning än vad som varit 
tänkt. Nu hade museet kommit till en punkt där det inte längre gick, då hyresvär-
den hade andra planer för lokalen och intäkterna hade under en längre tid varit 
skrala.

Förutsättningar och framtidsspaningar

Tillbaka till rötterna i ny tappning

I de intervjuer jag gör vid Dalarnas idrottsmuseum, i synnerhet personer som är 
involverade i Dalarnas idrottshistoriska förening, uppfattar jag en önskan om att 
museet på sikt ska komma tillbaka till Lugnet. På förmiddagen den 6 november 
2019, bara några timmar innan jag ska resa från Falun mot Malmö, får jag åka till-
sammans med museichef Daniels Sven Olsson på en biltur till Lugnet, platsen där 
museet tidigare legat och – om han får som han vill – snart ska ligga igen. Vi stan-
nar först till vid byggnaden där museet tidigare legat. Byggnaden vetter mot en 
parkeringsplats i ena änden och Riksskidstadion åt det andra, med ett sluttande 
tak och träpanel över fasaden. Över entrén står Svenska Skidförbundets namn 
och logotyp, som en påminnelse om vem som idag förvaltar lokalen.
 Vid vårt besök är byggnaden nedsläckt och entrén låst, men jag passar på att 
ta några bilder på utsidan. Genom fönstren ser jag att lokalen är i det närmaste 
helt tom, som om ingen verksamhet pågår trots att Riksskidstadion sjuder av liv 
strax intill. Platsen förefaller välanpassad för ett idrottsmuseum, men lokalhyran 
är som bekant för hög och alternativet är därför inte realistiskt utifrån nuvarande 
förutsättningar. Vi åker istället vidare med bilen och tar sikte mot hoppbackarna, 
som visserligen är väl synliga från där vi befunnit oss, men som på grund av 
höjden enklast nås med bil. Hoppbackarna används för backhoppning och utgör 
även landmärken för Falun då de syns från mils avstånd. Lika milsvid är utsikten 
när man står vid dem och blickar ut. Backarna är två till antalet och olika stora – 
den största kallas Stora backen och den mindre Normalbacken. Stående vid Stora 
backens fot ser man tydligt själva hopptornet och avsatsen från vilken backhop-

397 Falu Expressbyrå, ”Vi börjar denna härliga onsdag med en flytt åt Dalarnas Idrottsmuseum!”, 
Facebook, 2020-06-03, länk: https://www.facebook.com/FaluExpress/posts/2831881900372815 
hämtad 2020-10-21.
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paren börjar sin färd nedåt. Härifrån blir det också tydligt att hopptornet inte bara 
är till för backhopparen – det är också en åskådar- och utsiktsplats med glasväggar 
åt alla håll. Sist men inte minst inryms i tornet också Lugnets skidmuseum, ett 
mindre museum som helt är fokuserat på skidåkning och – mer specifikt – de till-
fällen då Falun varit värd för VM i skidåkning – det vill säga åren 1954, 1974, 1993 
och 2015. Besökaren löser biljett i entrén på markplan och tar sedan hissen upp till 
hopptornet.
 Ett av huvudspåren är att Dalarnas idrottsmuseum inom en snar framtid ska 
fusioneras med Lugnets skidmuseum. En lösning som i skrivande stund diskute-
ras är att låta bygga en kompletterande lokal intill hopptornet där vi nu står, en 
lokal som förutom idrottsmuseum också ska inrymma reception samt en kiosk 
för hoppbackens besökare. På så vis tillgodoses en önskan om att flytta museet 
tillbaka till Lugnet, samtidigt som det historiska perspektivet förstärks i kraft av 
att det redan finns ett museum på platsen. Tanken är att flera av de föremål som 
funnits på Dalarnas idrottsmuseum ska få nytt liv i denna nya, ganska spektaku-
lära miljö. Lugnets skidmuseum är dessvärre inte öppet under mitt och Svens be-
sök, men bara åsynen av ett museum i den här formen, liksom vetskapen om hur 
framtiden kan komma att se ut, reser frågor om idrott som kulturarv i ett framtida 
perspektiv. 

Lokalen där Dalarnas idrottsmuseum låg åren 1993–2014. Foto: John Berg
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Mot turismen

Det som vid första anblicken skiljer Dalarnas idrottsmuseum och Lugnets skid-
museum från varandra, förutom de rent uppenbara visuella skillnaderna, är att 
det senare har en specialiserad inriktning. Lugnets skidmuseum innehåller inga 
föremål från bandyklubben Falu BS eller fotografier från skridskotävlingar på Sil-
jan. Här görs istället nedslag i specifika årtal och mot en specifik idrottskategori 
– skidåkning. Men det finns fler skillnader, som snarare har att göra med vilka 
museet vänder sig till och hur det relateras till den omgivande miljön. När jag och 
Sven efter en stund lämnar hoppbackarna för att ta en fika i en av Lugnets många 
sporthallar, upptäcker jag ett ställ med broschyrer som gör reklam för skidmuseet. 
I det färgglada häftet, som erbjuder information på svenska, engelska och tyska, 
läser jag om museet som ”en oförglömlig upplevelse”. Här finns en hänförande 
utsikt, men också bilder, texter, kläder och anekdoter från de olika världsmäster-
skapen som arrangerats på platsen. På museet finns därutöver 14 skärmar som 
visar unikt filmmaterial – och några av filmerna kan man få direkt i sin telefon 
genom att skanna en QR-kod i broschyren. Man behöver alltså inte ens åka till 
museet för att ta del av det. Slutligen gör museet reklam för ett interaktivt inslag 
där den som vill kan få uppleva känslan av att flyga som en backhoppare.

Högst upp i hopptornet finns både utsiktsplats och  
Lugnets skidmuseum. Foto: John Berg
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Reklambroschyr för Lugnets skidmuseum. Foto: John Berg

Sammantaget har vi att göra med ett museum som ligger långt ifrån det breda 
anslag som jag sett under dagarna på Dalarnas idrottsmuseum i centrala Falun. 
Den här platsen andas just upplevelse, vilket dels befästs i broschyren, dels i övriga 
kanaler där Lugnets skidmuseum marknadsförs. Visit Dalarna, regionens turistor-
ganisation, beskriver museet på följande vis.

Skid-VM på Lugnet genom tiderna. Det är temat för skidmuseet vid Lugnets hopp-
backar. Besöket börjar med en tur med Lugnets bergbana upp till foten av hopp-
backarna. Där väntar en paviljong med trevliga överraskningar. Vid entrén till hissen 
som ska ta dig vidare upp till hopptornet visas filmer och bilder från när Lugnet 
byggdes på 1970-talet och hur det gick till när Falun sökte och fick skid-VM 2015. Väl 
uppe i hopptornet väntar resten av utställningen som tar dig med på en resa genom 
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Lugnets VM-historia, från 1954 till 2015, Faluns OS-drömmar och Boklöv-platsen 
med bl a en inspelad specialintervju. 398

Besökaren tas med på en ”resa” och får stifta bekantskap med ”OS-drömmar”. 
Det erbjuds interaktiva inslag – och överraskningar. I marknadsföringen nämns 
Lugnets skidmuseum i samma mening som både hoppbackarna och bergbanan, 
vilket förstärker känslan av paketering. Här går det att dra paralleller till Malmö 
FF-museet – ett annat förhållandevis nytt museum – där rundvandringarna på 
arenan ”ingår” i museet och på så vis är en del av upplevelsen. 
 Sättet på vilket museiverksamheter integreras med andra verksamheter i syfte 
att erbjuda upplevelser och mervärde är en välbekant utveckling inom kulturarvs-
fältet, även den del som involverar idrott. För att återknyta till det internationella 
forskningsläget är utvecklingen med Lugnets skidmuseum inte alls olik den som 
skett vid Canada Olympic Park i Calgary, Alberta, där stora delar av vinter-OS år 
1988 utspelade sig. Precis som Lugnet är COP – som platsens namn förkortas – en 
omfattande idrottsanläggning avsedd både för internationella mästerskap och för 
daglig träning. Integrerat i den dagliga verksamheten finns också en museiverk-
samhet med tydlig inriktning mot besökarinteraktion, där det finns möjlighet 
att prova på olika OS-grenar eller låta sig fotograferas högst upp på prispallen. 
Genom att platsen dagligen används av aktiva idrottare, blir även de en typ av 
”museiföremål” att betrakta och interagera med – ungefär samma funktion som 
den aktive backhopparen fyller i hopptornet på Lugnet. Några förkunskaper är 
inte nödvändiga för att ta del av COP – här handlar det till stora delar om under-
hållning. Gregory Ramshaw, som författat artikeln, menar att kulturarvisering av 
det här slaget bottnar i ekonomiska intressen och fungerar som en del av turistin-
dustrin. De sänkta trösklarna för att ta del av kulturarvet bidrar också till en slags 
demokratisering eftersom det inte längre bara är förbehållet de redan invigda, 
som antingen har förkunskaper eller en nära relation till idrotten från början.399 
 Det står klart att Lugnets skidmuseum kan ses som en förändring i linje med 
turistindustrins intressen. En sammanslagning med Dalarnas idrottsmuseum, 
som representerar en annan museipraktik, måste ofrånkomligen innebära vissa 
anpassningar från båda håll – om den ens blir av. Här blir det särskilt relevant 
att anknyta till ett museiteoretiskt perspektiv, där Lugnets skidmuseum kan sägas 
representera den nya museologin i termer av färre fysiska föremål, högre före-
komst av digitala lösningar och – överlag – högre fokus mot dialog och besö-
karinteraktion. Kulturarvsforskaren Jennifer Harris kallar förfarandet ”affective 
exhibitions”. Hon menar också att det traditionella museiarbetet, där man med 
hjälp av föremål inom en avgränsad yta strävar efter att presentera en ”sann” 
verklighet för en passiv mottagare, svårligen fungerar i den postmoderna eran som 

398 ”Lugnets bergbana, hoppbackar och skidmuseum”, Visit Dalarna, länk: https://www.visit-
dalarna.se/boka/se-gora/1497381/lugnets-bergbana-hoppbackar-och-skidmuseum/detaljer, 
hämtad 2020-10-27.

