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Abstract 
 
Nils-Olof Zethrin (2015) Between mass consumption and popular  
movement. The commercialization of sport in the interwar period.  
Örebro Studies in History 17. 
 
This dissertation deals with the commercialization that parts of Swedish 
sport underwent during the interwar period. It analyses agents both 
withinand outside of the sports movement, operating in a context con-
sisting of organizers of high-profile competitions communicated through 
mass media. 

The sub-studies examine the football club AIK, the athletics club IK 
Göta, and a number of figures involved in in professional boxing. Sports 
journals as well as sport in cinema, theatre, and music are also examined 
as a background for the commercialization of sport. 

The focus is on sporting phenomena that developed in the tension be-
tween mass consumption culture and the non-profit, popular movement 
sphere. The main question is: what were the consequences of commer-
cialization for some major organizers of sports events within and outside 
of the sport movement, and for their sports activities? Two commerciali-
zation processes are targeted: the commercialization of sport, that is, 
how agents within the market utilized sport; and sport’s commercializa-
tion, meaning how sport was affected. 

My studies show that, and how, sport was part of the consumption 
market by being sold through media products or as spectator events. The 
studies highlight and analyze the three processes of marketization, spor-
tification, and identity processes. Each respective process is linked to a 
logic: market logic, competitive logic, and cultural logic. 

The studies highlight the scientific problem that the logic of the mar-
ket, the sportification logic of sport, and the cultural logics could partly 
represent both conflicting and partly collaborative forces. 

Keywords: sports, mass culture, popular movement, commercialization, 
interwar period. 
 
Nils-Olof Zethrin, School of Humanities, Education and Social Sciences. 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, nozethrin@gmail.com  
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Frågeställning, problemformulering och        
kunskapsöversikt 

Inledning 
Idrotten gick igenom en omvälvande utveckling under mellankrigstiden och 
flera av utmaningarna för dagens idrottsledare går att skönja även då. Dess 
organisationer växte och blev starkare, antalet idrottsutövare ökade och det 
publika intresset kring aktiviteterna slog nya rekord. Frivilligt utövad idrott, 
idrott för åskådare, mediekonsumtion och idrottsrelaterade produkter blev 
föremål för många människors intresse världen runt. De svenska förhållan-
dena utmärkte sig genom att stora delar av idrotten kom att organiseras 
med bas i starka nationella förbund, driven på ideell grund inom vad som 
kommit att kallas idrottsrörelsen. 

Denna avhandling handlar om den kommersialisering som delar av id-
rotten i Sverige gick igenom under mellankrigstiden. Kommersialiseringen 
innebar att idrott bidrog till omsättning av pengar och att denna omsättning 
gav upphov till ekonomiska intäkter hos olika aktörer. De aktörer som stu-
deras fanns både inom och utanför idrottsrörelsen. De fanns i ett samman-
hang som bestod av arrangörer av stort uppmärksammade tävlingar och 
förmedlingen av dessa genom massmedia.  

Föremålen för avhandlingens delstudier är fotbollsklubben AIK, friid-
rottsklubben IK Göta och ett antal viktiga aktörer inom proffsboxningen. 
Som bakgrund till idrottens kommersialisering studeras också sporttid-
ningar, idrott på bio och teater och inom musik.  

Problemområdet som ska belysas berör idrottsföreteelser som utveckla-
des i spänningsfältet mellan masskonsumtionskultur och den ideella folkrö-
relsesfären. Avhandlingens huvudfrågeställning är, vilka konsekvenser hade 
kommersialiseringen för några betydande idrottsarrangörer inom och utom 
idrottsrörelsen och deras idrottsverksamhet? Två kommersialiseringspro-
cesser står i centrum, dels kommersialiseringen av idrotten, det vill säga hur 
marknadsaktörer utnyttjade idrotten, dels idrottens kommersialisering, det 
vill säga hur idrotten påverkades. 

I detta kapitel redovisar jag utgångspunkterna för studien hämtade från 
tidigare forskning och belyser idrotten utifrån problemområdet samt for-
mulerar ett övergripande syfte och frågeställningar för respektive undersök-
ning.  
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Folkrörelseidrotten 
Idrott i Sverige bedrivs, och har länge bedrivits, med basen i idrottsrörelsen. 
Inledningsvis vill jag därför redogöra för kunskapsläget kring idrottsrörel-
sen och beskriva dess utveckling. Vidare behandlar jag hur mina studier re-
laterar till kunskapsläget. 