399 Ramshaw (2010).
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till stor del präglas av individualism och valfrihet.400 Ställer man det nya Lugnets 
skidmuseum mot det äldre Dalarnas idrottsmuseum kan man argumentera för 
att det senare tillhör en museikategori som, enligt Harris, inte har framtiden för 
sig. Å andra sidan: det som diskuteras är en fusion, en sammansmältning, och en 
sådan kan se ut på många sätt. Hur det nu blir med Dalarnas idrottsmuseum är 
som bekant inte klart, men under vintern 2019 och hösten 2020 mejlar jag Sven 
för att undersöka hur arbetet går och vid båda tillfällen är han på samma gång 
ömsom hoppfull, ömsom skeptisk. Sammanfattningsvis kan man säga att frågan 
lever, men att beslutet drar ut på tiden. 

Inkomstbringande mötesplats

Sedan Nordiska Travmuseet öppnade år 1998 har det varit en integrerad del av 
såväl Årjängstravet som Årjängs kommun. Det senare kan befästas på flera sätt, 
till exempel genom att Årjängs kommunfullmäktige vid flera tillfällen haft sam-
manträden i museets lokaler, eller genom att museets grundare, Bo Danielsson, 
tidigare varit verksam som kommunpolitiker på orten. Nordiska Travmuseet är 
en därtill en samhällsaktör som tidvis initierar och deltar i olika samhälleliga 
insatser för kommunens räkning. Till exempel beslutade Årjängs kultur- och fri-
tidsnämnd hösten 2016 att bevilja museet 50 000 kronor för ett integrationsprojekt 
i vilket man skulle erbjuda nyanlända olika aktiviteter för att förmedla kunskaper 
om djurhållning och hästnäring i Årjängs kommun.401 Museet är också en av 
aktörerna på den årligen arrangerade Årjängs marknad, ett evenemang som utgör 
en viktig inkomstkälla för flera föreningar. Det kan också nämnas att Nordiska 
Travmuseet driver projektet Travrikeuppfödarna, som syftar till att ”stärka och 
utveckla uppfödning, träning och hästägande inom Travrike-området”. Projek-
tet drivs med bidrag från Jordbruksverket samt från ett stort antal regionala och 
lokala föreningar inom travsporten.402 Ur ett bredare perspektiv genomsyras hela 
orten av travsporten. Som jag tidigare nämnt pryddes väggarna på mitt hotellrum 
av fotografier från travet och nere på stan skådades flera reklambudskap, både för 
Årjängstravet i allmänhet och Nordiska Travmuseet i synnerhet. 
 Nordiska Travmuseet skiljer sig som sagt från övriga idrottsmuseer undersökta 
i avhandlingen, främst genom dess affärsmässiga inriktning, politiska förankring 
och omfattande interaktion med det omgivande samhället. Museet präglas av en 
professionalitet och ett förhållandevis målrationellt kulturarvsbruk som inte rik-
tigt finns hos flera andra idrottsmuseer, men under mitt besök blir jag också varse 

400 Harris, Jennifer, ”Affect-based Exhibition”, i Davis, Ann och Smeds, Kerstin (red.), Visiting 
the Visitor: An Enquiry Into the Visitor Business in Museums, Transcript Verlag: Bielefeld (2016), 
s. 16.

401 Årjängs kommun, Kultur- och fritidsnämnden, sammanträdesprotokoll 25 oktober 2016, 
ärendenr. 71, Ansökan om projektmedel för integration, Nordiska Travmuseet.

402 ”Välkommen till Travrikeuppfödarna”, Travrikeuppfödarnas webbplats, länk: https://xn-
-travrikeuppfdarna-b0b.se/, hämtad 2020-11-02. ”Travrikeområdet” syftar till området om-
kring travbanorna i Värmland, Dalsland och norska Östfold.
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om likheter. Utställningsidéer tillkommer och verkställs lokalt av museets befint-
liga personal. Moment som kräver viss specialkompetens, så som installationen 
av interaktiva inslag på museet, görs av en Daniel som är kunnig på det tekniska. 
Utställningsmontrar, skiljeväggar och andra träarbeten utförs av Per-Erik, museets 
snickare, som visar mig runt på nedervåningen där även hans verkstad ligger. Till-
sammans med museichefen Marita Arvidsson, som i sammanhanget kan förstås 
som idésprutan, utgör de en trio som förvaltar och utvecklar museet i en ”gör det 
själv”-anda.
 I det mindre sammanträdesrummet på ovanvåningen talar jag senare med Ma-
rita Arvidsson och museets ordförande Tore Fyrand, som just anlänt. Medan vi 
pratar passar han på att äta sin lunch – serverad från Restaurang Travmuseet intill 
– och berättar entusiastiskt om sin vackra resväg till jobbet som går från Dram-
men i Norge, över svenska gränsen och slutligen till Årjäng efter bara tre mil 
genom Värmland. Beträffande museet är han bestämd – ett museum ska vara 
något mer än bara ett museum, det ska inte bara vara en byggnad utan också en 
mötesplats, och det som styr hur bra ett museum kan bli är pengar.403 Denna in-
ställning förefaller ligga väl i linje med hur Nordiska Travmuseet en gång startade, 
som ett projekt präglat av entusiasm och entreprenörsanda, och ser också ut att 
vara ledstjärnan för framtiden. Yttre faktorer som att den politiska majoriteten i 
Årjäng är stabil och att travsporten till stora delar kunnat fortgå som planerat även 
under Coronapandemin – vilket också betytt att museet fortsatt erhållit stöd från 
ATG – tyder på att museet kommer att fortsätta existera, även om år 2020 varit ett 
mellanår.404

Tillbaka till kulturfrågan

Vad var frågan? Just det, framtiden. Jag tror att en grej där ”trägen vinner” är den här 
nya konsthallen som ju är en fantastisk grej. 405

När jag frågar Riksidrottsmuseets intendent Karl Örsan om hur framtiden för 
museet kan tänkas se ut börjar han engagerat att tala om museets senaste satsning. 
På övervåningen har det inrättats en konsthall som fått namnet Konsthall 16. 
Karl, som själv när ett stort konstintresse, berättar att konsthallen är finansierad 
av den numera avlidne konstnären Tore A Jonassons stiftelse.406 Jonassons konst 
var starkt influerad av idrott – särskilt friidrott – vilket gör Riksidrottsmuseet 
till en lämplig plats för en konsthall till hans minne, och i ett mindre rum intill 
konsthallen finns också delar av Jonassons privata konstsamling. Fokus ligger på 

403 Samtal med Marita Arvidsson och Tore Fyrand 2020-02-11.
404 Coronapandemin orsakades av coronaviruset SARS-Cov-2 som nådde Sverige under första 

kvartalet 2020. Pandemin innebar stor påverkan på samhällen över hela världen under flera 
års tid. Förutom sjuklighet och ansträngd vårdapparat hade partiella nedstängningar även 
stor samhällsekonomisk påverkan.

405 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
406 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25. 
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samtidskonst med beröringspunkter till idrott, primärt av svenska konstnärer, och 
stiftelsen delar också ut stipendier. Bland stipendiaterna finns en viss bredd och 
här belönas dels konstnärer, dels idrottsföreningar som arbetar med integration.407 
Ambitionen med konsthallen är att bredda museets inriktning och därigenom 
locka en bredare publik. Vidare menar Karl att konsthallen bildar en möjlighet 
att foga samman idrottshistoria med konst- och litteratur. 

Jag tror att konsthallen vitaliserar museet. Det har ännu inte slagit igenom så att 
massor med folk kommer hit för att titta på den, men jag tror att det kommer att 
göra det. Och då har vi verkligen stärkt idrottens historia som kultur, inte bara sam-
hällsutveckling, utan också inom litteratur och konst där idrotten spelar stor roll. 408

Som framgår i intervjucitatet är frågan om idrott kontra kultur fortfarande en 
viktig fråga för Riksidrottsmuseet, precis som den varit ända sedan de första idé-
erna om ett nationellt idrottsmuseum såg dagens ljus för över 100 år sedan. Dock 
kan man under årens lopp urskilja vissa skillnader i hur idrott och kultur ska 
sammanföras, liksom på vilket sätt idrott ska betraktas som kultur. När planerna 
för det som skulle bli Riksidrottsmuseet tog fart på allvar i början av 1980-talet 
genomsyrades dessa av en föreställning om idrott som kulturfenomen i sig självt. 
I kapitel 2 beskrev jag hur en viktig tanke med ett riksidrottsmuseum var att visa 
att idrott – precis som teater, konst och musik – också var att betrakta som kul-
tur, men att etablerade kulturarvsaktörer inte hade hörsammat detta och därmed 
utelämnat idrotten från den dominerande kulturarvsdiskursen. En liknande fö-
reställning har under forskningens gång observerats på Dalarnas idrottsmuseum, 
som är ett museum sprunget ur tiden då debatten om det nya Riksidrottsmuseet 
fördes. Också på dagens upplaga av Riksidrottsmuseet torgförs idén om idrott 
som kulturellt fenomen, främst manifesterat i utställningen Spelplatsen. Här är det 
emellertid inte fråga om att argumentera för idrottens kulturella värde i termer av 
publika upplevelser och artisteri. Istället handlar det om att visa hur idrotten tar 
plats i en humanistisk förståelse av kultur och berikar den. I Spelplatsen samman-
förs idrott med musik, både i former av vägghängda CD- och LP-skivor – av och 
med exempelvis Damlandslaget i fotboll och tennisspelaren John McEnroe – och 
genom stationer där besökaren kan sitta med hörlurar och lyssna på musik med 
idrottstema. Idrotten sammanförs också med film, främst genom filmaffischer 
från olika svenska filmer som Den ofrivillige golfaren och Biffen och Bananen. 
Projicerad mot en av de vita väggarna rullar även en film från dansföreställningen 
PUCK.409 Föreställningen, som handlar om machokultur, är skapad av danskol-
lektivet Arkeolog 8 och beskrivs som en ”rå och fysisk föreställning upplagd likt 
en hockeymatch – i tre perioder.”410 I intervjun med Karl får jag också veta att 

407 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25; Intervju med Pernilla Klingofström 2019-07-27; ”Om 
konsthallen”, Riksidrottsmuseet, länk: https://www.riksidrottsmuseum.se/Konsthall16/Om-
konsthallen/, hämtad 2020-12-03.

408 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
409 Riksidrottsmuseet, Stockholm. Besökt 2019-07-25.
410 ”Puck”, Arkeolog 8, länk: https://www.arkeolog8.se/puck, hämtad 2020-12-02.
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han tidigare producerat en idrottstematisk konstutställning med målningar av 
konstnären Bruno Liljefors.411 Det finns således vissa personliga motiv bakom 
inrättandet av Konsthall 16, som kan anses ligga i linje med hur Riksidrottsmuseet 
numera hanterar relationen mellan idrott och kultur. I intervjun med museets 
chef, Pernilla Klingofström, bekräftas bilden av att museet låter idrotten tala ge-
nom kulturen.

För oss var det jättekul att få prata om idrott genom konst. Det är liksom ett sätt att 
göra det på och hitta nya målgrupper. 412

Konsthall 16 är inte bara ett sätt att locka en bredare publik till Riksidrottsmuseet, 
eller ytterligare ett led i att etablera idrotten som en del av vad man uppfattar som 
kulturen. Den kan även sättas i relation till en tilltagande professionalisering av 
verksamheten. I det specifika arbetet med Konsthall 16 har nämligen en curator 
anställts på halvtid. Samtidigt pågår det dagliga arbetet med att samla in föremål, 
formulera idéer och bygga utställningar i en liknande ”gör det själv”-anda som 
under de tidiga åren i Globen och på liknande vis som på andra idrottsmuseer 
som undersökts i avhandlingen. Insamlandet präglas av korta beslutsvägar – ofta 
blir Karl kontaktad direkt av någon som vill skänka föremål – och i ”föremåls-
gruppen”, där Karl ingår tillsammans med två andra, hanteras förfrågningar och 
registreringar i mån av tid. I Tumba, söder om Stockholm, finns ett magasin där 
vissa föremål förvaras och ungefär två gånger om året, någon vecka åt gången, 
besöker föremålsgruppen magasinet för att gallra och skapa ordning.413 
 Under arbetet med att dokumentera Riksidrottsmuseet går jag en runda i den 
vid tiden knappt halvårsgamla konsthallen. Den ligger aningen avskilt på över-
våningen, en bit bort från utställningen Tiden, och nås genom två automatiska 
skjutdörrar. Väl inne i konsthallen erbjuds ett svalt och behagligt klimat vilket är 
en förutsättning för att konstverk ska trivas, men också en skarp kontrast till den 
tryckande julivärmen utanför. Golvet skiftar mellan vitt och rosa och belysningen 
är, liksom klimatet, sval. Vid tiden för mitt besök pågår en utställning med verk 
av en dansk konstnär vid namn John Kørner. Utställningen heter Running Box 
och handlar om det accelererande tempot i dagens samhälle, genom vilket löp-
ning – running – fungerar som en metafor och samtidigt utgör den idrottsliga 
kopplingen. I det lilla rummet intill, knappt synligt utifrån, hänger delar av Tore 
A Jonassons samling. Det rör det sig om sex målningar i varierande storlekar och 
motiv, vilka utgör drygt hälften av den kvarvarande konstsamlingen som totalt 
består av 13 verk – resten såldes i samband med Jonassons bortgång.414 
 Hur kan man förstå den förändrade inställningen till förhållandet mellan idrott 
och kultur, på det sätt som visas på Riksidrottsmuseet och som – enligt företrä-
darna för museet – ser ut att vara en viktig väg framåt? Ett sätt, som också framgår 
i intervjumaterialet, är att betrakta den som en åtgärd för att öka besöksantalet. 

411 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
412 Intervju med Pernilla Klingofström 2019-07-27.
413 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
414 Riksidrottsmuseet, Stockholm. Besökt 2019-07-25.
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Museet har i dagsläget ungefär 40 000 besökare per år, vilket enligt Karl Örsan 
är ”precis lagom” även om han gärna hade sett ännu fler.415 Att ytterligare infoga 
idrotten i den humanistiska förståelsen av kultur kan således vara ett sätt att nå ut 
till fler besökare. Detta har att göra med museets överlevnad, varför argumentet 
inte ska negligeras. Sett ur ett historiskt perspektiv kan dock andra skäl blottläg-
gas, som har sin grund i Riksidrottsmuseets ursprungliga rötter. Även Gymnastik- 
och Idrottsmuseet, vars företrädare hade tydliga kopplingar till samhällets övre 
skikt och kulturella elit, hade ett gott öga till konst och högkultur. I rapporten 
från museets insamlingskommitté från år 1945 framgår att en museibroschyr skick-
ats till flera viktiga aktörer, däribland ”Föreningen Konsten i Sporten”, och på 
insamlingslistan beskrivs även fotografier tagna av olika hovfotografer – varav en, 
Anton Holmberg, före sin bortgång överlåtit sin samling till större institutioner 
som Nationalmuseum, Nordiska museet, Stadsarkivet och Stadsmuseet, vilket 
gjort samlingen något svår att få tag i.416 Bruno Liljefors, en konstnär Karl nämner 
vid flera tillfällen under intervjun, var från början gymnast och ingick i de kretsar 
som vurmade för den sortens nationsfostrande idrott – bland andra Viktor Balck, 
”den svenska idrottens fader” – och en utställning med delar av Bruno Liljefors 

415 Intervju med Karl Örsan 2019-07-25.
416 Handlingar rörande idrottsmuseet, ”Rapport över min insamlingsverksamhet för Gymnas-

tik- och Idrottsmuseet.”