Den svenska idrottsrörelsen har bestått av ett antal olika organisationer 
som tidigt samlades i Riksidrottsförbundet (RF). Organisationen kom, till-
sammans med dess specialidrottsförbund, att bli den centrala, samlande 
kraften för den svenska frivilliga idrotten. Kring sekelskiftet 1900 fanns 
mellan 200 och 300 idrottsföreningar med omkring 20 000 medlemskap. 
Dessa hade olika förbunds- och organisationsmässig tillhörighet. År 1903 
bildades RF som snabbt blev den dominerande organisationen som tävlings-
inriktade föreningar svårligen kunde ställa sig utanför. Efter elva år hade 
man 600 föreningar och 63 000 medlemskap. Under mellankrigstiden blev 
idrottsrörelsen en verklig massrörelse. Från 1919 till 1929 fördubblades RF 
avseende anslutna föreningar och medlemskap. Under 1930-talet ökade till-
växttakten ytterligare och 1939 hade man 390 000 medlemmar vilket inne-
bar en ökning på 419 procentenheter under 20 år. Vad det gäller publikt 
intresse var det från de RF anslutna idrotterna fotbollen och friidrotten 
lockade flest åskådare. Utanför RF fanns boxningen och motorsporten som 
publikmagneter. Idrottens publika genomslag ägde rum parallellt med att 
idrotten fick sitt kommersiella och massmediala genombrott. Men de stora 
arrangemangen förunnandes ett fåtal arrangörer.1 

Jan Lindroth har studerat idrottens väg till att bli en folkrörelse, fram-
förallt RF, dess utbredning och organisation. Trots att det fanns idrottsgre-
nar och idrottsorganisationer som inte ingick i RF in under mellankrigstiden 
kan konstateras att Lindroths slutsats är att det ändå var RF som i kraft av 
sitt omfång var den naturliga riktpunkten för vad som utgjorde folkrörelse-
idrott.2 Inom idrottsrörelsen fanns den tävlingsfria linggymnastiken som var 
organiserad inom ett specialidrottsförbund i RF. Den utgjorde ett stort och 
tongivande alternativ till de övriga förbundens mer tydliga inriktning på 
tävlingsidrott. Trots denna spänning inom RF utgjorde folkrörelseidrotten 

                                                      
1 Lindroth (1974), kap. 3,4, Lindroth (1987), kap.2,3, se även Norberg (2002) 
som sammanfattar och utvecklar Lindroths resultat. 
2 De två viktigaste böckerna i ämnet är Lindroth (1974) se s.18ff samt Lindroth 
(1987), s.31-35. 
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med sin tävlingsidrott ändå sammantaget den naturliga riktpunkten för vad 
idrott skulle vara och innehålla.3 

Lindroth menar att idrottsrörelsen under perioden fram till 1915 utveck-
lades i en sådan riktning att den kan karaktäriseras som en folkrörelse. De 
kriterier han lyfter fram är att medlemmarna var där frivilligt och att orga-
nisationen uppvisade en varaktighet över tiden, att organisationerna uppvi-
sade en grad av självständighet visavi offentliga samhällsinstitutioner, att 
rörelsen var organisatoriskt spridd med etablerade lokalföreningar samt att 
medlemsanslutningen var av tillräckligt stor omfattning. Han menar att id-
rottsrörelsen var spridd socialt sett och var relativt spridd geografiskt. Rö-
rande kriteriet att en folkrörelse ska ha ideologiska inslag som syftar till att 
förverkliga långsiktiga mål menar Lindroth att det finns en viss tveksamhet 
kring om detta var uppfyllt redan runt 1915.4 Den karaktäristik som 
Lindroth lyfter fram liknar sådant som annan forskning gjort kring nykter-
hetsrörelsen och arbetarrörelsen avseende nationell ledning, nationell och 
lokal organisering, gemensamma stadgar och regler.5  