Ingången till Konsthall 16. Foto: John Berg
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samlingar gjordes redan under tiden då Riksidrottsmuseet låg i Globen. I Dagens 
Nyheter från 23 november 1994, då museet funnits i två år, intervjuades Karl om 
utställningen som hade namnet ”Bruno Liljefors som idrottskonstnär”. Han kon-
staterade att bland alla andra utställningar som figurerade på museet var han mest 
nöjd med denna, även fast den dragit i särklass minst publik.417 I SVIF-nytt från 
våren 2019 har Karl också skrivit en text om Bruno Liljefors på samma tema.418

 I stora drag kan kulturfrågan beskrivas som pendlande över tid, inte avseende 
relevans, men däremot avseende innehåll. I dagens upplaga av Riksidrottsmuseet 
ser jag vad som kan beskrivas som en återgång till ett äldre, högkulturellt ideal. 
Från att det under 1970- och 1980-talet, med bland andra Jan Lindroth i spetsen, 
handlat om att förstå idrotten som en del av folklivskulturen – där folkrörelsen 
särskilt betonades – ser vi här en förändring där ett äldre ideal tycks vinna mark, 
men ännu inte på bekostnad av något annat. Folkrörelse- och modernitetsdiskur-
serna står sig alltjämt starka och införandet av konsthallen kan således ses som ett 
sätt att komplettera bilden av idrottens historia. För att igen betrakta förfarandet 
utifrån Anshelms teorier om kulturarvets mening, kan bruket kategoriseras som 
värderationellt. Jag anar en pliktkänsla, en återkommande önskan om att fånga in 
alla aspekter av svensk idrott under samma tak.
 Å andra sidan vet vi att kulturarv tenderar att aktualiseras i kristider.419 Till stor 
del kan ”återgången” till det högkulturella sannolikt förstås i ljuset av att idrotts-
rörelsen, Riksidrottsmuseets ursprungliga ledstjärna, i detta nu genomgår stora 
förändringar. Statistik från Centrum för idrottsforskning visar att föreningsidrot-
tande minskar i alla åldrar och mest bland äldre ungdomar.420 Vidare visar den 
senaste undersökningen från Ungdomsbarometern att unga människors syn på 
idrottande förändrats. Idrottande är numera i hög grad något som görs för det 
egna välbefinnandets skull – inte i syfte att bli duktig på en sport – och friheten 
att styra över sin egen tid värderas högt. Detta, menar Ungdomsbarometern, kan 
vara en förklaring till att de privata gymmen upplever en positiv utveckling med-
an den organiserade föreningsidrotten tycks gå åt motsatt håll.421 I Riksidrottsmu-
seets begynnelse var den amatörorienterade föreningsidrotten förvisso utsatt för 
konkurrens från idéströmningar som förespråkade elitidrott, kommersialisering 
och professionalisering, men den var samtidigt på frammarsch och ökade stadigt 
när det gällde antalet föreningar och föreningsanslutna. Idrottsrörelsen var en 
framgång som engagerade samhället på bred och djup front. I planeringen av 
Riksidrottsmuseet framträdde ett museum som skulle spegla idrotten som en del 
av det moderna samhället, vilket än idag framgår tydligt, inte minst i utställningen 

417 ”Sluta supa, skaffa arbete, börja träna”, Dagens Nyheter 1994-11-23.
418 SVIF-nytt (nr. 1, 2019)
419 Lagerkvist (2016); Karlsson (2009).
420 ”Ungas föreningsidrottande minskar”, Centrum för idrottsforskning, länk: https://idrottssta-

tistik.se/foreningsidrott/barn-och-ungdomar_/, hämtad 2020-12-11.
421 Ungdomsbarometern – Riksidrottsförbundet 2019, länk: https://www.rf.se/contentassets/4e6d58

81c6ca44eabcfb21f3b3908815/ungdomsbarometern-2019.pdf, hämtad 2020-12-11. Ungdomsba-
rometern är ett analysföretag som på uppdrag av Riksidrottsförbundet utför årliga under-
sökningar där ungdomars idrottsvanor kartläggs.
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Tiden. Idrotten var kultur precis som allt annat var kultur – en stor fotbollsmatch 
engagerade ju lika många som en teaterföreställning. I motsats till det nästan 
berusade tonfallet som präglade planeringen av Riksidrottsmuseet vid Globen, 
anar jag snarare en eftertänksamhet i hur museet ska ta detta vidare. Ytterligare 
en utställning om idrotten som folkrörelse är sannolikt inte vägen framåt – men 
genom Konsthall 16 blickar man framåt och bakåt på samma gång.

Sammanfattning kapitel 4

I kapitel 4 har jag analyserat hur idrottens kulturarv hanterar samtida och fram-
tida utmaningar. Till grund för analyserna ligger intervjuer med museiskapare och 
fältanteckningar från de museer som undersökts i avhandlingen. Materialet har 
sedan infogats i teoretiska resonemang om kulturarv och museologi samt kontex-
tualiserats i ett förändringsperspektiv. Något som framgår tydligt är att idrottsmu-
seer har olika förutsättningar för att hantera förändring. För exempelvis Malmö 
FF-museet, grundat så sent som år 2017, är personalfrågan ett problem eftersom 
nuvarande personalstyrka snart pensioneras och intresset för att överta verksam-
heten tycks vara svalt. Generationsklyftan är dock inte unik för Malmö FF-museet 
utan ses även hos Helsingborgs idrottsmuseum och – numera stängda – Dalarnas 
idrottsmuseum. Vad som komplicerar situationen för Malmö FF-museet är att 
museet är direkt beroende av klubbledningen, som hellre prioriterar den dag-
liga sportverksamheten än museet, medan både Helsingborgs respektive Dalarnas 
idrottsmuseum har längre traditioner och mer etablerade finansieringslösningar 
genom årliga bidrag. 
 Samtidigt har Dalarnas idrottsmuseum nyligen stängt ner verksamheten. Om 
det är tillfälligt eller permanent är i dagsläget oklart, men en förhoppning hos 
de berörda är att museet inom en snar framtid ska fusioneras med det nyligen 
inrättade Lugnets skidmuseum – som inte ligger långt från den plats där Dalarnas 
idrottsmuseum från början låg. En tentativ fusion mellan det äldre, mer traditio-
nellt föremålsbaserade idrottsmuseet och det nya, upplevelsebaserade skidmuse-
et, kan med museologiska termer beskrivas som en fusion mellan den gamla och 
den nya museologin. I kapitlet dras paralleller mellan Lugnets skidmuseum och 
upplevelseparken Canada Olympic Park i kanadensiska staden Calgary, där stora 
delar av vinter-OS utspelades år 1988. Bland likheterna kan man nämna att båda 
är skidanläggningar och dessutom skådeplats för internationella mästerskap, men 
också att det till stor del är besökarnas interaktion med platsen och attraktionerna 
som utgör själva museipraktiken. Däri ligger en viktig skärningspunkt mellan den 
gamla och den nya museologin, eftersom den förra i högre grad utgår från att 
museet berättar och besökaren tar till sig. 
 På Sveriges största idrottsmuseum, Riksidrottsmuseet, vill man ta verksamhe-
ten vidare genom att bland annat stärka kopplingen mellan idrott och konst, 
vilket görs genom inrättandet av Konsthall 16. Sedan tidigare finns i delar av 
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utställningen Spelplatsen en vilja att sammanföra idrott med en humanistisk för-
ståelse av kultur i termer av musik, film och teater, men genom Konsthall 16 går 
man delvis i en nygammal riktning. Konsthallen, som drivs genom den idrottsin-
fluerade konstnären Tore A Jonassons stiftelse, arrangerar tillfälliga utställningar 
med företrädesvis svenska konstnärer och i ett mindre rum intill hänger delar 
av framlidne Tore A Jonassons konstsamling. Konsthallen kan betraktas som en 
tillbakablick till det mer högkulturella anslag som präglade den svenska idrotten 
under åren runt sekelskiftet 1800–1900. Den sätter också åter kulturfrågan, som 
också var närvarande under kulturarvsvågen på 1970- och 1980-talet, i fokus, men 
på ett nygammalt sätt. Då, när planerna på Riksidrottsmuseet började ta form, 
talade dess förespråkare om idrott som ett kulturfenomen i sig själv i termer av 
utsålda arenor och upplevelser i paritet med teater och skådespel. I det idrotts-
liga kulturbegreppet rymdes också folklivskulturen, som gick i linje med folkrö-
relseidrottens bredd och samhällsbetydelse. Med Konsthall 16 kan museet sägas 
ha återerövrat ett borgerligt kulturbegrepp, vilket enligt företrädarna är en väg 
framåt. Viljan från idrottens största museum att söka sina äldre rötter kan bero på 
att dess ursprungliga ledstjärna, idrottsrörelsen, den senaste tiden genomgått stora 
förändringar. Föreningsidrottandet minskar, inte minst bland äldre ungdomar, 
och i kristider tenderar sökandet efter äldre rötter att bli särskilt viktigt. 
 Slutligen görs en ansats till att lyfta perspektivet och göra en samlad analys av 
läget när det gäller idrottens kulturarv. Med hjälp av Svante Beckmans modell 
över vilka museer som har störst respektive minst chans att överleva i den insti-
tutionaliserade museivärlden, för jag en diskussion om hur idrottsmuseer kan na-
vigera i ett framtida perspektiv. Beckman menar att de museer som är ”föremåls-
liga” tenderar att ha större chans – vilket talar för idrottsmuseers fortlevnad mot 
bakgrund av idrottens materiella laddningar och fokus kring fysiska artefakter. 
Samtidigt varnar Beckman för att museer med en stark emotionell orientering kan 
få svårigheter att klara sig. Under mitt arbete med att utforska idrottens kulturarv 
stöter jag ofta på starka känslor av nostalgi, inte sällan kopplat till fysiska föremål 
eller sportsliga bragder. Med stöd av den nya museologins synsätt är min analys 
att känslorna som förmedlas på idrottsmuseer i högre grad finns hos de som gör 
urvalet och bygger utställningarna, än hos besökarna som tar del av dem. Detta 
kan vara problematiskt eftersom starka känslor, som nostalgi, ofta fungerar ute-
stängande. Det kan också vara en förklaring till att äldre institutioner, som Da-
larnas idrottsmuseum, har svårt att hävda sig i konkurrensen med en ny förmåga 
i form av Lugnets skidmuseum, som bättre behärskar den nya tidens museikom-
munikation.
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5. Diskussion

Avhandlingen i relation till forskningsläget

Syftet med denna avhandling har varit att undersöka och synliggöra den svenska 
idrottens kulturarv i ett förändringsperspektiv, liksom hur idrott som kulturarv 
skapas på idrottsmuseer i Sverige. Frågeställningarna som legat till grund för un-
dersökningen har varit följande:

• Hur har den svenska idrottens kulturarv vuxit fram och i vilka samman-
hang? Vilka aktörer har varit drivande och vilka maktrelationer har funnits? 
Hur ser framtidsutsikterna ut för den svenska idrottens kulturarv?

• Hur konstrueras idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige? Hur fram-
träder perspektiv som kön, klass, generation och nation? Hur kan idrotts-
museer i Sverige förstås i en museologisk kontext?

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat mot bakgrund av tidigare forsk-
ning, teoretiska utgångspunkter och metodologiska val. 

Diskussion om idrottens kulturarvisering

Resultaten har visat att den svenska idrottens kulturarv på många sätt skapats 
genom initiativ antingen inifrån eller underifrån, till stor del beroende på vil-
ket perspektiv som intas. När det gällt idrottens officiella kulturarv, som initierats 
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från den svenska idrottens ledande organ, talar vi om en rörelse inifrån. Där har 
aktörer som Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande varit en drivande 
i skapandet av Gymnastik- och Idrottsmuseet år 1947. I nästa kulturarvsvåg har 
Riksidrottsförbundet varit den drivande i frågan om ett nationellt idrottsmuseum, 
något som sedermera resulterade i Riksidrottsmuseet. Övriga idrotts-Sverige har 
på sina håll, i kölvattnet av de ledande organisationerna, skapat egna idrottshisto-
riska sällskap och föreningar och därigenom egna idrottsmuseer, vilket alltså har 
kunnat betraktas som en underifrånrörelse. 
 Resultaten visar också att idrottens kulturarv har aktualiserats i tider av kris och 
förändring. Det visar sig första gången i arbetet med Gymnastik- och Idrottsmu-
seet, som manifesterade en typ av idrott som främst appellerade till sekelskiftets 
högkulturella idrottande – detta i en tid då breddidrottsrörelsen på allvar började 
slå igenom såväl geografiskt som klassmässigt. Vid den andra kulturarvsvågen stod 
idrottsrörelsen, efter ett antal år av expansion, inför ett vägskäl som innebar att 
den amatörorienterade idrotten utmanades av elitsatsningar och marknadskrafter. 
Där blev museifrågan viktig för att orientera sig och kunna peka ut en ny rikt-
ning. På senare år har den svenska idrottens kulturarv synts i ljuset av turistsats-
ningar, som i Årjäng under 1990-talet, men också som en upplevelseindustri där 
det blir tydligt att idrotten återigen befunnit sig i ett vägskäl. Nästan uteslutande 
har idrottens kulturarv manifesterats genom mikromuseer skapade av amatörer 
med tydliga ”gör det själv”-element. Av de museer som förekommit närmare i 
avhandlingen är det egentligen bara Malmö idrottsmuseum som under en period 
lämnade mikromuseistadiet, innan det löstes upp som en del av Malmö Museer.
 I relation till forskningsfältet finns en hel del mönster som går igen, särskilt när 
det gäller den internationella forskningen. Även i Storbritannien – där den mesta 
forskningen bedrivits – har idrottens kulturarv, likt många andra former av kultur-
arv, skapats i tider av förändring. I Storbritannien tycks emellertid större övergri-
pande samhällsförändringar, så som industrisamhällets tillbakagång, i högre grad 
förklara framväxten av den brittiska idrottens kulturarv – medan det för Sveriges 
del oftast stannat vid förklaringar som handlat om förändringar inom idrotten, 
åtminstone baserat på de yttranden som finns i avhandlingens källmaterial. I det 
här avseendet kan man argumentera för att förklaringen bottnar i att de båda 
länderna organiserar sin idrott på olika sätt, där den brittiska idrotten har ett när-
mare samarbete med staten genom att den är inlemmad i kulturpolitiken. Detta 
skiljer den från den svenska idrotten, idrottsrörelsen, som i högre grad är själv-
bestämmande och autonom och inte på samma sätt inkluderad i den officiella 
kulturpolitiken. I Sverige sköter idrotten det mesta själv – och samma princip har 
gällt också när dess kulturarv ska utses, arrangeras och förvaltas. Med offentliga 
medel i ryggen kan idrottsmuseer i Storbritannien se annorlunda ut än i Sverige. 
I forskningsläget tar jag upp bland andra Jing Yang’ och Kevin Moores forskning 
om National Football Museum, beläget i Urbis-huset i centrala Manchester, som 
är finansierat med offentliga medel. Något liknande museum skulle sannolikt 
inte kunna uppföras på svensk mark om inte privata investerare tog upp frågan. I 
det brittiska forskningsläget framkommer ett tydligt pånyttfödelseperspektiv, där 
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idrottens använts för att ”revitalisera” tidigare industristäder – men att idrottens 
förflutna inte riktigt uppnått samma status. Denna roll tycks inte idrottens kultur-
arv, ha i Sverige. Idrotten och dess kulturarv har inte varit ”the great saviors”– de 
har istället följt samhällsutvecklingen.
 En slutsats som dragits mot bakgrund av forskningsläget är att idrott som kul-
turarv är en starkt identitetsskapande praktik, vilket får konsekvenser gällande 
vilka som har tillträde. Identitetsskapandet förutsätter såväl inbjudande som ute-
stängande funktioner, där ”de som kan” är mer inkluderade än de som saknar 
förkunskaper och intresse. Likt Zygmunt Baumans idéer om ”kåren”, vaktstyrkan, 
försvaras kulturarvets identitet. I avhandlingen har liknande kårfunktioner kun-
nat observeras, både på de enskilda museerna och på ett mer övergripande plan. 
De flesta idrottsmuseer som undersökts i avhandlingen vänder sig i huvudsak till 
de redan insatta – och de försök som görs för att välkomna utomstående handlar 
inte sällan om att lyfta fram andra, ofta kuriösa aspekter, istället för att tillgänglig-
göra det huvudsakliga innehållet. Till den innersta kärnan når sällan de utomstå-
ende. På övergripande nivå går det att i avhandlingens historiska delar identifiera 
idrottsrörelsen som en vaktstyrka, som å ena sidan önskade stöd utifrån för att 
kunna genomföra sina idéer, å ena sidan själva ville ansvara för utformningen av 
sitt kulturarv.
 I forskningsläget tar jag också upp arkeologen Håkan Karlsson och dennes 
upprop mot att kulturarvsförvaltare tycks ha bortsett från idrottens förflutna. 
Tankemönstret återkommer även i avhandlingens källmaterial och är inte minst 
kopplat till den andra vågens kulturarv, som för den svenska idrottens del led-
des av Riksidrottsförbundet tillsammans med idrottshistoriska sällskap runt om i 
Sverige. På vissa sätt kan man ge Karlsson, med flera, rätt i att idrotten historiskt 
sett inte stått högst i kurs hos kulturarvsförvaltare, även om det på senare år skett 
en viss förändring där exempelvis Riksantikvarieämbetet utbetalat stöd till Hel-
singborgs idrottsmuseum för att tillgänglighetsanpassa sina utställningar. Men i 
det större perspektivet måste bilden av de frånvarande kulturarvsförvaltarna pro-
blematiseras. Kopplat till jämförelsen mellan Sverige och Storbritannien gällande 
hur respektive land organiserar sin idrott, är det svårt att bortse från den svenska 
idrottens relativa isolering och därtill utestängande mekanismer. Den svenska 
idrottens kulturarv har från första början varit produkter av de som arbetat inom 
den, i princip oavsett nivå. Staffan Tapper hade makt över Malmö FF-museet på 
liknande sätt som SCIF bestämde inriktningen för Gymnastik- och Idrottsmu-
seet, eller på liknande sätt som RF bestämde var Riksidrottsmuseet skulle ligga. 
Ointresset från professionella kulturarvsförvaltare måste alltså ses i ljuset av att 
idrottsrörelsen är och har varit en stor rörelse, med egna regler, system och makt-
förhållanden, där det säkerligen inte varit helt enkelt att bryta igenom utifrån. 
Om en därtill lägger Karlssons, med fleras, antaganden om att idrotten inte varit 
”fin” nog att fånga kulturarvsförvaltarnas intressen, så framstår avståndet mel-
lan kulturarvsförvaltare och idrottsrörelsen som ännu längre. När det gäller den 
svenska idrottens kulturarv har vissa av aktörerna haft svårt att se sina egna makt-
positioner och istället placerat sig i ett underläge.
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 I avhandlingen betraktas Lugnets skidmuseum som en symbol för å ena sidan 
idrottsrörelsens medlemstapp och tillbakagång, å andra sidan idrottens kommer-
sialisering och kulturarvsindustrins framflyttade positioner. En liknande utveck-
ling beskrivs också i forskningsläget, där den för brittisk del till stor del tillskrivs 
industrisamhällets tillbakagång vilket resulterat i att idrotten och dess kulturarv i 
mångt och mycket börjat betraktas som en del av populärkulturen – lika självklar 
som musik, teater och film. Idrotten har därmed blivit en viktig del i att ”revi-
talisera” tidigare industristäder. Kopplat till denna avhandling är resonemanget 
överförbart och i hög grad beroende av vilket perspektiv som intas. Det går att 
argumentera för att Lugnets skidmuseum också är en produkt av genomgripande 
samhällsförändringar, så som globalisering och outsourcing, på bekostnad av in-
dustrisamhällets och bruksorternas nedåtgående trend. I denna avhandling har 
analysen emellertid inte löpt den linan fullt ut. Istället har tyngdpunkten legat 
vid att analysera förändringar inom idrotten, vilket å andra sidan går att relatera 
till samhällsförändringar.