Lindroth menar att de ideologiska inslagen i idrottsrörelsen inte var spe-
ciellt utvecklade. I den studie där han analyserar idrottsrörelsens utveckling 
under mellankrigstiden blottlägger han de idéer som idrottsrörelsen motive-
rade sin verksamhet med. De kan sammanfattas med att idrotten ansågs ha 
en positiv betydelse för individen och en positiv betydelse för nationen. 
Lindroth menar att det var den idrottsliga praktiken som vann över ambit-
ionen att skaffa en sammanhållen idémässig grund. Idéerna var inriktade på 
positiva mål, det vill säga man protesterade inte mot samhällsutvecklingen 
och man arbetade inte mot vad som kunde ses som negativa företeelser i 
samhället. Tävlingsidrottens positiva fysiska inverkan på kroppen var om-
stridd vid denna tid och idrottsrörelsens ideologi betonade inte idrottens 
fysiska inverkan i större utsträckning. Istället betonades idrottens positiva 
mentala inverkan. Det vill säga att idrotten bidrog till moral, karaktär och 
psykiskt välbefinnande. Idrotten motiverades mer andligt än kroppsligt. Det 
var denna andliga betoning som sedan kopplades ihop med idrottens täv-

                                                      
3 Se också Norberg (2002), s.31. 
4 Lindroth (1974), s. 360ff.  
5 Horgby (2012), s.403, se Lundkvist (1977) som introduktion till folkrörelse-
forskningen och dess övergripande inriktning under 1970-talet då även Lindroth 
(1974) lade grunderna till den nutida svenska idrottshistoriska forskningen. 
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lingsprincip. Idrottens positiva betydelse kopplades samman med målmed-
veten träning och tävling och den sades vidare främja sociala värden som 
kamratligt umgänge och tillfredsställare av ungdomens nöjesbehov.6 

All idrott hade inte karaktären av folkrörelseidrott och alla idrotter bed-
revs inte heller inom RF:s ramar. Vissa idrotters specialförbund hade av 
olika anledningar inte anslutit sig till RF. Vissa förbund kom inte på lång 
tid att söka sig mot RF, andra strävade tidigt efter att ansluta sig till RF. Ett 
exempel på en tidig vilja att ingå i RF är amatörboxningen.7  

Folkrörelseidrotten var en idé och en rörelse med en stark sammanhål-
lande kraft kring definitionen av vad som var idrott, vad som inte var idrott 
och hur idrott skulle bedrivas. Detta betyder att folkrörelseidrotten också 
kan tjäna som referenspunkt för idrottsföreteelser som inte formellt var de-
lar av RF. Samtidigt, menar jag, att idrottsrörelsens folkrörelsekaraktär inte 
är given. Kommersialiseringsprocesserna kan också bidragit till att ge idrot-
ten dess karaktär.  

Tendensen, att även i forskning definiera idrotten utifrån sin bas inom 
idrottsrörelsen, trots enstaka forskningsinsatser som polemiserat mot detta, 
kommer att följas upp i avsnittet om det svenska idrottshistoriska kunskaps-
läget.8 Där behandlas den de två perspektiv som kommit att prägla synen 
på den svenska idrottens utveckling, att se idrott som uttryck för kultur eller 
att se idrotten som närmast synonym med dess organisation. Vidare identi-
fieras områden som inte tidigare är belysta. Vidare kommer jag genomgå-
ende i mina studier att i ljuset av kommersialiseringsprocesserna problema-
tisera tävlingsprincipen, som var ett av idrottens grundläggande idémässiga 
innehåll.  

Jag menar att i föreställningen om folkrörelseidrotten ligger implicit att 
de olika förbundsnivåerna hade legitimitet och maktresurser att styra och 
hålla ihop rörelsen utan att de lokala aktörerna gick sin egen väg. I folk-
rörelseidrotten skulle man följa gemensamma organisationsregler, strävan-
den och beslut samt bedriva idrott utifrån gemensamt accepterade regler. 
Detta är också saker som karaktäriserar den moderna tävlingsidrotten.  

I kommande avsnitt följs idrottens ställning i den folkliga stadskulturen 
upp och där visas på varför förhållandet mellan de folkliga nöjena och det 
organiserade föreningslivet är av vikt att belysa. Men först belyses vad som 
karaktäriserade RF:s kärnverksamhet, nämligen tävlingsidrotten. 
                                                      
6 Lindroth (1987), s.332-344. 
7 Hellspong (1982), s. 73. 
8 Se Alsarve (2014), s. ff. 
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Sportifiering 
Idrottsrörelsens kärnverksamhet handlade om att bedriva modern täv-
lingsidrott. När den behandlas inom svensk idrottshistorisk forskning talar 
man ofta om till den sportifierade tävlingsidrotten. Begreppet sportifiering 
syftar till en karaktäristik som underlättar ett särskiljande mellan modern 
tävlingsidrott och andra idrottsliknande aktiviteter.  