Diskussion om idrottsmuseer

I avhandlingens andra frågeställning behandlas idrottsmuseer som platser där 
idrottens kulturarv formas och materialiseras. Undersökningen har genomförts 
med kultur- och diskursanalytiska perspektiv, där analyskategorierna kön, klass, 
generation och nation varit vägledande för att förstå hur kulturarvet skapas och 
ställs ut. 
 Resultaten visar att idrottsmuseer är en manligt präglad miljö där kvinnor ges 
marginellt med utrymme, både sett till representation på museer och produktio-
ner av museer och kulturarvsskapande. Det som utmärker de idrottsmuseer som 
ingått i undersökningen är att de övervägande porträtterar manspersoner, ofta 
som hjältar, som bygdens söner eller som viktiga ledare. Särskilt det sistnämnda, 
ledarperspektivet, aktualiserar även generation som viktiga beståndsdelar i att 
konstruera kön, vilket inte minst visar sig i flertalet representationer av mästare-
lärling-relationer. Vid intervjuer med museiskapare uttrycker flera informanter 
uppfattningen att problemet med den ensidiga representationen är känt och att 
strategier för att bli mer inkluderande mot kvinnor håller på att ta form, men där 
museiskaparna menar att det är kvinnornas eget ansvar att visa intresse för att ingå 
i kulturarvet. Kopplat till tidigare forskning om idrottsmuseer är representations-
problematiken välkänd, likaså hjälteskapandet, men som jag nämnt har få studier 
på ett kritiskt sätt adresserat snedfördelningen avseende kön på ett djupare plan. 
Här bidrar avhandlingen således med nya infallsvinklar om hur kön konstrueras 
på idrottsmuseer och på vilken bekostnad detta sker. Detsamma gäller konstruk-
tioner av generation, klass och nation. Dessa perspektiv, och det intersektionella 
synsättet inom vilket de analyseras, bidrar också till en fördjupad förståelse för 
hur idrottsmuseer kan undersökas.



185

 Tidigare forskning, särskilt från amerikanskt håll, har i hög grad intresserat sig 
för att studera idrottsmuseer antingen som delar av andra verksamheter eller som 
heritage sites. Bland dessa finns anläggningar som från början haft andra använd-
ningsområden, men som med tiden antingen transformerats till kulturarv eller 
tillförts kulturarvselement – exempelvis OS-anläggningen Canada Olympic Park i 
Calgary. Museerna präglas ofta av låga trösklar vad gäller förkunskaper och lägger 
stor vikt vid underhållning, samtidigt som de betonar vikten av att framkalla star-
ka känslor, exempelvis genom halls of fame och återupplevande av starka, sports-
liga ögonblick. Kopplingen till turist- och upplevelseindustrin blir här tydlig på 
ett sätt som inte är lika framträdande i den svenska kontexten, vilket till stor del 
är en fråga om perspektiv – forskning om idrottens kulturarvisering i USA är i hög 
grad koncentrerad till turismforskningen – men också ytterligare ett sätt att visa 
hur svensk idrott skiljer ut sig när det kommer till hur dess kulturarvisering går till 
och vilka den tilltalar. I Sverige är det, som jag nämnt, upp till idrotten själv att 
organisera sitt kulturarv, vilket dels är en självpåtagen roll, dels en effekt av hur 
idrotten är organiserad. De idrottsmuseer som undersöks i avhandlingen har alla 
ambitioner om att attrahera flera sorters besökare – ändå är det mestadels redan 
insatta människor som besöker museerna. Inifrånperspektivet bidrar till informa-
tiva, innehållsrika och nostalgiskt präglade utställningar, men för de som inte är 
frälsta från början är innehållet ofta svårt att ta till sig. Detta är museiskaparna 
medvetna om och flera uppger att de arbetar med frågan. Inte sällan handlar det 
om att göra museerna attraktiva för kvinnliga besökare, vilket ofta handlar om 
att bredda utbudet avseende föremål och aktiviteter, snarare än att gallra bort ele-
ment som tilltalar de redan insatta. Den amerikanska forskningen om dessa upp-
levelsebaserade heritage sites är intressant att positionera sig emot, dels eftersom 
den utgör ett betydelsefullt raster genom vilket svenska förhållanden framträder 
tydligt, dels eftersom det faktiskt går att skönja en liknande utveckling i Sverige 
i och med Lugnets skidmuseum, liksom att halls of fame trots allt tycks vara en 
vanlig företeelse också på svenska idrottsmuseer. Från brittiskt håll finns det dock 
forskare vars studier ganska direkt ansluter sig till avhandlingens resultat. Bland 
dessa kan man nämna Wray Vamplew, som i sina studier av fotbollsmuseer i Stor-
britannien visade att museerna hade svårt att bjuda in besökare som inte redan 
var intresserade, likaså hade de problem med att kontextualisera sina utställningar 
för att knyta an till större och mer allmänt kända sammanhang. 
 Murray Phillips’ typologi över idrottsmuseer utgör en annan aspekt som yt-
terligare kan utkristallisera svenska idrottsmuseers komplexa karaktärsdrag. Riksi-
drottsmuseet kan kategoriseras som ett academic-museum i kraft av att vara Sveri-
ges största idrottsmuseum med hela Sveriges idrottshistoria som område, därtill 
indirekt finansierat av staten genom RF. Helsingborgs respektive Dalarnas idrotts-
museum kan ingå i kategorin community med tanke på deras inriktningar mot det 
lokala och regionala. Nordiska Travmuseet och Malmö FF-museet är till viss del 
corporate-museum eftersom de är avgränsade till specifika idrotter, liksom att de 
drivs på affärsmässiga grunder eller av en specifik klubb. Trots att samtliga under-
sökta museer kan kategoriseras enligt typologin så är verkligheten mer komplex. 
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På både Helsingborgs respektive Dalarnas idrottsmuseum finns nästan lika delar 
nationell som lokal och regional idrottshistoria att beskåda. De båda finansieras 
genom blandningar av offentliga bidrag, medlemsintäkter och sponsorer, vilket 
gör att de bär drag av såväl kategorin community som corporate. Nordiska Travmu-
seet överlappar också mellan typologins kategorier, där den affärsmässiga corpo-
rate-grunden blandas upp med en förhållandevis bred inriktning – dels i form av 
att täcka in fler aspekter av hästsport än bara trav, dels genom museets nordiska 
inriktning som behandlar flera länder. Det mest specialiserade museet i avhand-
lingen är sannolikt Malmö FF-museet, som håller sig till en klubb, en idrott och 
en driftsform, dessutom inrymt i en arena som på ett effektivt sätt ramar in mu-
seet.

Avhandlingens teoretiska och metodologiska 
överväganden

Vad kan sägas?

Avhandlingen baseras teoretiskt på ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till 
kulturarv och tillämpar metodologiskt genomgående ett kultur- och diskursana-
lytiskt arbetssätt. Syftet har varit att föra in idrotten som ett ämne inom kul-
turarvsforskningen, där den socialkonstruktivistiska inriktningen är den just nu 
dominerande. Idrottens kulturarvisering har därutöver länkats samman med ett 
växande intresse till kulturarv i en vidare bemärkelse, en utveckling som pågått 
sedan 1970-talet och som av arkeologen Rodney Harrison kallats the heritage boom. 
Dessa teoretiska utgångspunkter har möjliggjort att studera hur idrottens kultur-
arv skapas – och har skapats – ur såväl ovan- som inifrån- och underifrånperspek-
tiv, vilket har varit viktigt inte minst ur emancipatorisk synpunkt. En ambition 
med avhandlingen har varit att synliggöra människor som sällan kommer till tals 
i forskningssammanhang och min uppfattning är att flera intervjupersoner upp-
skattat att få medverka.
 Det socialkonstruktivistiska kulturarvsbegreppet har varit en väg till att förstå 
hur idrottens kulturarv skapats på en övergripande nivå, av vilka skäl detta gjorts 
samt vilka maktförhållanden som varit rådande. För att mer precist förstå muse-
erna, det vill säga avhandlingens huvudsakliga studieobjekt, har också museo-
logiska perspektiv varit viktiga. Museologi är ett brett fält som rymmer flertalet 
traditioner och i arbetet har det varit viktigt att avgränsa museologiperspektivet 
till att gå i linje med avhandlingens frågeställningar. Jag har valt att inta perspek-
tiv som sorterar under idétraditionen ”den nya museologin”, där jag analyserat 
museerna som kontextberoende och samhälleliga institutioner. Ur det avseendet 
har jag bland annat kunnat förstå Gymnastik- och Idrottsmuseet som sprunget 
ur en brytningstid mellan idrottsrörelsens framfart och Linggymnastikens bort-
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tynande, vilket både avspeglats i tidsandan och hur museet rent föremålsmässigt 
var konstituerat. Jag har också kunnat följa samma museums resa från att ha varit 
ett amatörmuseum inhyst i en läroanstalt till att under en period vara ett profes-
sionellt förvaltat museum i en annan stad. Detta har med museologiska termer 
beskrivits som en resa från att ha varit ett mikromuseum till att bli ett officiellt 
museum. Förhållandet mellan mikromuseer och officiella museer har, precis som 
det övergripande kulturarvsperspektivet, varit en väg till att identifiera maktrela-
tioner också när det gäller museerna specifikt.
 De museologiska utgångspunkterna har vidare använts för att studera hur 
idrottsmuseer förhåller sig till sina besökare, exempelvis hur de arbetar med in-
teraktivitet och vad som egentligen krävs för att ta till sig ett idrottsmuseum. Mot 
slutet av avhandlingen har denna aspekt kombinerats med ett förändringsperspek-
tiv, där Lugnets skidmuseum fått stå som modell för hur nya tiders idrottsmuseer 
arbetar för att möta sina besökare, där föremålen är färre, kraven på förkunskaper 
lägre och där upplevelsen ställs i första rummet. 
 På ett övergripande plan har museologiska perspektiv tillämpats till den grad 
att de kunnat berika avhandlingen för vad den är, nämligen en avhandling i his-
toria. Syftet med teorianvändningen har inte varit att analysera museiutställning-
ar eller praktiskt arbete på idrottsmuseer. Dessa analyser har istället gjorts med 
diskurs- och kulturanalytiska perspektiv, där museerna istället utgjort ramar för 
hur idrottens kulturarv skapas. I enlighet med en kritisk diskursanalys, som varit 
den tillämpade metoden, skapas diskurser i ett växelspel mellan diskursiva och 
icke-diskursiva praktiker. Diskurserna, som jag alltså sökt identifiera, ska alltså 
förstås som såväl konstituerade som konstituerande. För att nå fram till diskur-
serna har jag till stor del konstruerat källmaterialet tillsammans med informanter 
och museer. Detta har gjorts genom noggranna beskrivningar av idrottsmuseerna 
och genom intervjuer och samtal med personal, metoder som kan beskrivas som 
kulturanalytiska och etnografiska. Fördelarna med dessa metodval har varit flera. 
Inte minst har de bidragit till att komma riktigt nära de processer som idrottens 
kulturarvisering innebär. Kombinationerna av intervjuer och beskrivningar har 
också gjort att analyserna kunnat breddas, vilket gjort att vissa tolkningar kunnat 
beläggas starkare. Därutöver har också olika slags litteratur kunnat användas för 
att stärka tolkningar, men också för att ibland lyfta blicken och länka samman 
analyserna till något större. Så har jag exempelvis gjort i avsnittet om Malmö FF-
museet, där jag identifierat ett starkt samspel mellan det lokala och det globala 
– på bekostnad av det nationella – vilket sedan kunnat beläggas med teorier om 
globalisering och glokalitet. Sammantaget har arbetssättet möjliggjort att stärka 
avhandlingens kvalitativa aspekter. 
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Vad kan inte sägas?

Avhandlingens kvalitativa ansats har inneburit att i högre grad undersöka idrot-
tens kulturarv på djupet snarare än på bredden. Syftet har inte varit att räkna antal 
föremål, jämföra besöksstatistik eller på annat sätt göra kvantitativt grundade ana-
lyser. Ett mer kvantitativt förhållningssätt hade givetvis kunnat ha sina förtjänster, 
men med denna avhandling har syftet alltså varit ett annat. Kopplat till detta 
innebär fem undersökta idrottsmuseer att jag inte på något sätt kan göra anspråk 
på att förstå samtliga Sveriges idrottsmuseer som enskilda verksamheter. Däremot 
menar jag att djupa studier av just dessa fem idrottsmuseer, som är utvalda med 
omsorg med anledning av dess skiftande karaktärer, ändå kan säga mer om hela 
den svenska idrottens kulturarvsarbete jämfört med, låt säga, en studie av sju 
idrottsmuseer med liknande driftsformer, inriktningar och historiska bakgrunder. 
Urvalet av museer har definitivt spelat roll för undersökningens resultat, men 
som jag redogjort för i metodkapitlet går det också att ställa sig en hypotetisk fråga 
om hur stora skillnaderna hade blivit med ett annat urval, givet att spridningen av 
museer avseende inriktning, driftsform och historisk kontext bibehållits.
 Vidare handlar avhandlingen mer om kulturarvsskapande än om kulturarvsför-
medling. Gränserna däremellan är naturligtvis flytande, men på ett mer konkret 
plan syftar avhandlingen till att undersöka hur kulturarv skapas, produceras och 
framträder, snarare än hur det tas emot. Inga intervjuer med museibesökare har 
gjorts och dessa har överlag en ganska perifer roll i avhandlingen. I kulturarvs-
skapandet på idrottsmuseerna finns dock ofta idéer om vilka slags besökare man 
når och vilka man vill nå, vilket gör att arbetet på museerna på olika sätt anpassas 
därefter. Ett exempel kan ses på Helsingborgs idrottsmuseum, där personalen 
arbetar aktivt med att nå kvinnliga besökare genom att bredda sin verksamhet till 
mer än bara idrott. Inbyggt i exemplet framträder också att den vanliga idrotts-
museibesökaren är en mansperson, vilket i sin tur öppnar för djupare analyser av 
hur manligt och kvinnligt konstrueras. Men, återigen är detta en avhandling som 
inte i första hand studerar hur besökare uppfattar kulturarv – detta skulle utgöra 
en annan undersökning.

Avslutande reflektioner

Min förhoppning är att avhandlingen har bidragit till en fördjupad förståelse för 
det växande fenomen som idrottens kulturarv utgör. Eftersom någon liknande 
undersökning inte tidigare gjorts i en svensk kontext har fältet varit i det närmaste 
öppet, vilket inneburit stora friheter men också stora krav på avgränsningar. 
 Frågan om idrottens kulturarv är inte avgjord och från ett forskarperspektiv 
finns ännu mycket att utreda. Den här avhandlingen har aktualiserat ämnet, fört 
in det i ett etablerat kulturarvssammanhang och studerat delar av dess samtida 
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kultur med fokus på idrottsmuseer. Vidare forskning skulle kunna fördjupa det 
museologiska perspektivet också i analyser av utställningar, eller, som jag tidigare 
diskuterat, genom att ställa besökarna i första rummet. Ett annat grepp skulle 
kunna vara att undersöka andra uttrycksformer än idrottsmuseer. Den svenska 
idrottens kulturarv är rik också avseende litteratur, ofta författat av samma perso-
ner som stått bakom idrottsmuseer, som innehåller skildringar av svensk idrotts-
historia med andra anslag än de akademiska publikationerna. Under arbetet med 
avhandlingen har jag mötts av människor med en kreativitet och produktivitet 
som i många fall är svåröverträffad. Att även fortsättningsvis involvera dessa män-
niskor i forskning skulle vara berikande åt båda håll.
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English summary

Introduction

The purpose of this dissertation is to examine the heritagisation of Swedish sports 
in both historical and contemporary perspectives. Heritagisation refers to the 
processes when something is picked out of its ordinary context and transformed 
into heritage, i.e., when Swedish sports is portraited in sports museums, and the 
historical background regarding this process.
 There are plenty of sports museums in Sweden, most of them run by amateurs 
and/or sports history associations, and the numbers of museums seem to have 
increased from the 1980’s. There are also more professionalized sports museums, 
such as Riksidrottsmuseet (which can be considered to be The Swedish National 
Sports Museum) and museums with a higher focus of profit making. In short, 
sports heritage in Sweden is diversified, but has not until now been the subject of 
historical research. 
 How is the heritage of Swedish sports created and how has this been taken 
care of historically? This is one of the questions for the dissertation. It deals 
with underlying aspects of heritage making, such as power – who decides what is 
sports heritage – and the historical context – how sports heritage has been treated 
historically and along with other types of heritage. It also examines how Swedish 
sports heritage is adapting to trends of museums and heritage making in a wider 
sense. 
 In the second question, a closer look is taken on the exhibitions at a number 
of selected Swedish sports museums. These are analysed through categories such 
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as gender, class and generation. On an overall level, they are also analysed on how 
they create Sweden as a nation of sports. The selected museums are Riksidrotts-
museet (The National Sports Museum), Nordiska Travmuseet (The Nordic Har-
ness Racing Museum), Dalarnas idrottsmuseum (Dalarna Sports Museum), Hels-
ingborgs idrottsmuseum (Helsingborg Sports Museum) and Malmö FF-museet 
(The Malmö FF Museum). The reason why these particular museums have been 
selected is because they cover almost the entire range of sports museums in Swe-
den, both when it comes to what they exhibit and how they are managed.