Tävlingsidrottens utveckling både internationellt och i Sverige kopplas i 
allmänhet samman med samhällets industrialisering och urbanisering under 
1800-talet. Det är i denna övergripande process som idrotten anses ha for-
mats.9 Den brittiske idrottsforskaren Allen Guttman har i sin omtalade bok 
From Ritual to Record framhållit att tävlingsidrottens framväxt är kopplad 
till en övergång från traditionella samhällsformer till det moderna industri-
samhället.10 Guttman menar att en logisk process resulterar i en standardi-
serad och enhetligt organiserad tävlingsidrott. Han identifierar sju karaktä-
ristika som utmärker den moderna tävlingsidrotten:11 

 
1. Sekularisering. Den moderna tävlingsidrotten har inget religiöst 

eller rituellt inslag. 
2. Likhet. Alla ska ha samma möjlighet att delta och alla ska tävla 

på samma villkor. 
3. Specialisering. En idrottsgren är uppdelad i flera olika moment 

och i olika idrottsgrenar. De är specialiserade i lag- eller individu-
ella spel. Tydlig uppdelning mellan publik och deltagare samt mel-
lan professionalism och amatörism. 

4. Rationalisering. Den moderna tävlingsidrotten har en klar målre-
latering. Regelverket är rationellt i relation till dess mål. 

5. Byråkratisering. Idrottsorganisationer hör den moderna täv-
lingsidrotten till och dessa övervakar regler, godkänner rekord, 
arrangerar tävlingar etc. 

6. Kvantifiering. Den moderna tävlingsidrotten drivs av en vilja att 
mäta, ta tid, införa poängsystem etc. 

                                                      
9 Lindroth (2002), s. 19, Norberg (2002), s.35. 
10 Guttman (1978), se även Yttergren (1996), s.16-22 samt Goksöyer (1991), för 
diskussion kring sportifieringsbegreppet och en orientering i den vetenskapliga de-
batten kring detta. Se även Stark (2010), s.43f. 
11 Guttman (1978), kap II. Översättning hämtad från Yttergren (1996), s.21. 
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7. Rekorden. Dessa utgör en av idrottens mest intresseväckande fö-
reteelser och de är också en abstraktion som tillåter tävling inte 
bara bland närvarande utan också oberoende av tid och plats. 

Trots att Guttmans karaktäristik är omdebatterad, inte minst på grund 
av dess avsaknad av genusanalys, är den en referenspunkt för många id-
rottsforskare. Jag kommer att problematisera denna karaktäristik i avhand-
lingens slutkapitel utifrån slutsatserna från mina studier av kommersiali-
seringsprocesserna.  

Guttmans karaktäristik rymmer en tävlingslogik. Denna tävlingslogik in-
nehåller en strävan att vinna. Jag menar därför att det i den moderna täv-
lingsidrotten finns en strävan efter resultatförbättring. Denna tävlingslogik 
kommer att genomgående följas upp i mina undersökningar eftersom den 
kan återverka på idrottarnas behov av goda förberedelser och att förening-
arna hade duktiga tävlande inom sitt hägn, vilket förutsätter att förening-
arna kan tillhandahålla de resurser som krävs. På så sätt blir i så fall, täv-
lingslogiken motor i kommersialiseringsprocesserna. 

Guttmans karaktäristik rymmer dock enbart tävlingslogiken. Den rym-
mer inte andra logiker som kan tänkas bidra till idrottens utveckling och till 
olika aktörers möjligheter att erbjuda attraktiv idrott. Kommersialiserings-
processerna rymmer även andra samverkande logiker som jag menar kan 
vara betydelsefulla, nämligen marknadslogiken och den kulturella logiken. 
Dessa kommer jag att utveckla och definiera i följande avsnitt. I kommande 
avsnitt behandlar jag därför idrottens kopplingar till marknaden och de 
sammanhang där idrotten konsumerades som underhållning och via mass-
media. 

Idrott och underhållning 
Idrotten och idrottsliknande aktiviteter har en lång tradition som del av nöje 
och underhållning. Det kan ha handlat om tävlingslika arrangemang som 
exempelvis cirkusnummer eller teaterföreställningar. Denna del av idrottens 
historia är sparsamt belyst i tidigare svensk forskning och har sällan kopp-
lats samman med den moderna tävlingsidrottens utveckling. Tävlingslogi-
ken bidrar visserligen till ökad spänning, men det är därför inte alltid säkert 
att det är mest underhållande att den främste tävlande vinner. Med utgångs-
punkt i ett relativt sprött kunskapsläge kring idrott och underhållning vill 
jag peka på områden där mer kunskap behövs. 

Idrott och andra nöjestillställningar har samsats på gemensamma platser. 
Detta var tydligt kring sekelskiftet 1900. Här kan nämnas anläggningar som 
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Cirkusbyggnaden Hipp i Malmö från 1919, Malmö IP från 1896 eller 
Aspuddens IP från 1913. Det sena 1800-talet skridskobanor i Stockholm 
var platser för såväl tävling som åkning för nöjes skull. Vid idrottsplatser 
som Stadsparksvallen i Jönköping, Idrottsparken i Norrköping och Id-
rottsparken i Stockholm kring sekelskiftet fanns goda faciliteter för punsch-
drickande i samband med tittandet på eller utövandet av idrott. I perma-
nenta cirkusbyggnader bedrevs kraftsport som integrerade delar av den öv-
riga föreställningsverksamheten.12 

Etnologen Mats Hellspong har studerat tävlingar hos bondebefolkningen 
och han beskriver en lång tävlingslik tradition av ”folklig idrott”. Kopp-
lingen mellan den folkliga idrotten, sällskapsliv och andra sociala aktiviteter 
var tydlig. Exempelvis förekom under 1800-talet olika former av brottning 
och styrkeprov på auktioner och marknader. Ibland handlade det om en 
vilja till slagsmål som byggts upp med alkohol, men mer tävlingsmässiga 
brottningar kunde också äga rum. I vissa fall var brottningarna och styrke-
proven formaliserade då professionella kraftkarlar lät sig utmanas. Trots 
att detta bidrog till en spridning av kunskap kring taktik innebar det inte 
att en modern brottningssport utvecklades. Utvecklingen gick inte mot en 
organisering av aktiviteterna, utan Hellspong menar istället att 1890-talet 
blev en genombrottstid för atleter på marknader, varietéer och i cirkus-
maneger. Denna uppvisningsliknande kraftsport handlade mindre om stan-
dardiserade prestationer och mer om lättfattliga prestationer.13 

Leif Yttergren har behandlat vad han kallar ”underhållningsidrott” un-
der främst 1800-talet. Till denna räknar han framträdanden på cirkusar och 
varietéer av ”starka män” och brottare samt uppvisningar och föreställ-
ningar av kringresande professionella artister som gav prov på snabblöp-
ning, konstcykling, skridskouppvisningar, gymnastik etc.  Han pekar på en 
rad likheter mellan den moderna tävlingsidrotten och denna underhåll-
ningsidrott rörande fysiska prestationer, offentliga framträdanden och 
publikens närvaro. Vidare fanns det rationella drag hos dessa prestationer 
då det fanns en strävan att utföra allt bättre fysiska prestationer. Han menar 
att dessa företeelser hade en ringa inverkan på sportens utveckling och fram-
växten av det moderna, föreningsbundna idrottslivet.14 Ett exempel på Yt-
tergrens analyser rör det han menar vara, den sportifierade tyngdlyftningen, 
det vill den standardiserade tävlingsidrotten. Visserligen menar Yttergren 
                                                      
12 Zethrin (2003), Richter (1993). 
13 Hellspong (2000), s.10f, 28, 61ff. 
14 Yttergren (1996), s.44-48. 
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att denna hade en klar och längre bibehållen koppling till nöjesestraderna 
än andra idrottsgrenar, men att nöjesmomentet klingade av under början 
av 1900-talet samtidigt som tyngdlyftningen formaliserades till att bli en 
modern tävlingsidrott.15 

Den underhållningssport som Yttergren och Hellspong åskådliggjort 
skiljde sig från den moderna tävlingsidrotten och båda forskarna konstate-
rar att underhållningssporten inte hade nämnvärd inverkan på senare tiders 
idrottande. Dessa slutsatser har en bäring på ett övergripande plan, men de 
riskerar att skapa en föreställning om att underhållning inför publik inte är 
en central aspekt av idrotten och att själva konsumtionen av idrott inte har 
en avgörande betydelse för den idrott som bedrevs.  