Methods

Both research questions are explored through interviews with people that are 
engaged in the making of the Swedish sports heritage as well as analyses of exhi-
bitions at selected sports museums in Sweden. Also, to cover the historical per-
spective, archive studies has been conducted. The museum analyses have begun 
with thick descriptions where the museum exhibitions have been documented in 
detail. Along with the interviews, cultural analysis followed by critical discourse 
analysis has been conducted in order to expose discourses of gender, class, gen-
eration and nation. The discourses have then been themed in relation to what 
actually constitutes them and are eventually presented as results.

Theoretical perspectives

The dissertation leans on social constructivism theory, stating that the vast part 
of reality is socially constructed. Heritage, the dissertation’s most important term, 
is viewed in a similar way, meaning that heritage is something that people create 
socially and materially. The definition of heritage is “what previous generations 
have created and how it is perceived, interpreted and moved forward by today’s 
generation”. An important link is found between heritage and discourse, where 
heritage is both constructed through discourses but also constructs the discourses, 
following Norman Fairclough’s definition of discourses. 
 To interact with the historical perspective of heritage and to relate it to the 
term in its widest sense, archaeologist Rodney Harrison’s term the heritage boom is 
used to describe an increased interest in heritage starting around the 1970’s. From 
then, independent heritage and heritage “from below” started to get recognition 
globally. As Laurajane Smith puts it, this development contributed to loosen up 
an authorized heritage discourse, meaning that heritage went from being selected and 
produced only by experts to become something that almost every single person 
was capable of doing. The tension between experts and amateurs is an important 
part of the dissertation’s theoretical approach.
 Museological perspectives are used to analyse what types of museums the five 
sports museums are and how they interact with their visitors. Sports museums are 
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often considered to be do it yourself-museums, although they sometimes change 
over time and develop into more or less professionalized activities.
 In the museum analysis, perspectives such as class, gender, generation and 
nation are used to expose discourses. In short, the term class is used in a both 
economic and social manner, gender refers to how masculinity and femininity 
is constructed, generation is seen as relations between older and younger people 
and the tensions that can be found within these relations, and nation is defined 
as what images of Sweden that are constructed at sports museums. These perspec-
tives are examined intersectionally, meaning that they depend on each other and 
are more or less visible depending on the situation.

Results

The results show that the issue of Swedish sports heritage has been going on 
for at least 100 years, i.e. more or less since the beginning of organized sports 
in Sweden. Attempts to create a national sports museum can be traced back to 
the 1890’s, when the country’s leading sports organization The Swedish Central 
Association for the Promotion of Athletes (SCIF) gathered a certain museum 
committee to work with the issue. However, nothing really happened during the 
first decades of the 20th century, except for a few temporary exhibitions both in 
Sweden and abroad. In the 1930’s, SCIF asked all sports associations around the 
country if they could possibly contribute with artefacts to finally create a national 
sports museum, which eventually opened up in Stockholm in 1947. However, due 
to financial problems and lack of visitors, the museum closed in 1960 and the 
artefacts were shipped south to Malmö where the museum eventually re-opened 
as Malmö Sports Museum in 1972. The “new” museum was run on a more profes-
sional basis and remained at the same place until 2017, when it was closed, and 
the artefacts became stored.
 In late 1970’s, thoughts on recreating a national sports museum in Stockholm 
were raised, this time lead by The Swedish Sport Confederation (RF) which previ-
ously had taken over both the administration and the heritage issue of Swedish 
sports. When RF announced the plan for a national sports museum in Stock-
holm, sports associations around the country reacted negatively. As a part of 
the heritage boom, a large number of associations had already created their own 
sports museums and didn’t automatically agree to sending their artefacts to a 
national sports museum in Stockholm. This created a tension between RF and 
the associations around the country, which also could be seen as a town-country 
conflict. The making of a national sports museum was going to be a way more 
difficult project than RF expected since almost no assistance was received. In 1992, 
the museum eventually opened up as Riksidrottsmuseet, but closed a few years 
later due to basically the same reasons as the previous national sports museum. 
It re-opened in 2007 at The Museum Park in Stockholm and has remained at this 
location ever since. 
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 In Swedish sports museums today, we see a wide range of themes and artefacts. 
Some museums are focused on one sport, some are collecting every sport from a 
particular region, and some – such as Riksidrottsmuseet – focus on the national 
sports history. People working with sports museums in Sweden are mostly over-
middle aged male persons, often connected to sports history associations, and 
with good knowledge about the local sports. They are, with a few exceptions, 
self-learned when it comes to running museums and creating exhibitions. 
 Male athletes and sports are over-represented in exhibitions, although we 
might see a shifting trend where female athletes get more attention and recogni-
tion. An example of this is that at Helsingborg Sports Museum, a new, separate 
exhibition about women athletes opened up in 2020, and previously, the museum 
received and exhibited four statues representing women footballers Nilla Fischer, 
Kosovare Asllani, Hedvig Lindahl and Caroline Seger. This also can be seen as an 
example of how heritage can change over time along with the rest of society.
 When applying a generational perspective, it is possible to discover important 
differences in how athletes are portraited at sports museums. Older athletes are 
often portraited differently from younger ones, where the older ones are allowed 
to be more relaxed, humoristic and, at the same time, they are portrayed as leg-
ends and heroes. Younger athletes are almost always described more seriously, 
with a less sense of humour and with their actual merits in the first place. One 
reason could be that the museum workers, by sharing the same generation as the 
older athletes, possibly feel more comfortable when describing them.
 A class perspective can be used in order to discover how Swedish sports her-
itage is dealing with economic injustices within sports, which often has impli-
cations also for identity making. For example, at The Malmö FF Museum – a 
museum of the football club Malmö FF – has a timeline where the club’s very 
first financial report is attached in the beginning – a very low amount. At the 
end of the timeline, when the visitor is heading into the 21st century, the strong 
economic development is written out as a proof of success, but also as a proof of 
making a working-class club into a billion SEK industry.
 How Sweden is constructed as a nation at Swedish sports museums varies. At 
The National Sports Museum, a modern, technical nation is portraited through 
exhibitions of Swedish sports innovations. At the same museum, however, an-
other Sweden is also taking shape, which is a nation constructed as grounded 
and democratic. This image is highly based on the history of the Swedish sports 
movement. At The Nordic Harness Racing Museum, where Sweden is portraited 
next to the other Nordic countries, a similar image appears. Sweden, for example 
compared to Denmark, is portraited as a low-key and modest country. There are 
also examples where nation seem to play little or no role at all. An example of that 
is that at The Malmö FF Museum, nation is totally outshined by local and global 
perspectives. 
 Many sports museums in Sweden are facing challenges related to several as-
pects. One is aging museum workers, where the regrowth of interested people 
seems to be limited. Another is a changed museum practice that is focusing more 



195

on visitor interaction and less on artefacts. Emotions such as nostalgia – which is 
highly related to physical artefacts – combined with limited ability of adapting to 
new museum practices can be considered a future threat to many Swedish sports 
museums.
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Bilaga: Intervjuguide

Tema 1. Bakgrund

 – När är du född och var är du uppvuxen?
 – Förutom att arbeta med idrottens kulturarv, vad har du annars ägnat dig åt 

under livet? (Jobb, studier m.m.)

Tema 2. Arbetet med kulturarvet

 – Vilken har din varit roll i skapandet av museet?
 – Hur såg livet ut vid den tiden? Vad jobbade du med annars?
 – Hur var din upplevelse av att jobba med projektet? Varför var det viktigt?
 – Hur tycker du att intresset har varit från omgivningen varit?

Tema 3. Urvalet

 – Varifrån har föremålen kommit? Några exempel?
 – Är det något du är särskilt stolt över när det gäller museet? Varför just detta?
 – Vad i historien har du tyckt är viktigast att visa upp? Vad vill du att museet ska 

berätta?
 – Vad tycker du saknas?

Tema 4. Framtid

 – Hur vill du att museet ska förvaltas fortsättningsvis?
 – Hur ska man, tror du, göra för att museet ska nå ut till fler? Är det viktigt?
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