Medieforskaren Peter Dahlén utgår i sina analyser från sportifieringsbe-
greppet. Han motsäger inte Yttergrens slutsatser om att idrotten lämnade 
nöjeslokalerna parallellt med att den sportifierades. Däremot delar han inte 
Yttergrens slutsats om att idrotten tappade sin nöjesinriktning i samma mån 
som den sportifierades. Dahlén betonar istället att det var i och med sporti-
fieringen som idrotten blev verkligt underhållande. Jag tolkar Dahlén som 
att han menar att det var två delar av det som ryms i karaktäristiken av den 
sportifierade idrotten som han menar var särskilt betydelsefulla, dels täv-
lingslogiken och dels att tävlandet ägde rum på lika villkor. Han menar vi-
dare att det var när idrotten blev sportifierad som den också blev lätt att 
förstå eftersom den förde med sig en moralisk dimension om att tävlingen 
ägde rum på lika villkor. Allt som allt möjliggjorde detta att intresset för 
tävlingar kunde breddas. Den process som ägde rum, enligt Dahlén, innebar 
att idrotten som underhållningsform ombildades och tog formen av en kom-
mersiellt bunden underhållningsform. Idrotten blev underhållande på allvar 
i och med att tävlingsidrotten fann sina former. Med underhållning avser 
Dahlén företeelser av lättsam karaktär som är populär bland de breda folk-
lagren. Vidare menar han att underhållning i sin lättfattlighet och lättill-
gänglighet underbygger, eller snarare underhåller, dominerande och sam-
manhållande föreställningar relaterade till moral- och värdesystem. Dahlén 
ser tydliga likheter mellan idrotten och melodramteater, som också byggde 
på det borgerligt-liberala tidevarvets lättbegriplighet där man populärt tyd-
liggjorde moraliska lagar och värdesystem. 16  

Ovanstående visar att idrotten länge haft en koppling till nöjen. Sportifi-
eringsprocessen innebar att underhållningsmomenten kunde utvecklas och 

                                                      
15 Yttergren (1996), s.191-201. 
16 Dahlén (1999), s.36ff, 43, 51f. 
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renodlas. Då kunde idrotten anta formen av kommersiell underhållning och 
dess genomslag på marknaden hade en relation till dess kulturella innehåll. 
Dahléns slutsats tar jag som utgångspunkt för min problematisering. Sam-
tidigt menar jag att relationen mellan idrott och underhållning tjänar på att 
fördjupas eftersom min kunskapsöversikt bidrar till att understryka att id-
rotten länge haft en relation till nöjen. Det kanske inte heller är så att det 
alltid är mest underhållande att den förment bäste idrottaren alltid står som 
segrare och att just spänningsmomentet i tävlandet är det enda som gör id-
rotten attraktiv. Jag menar att mycket pekar på att idrottens utveckling, 
förutom tävlingslogiken, också har en relation till marknadslogik och kul-
turell logik. Jag menar att bilden av relationen mellan idrott och underhåll-
ning kan fördjupas i ljuset av kommersialiseringsprocesserna för att därige-
nom bidra till en problematisering av folkrörelseidrotten och sportifie-
ringen. 

Idrott och massmedia 
Ett av de områden där idrott stod i intim relation till underhållning och 
marknad fanns i relationen mellan idrott och massmedia.  

Peter Dahlén, som är den främste nordiska kännaren av medierad idrott 
i ett historiskt perspektiv, har konstaterat att idrott och massmedia har varit 
ett negligerat område inom såväl historisk forskning som inom samtidsori-
enterad samhällsforskning. Detta trots att idrotten och massmedia till delar 
utvecklats och blivit populärt i ett närmast symbiotiskt förhållande. Dahlén 
konstaterar att den moderna kommersialiserade tävlingsidrotten och den 
kommersiella dagspressen i England och USA växte fram parallellt alltsedan 
idrotten börjat anta sina moderna former under 1800-talets första hälft. För 
att visa på vilka komponenter inom tävlingsidrotten som passade för 
pressens rapportering knyter Dahlén an till Guttmans karaktäristik av den 
sportifierade, moderna tävlingsidrotten. Jag menar att Dahléns slutsatser 
kan fördjupas ytterligare genom att betona de kommersialiseringsprocesser 
som jag behandlar. 

Dahlén menar att flera av den moderna tävlingsidrottens karaktäristika 
passar för moderna former av nyhetsförmedling. Dahlén lyfter fram känne-
tecken som enkla kvantifieringar och rekord samt att marknadsliberal-
ismens genomslag visade sig i form av tävlingsidrottens sekularisering, roll-
specialisering och demokratisk konkurrens. Detta gjorde att tävlingsidrot-
ten blev till tacksamt stoff i populär- och tabloidpressen. Detta var presstyp 
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som utmärktes av individcentrering, fokus på spektakulära händelser, redu-
cering av händelseförlopp till enkla variabler samt en indelning av männi-
skor i schabloniserade rollfack med stereotypa egenskaper.17 

Dahléns resonemang om det symbiotiska förhållandet mellan idrott och 
media följs upp av Knut Helland. Han menar att nödvändiga villkor för 
detta förhållande var det som Helland kallar sportifiering, mediefiering och 
kommersialisering.18 

Dahléns konstaterande om det magra kunskapsläget om idrott och media 
betyder inte att forskning saknas för svenska förhållandena. Dahlén är en 
av de mer tongivande forskarna på området med sin avhandling Från Va-
saloppet till sportextra (1999) om radiosportens etablering och förgrening 
1925-1995 och med sin stora översikt Sport och medier samt en översikt 
han gjort tillsammans med Knut Helland.19 Två historiska avhandlingar har 
behandlat idrott och media: Helena Tolvheds Nationen på spel Kropp, kön 
och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-
1972, (2008) och Christian Widholm Iscensättandet av Solskensolympia-
den, Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stock-
holmsolympiaden 1912, (2008). Båda dessa avhandlingar är uttryck för att 
forskningen numera beaktar relationen mellan idrott och media i allt större 
utsträckning. De är båda talande exempel på den inriktning som sådan 
forskning numera tenderar att ha. Deras forskning handlar mindre om pres-
sen som en direkt leverantör av idrottsupplevelser vilka har konsekvenser 
för idrottsaktiviteterna och mer om hur förmedlandet i sig var del av en 
process som konstruerade föreställningar om företeelser som gemenskaper, 
kropp, kön eller svenskhet. 

Ovanstående innebär att det kan slås fast att idrottens utveckling och 
förhållande till media är av vikt att studera samtidigt som kunskapsluckor 
fortfarande finns kring väsentliga förhållanden. Media kan konstateras ha 
en viktig roll för idrotten. Medias och idrottens dramaturgi bygger på lik-
nande särdrag. Om idrottens påverkan av kommersialiseringen och vad som 
hände inom idrotten i spänningsfältet mellan folkrörelse och marknad ska 
studeras, kan inte medias roll negligeras. Om förhållandet mellan media och 
idrott var närmast symbiotiskt återstår det att finna var dessa nära relat-
ioner fanns och vad dessa innehöll.  

                                                      
17 Dahlén (1999), s.48, Dahlén (2008), s.63. 
18 Helland (2003), kapitel 1.  
19 Dahlén, Helland (2002b). 
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Utifrån kunskapsläget menar jag att man kan sluta sig till att media till-
handahöll identifikationsmöjligheter och skapade en publik utanför are-
norna. Detta medförde att publiken mångfaldigades och att idrotten blev 
intressant för marknadsaktörer. Media kan därför antas ha påskyndat id-
rottens kommersialisering, eftersom media kunde använda idrotten för 
kommersiella syften. Förutsättningarna för hur idrotten kommersialiserades 
kan ha skapats via media, bland annat genom vilka idrotter som blev in-
tressanta för konsumenterna. Därför ägnar jag det första empiriska kapitlet 
åt att utveckla avhandlingens problemställningar och frågeställningar ge-
nom studier av idrott och media för att bilda grund för de följande kapitlen. 

Folkliga nöjen 
Vare sig det handlar om idrottsrörelsens utveckling eller mediesportens ut-
veckling sker dessa i samklang med andra processer i samhället. Nedan be-
rörs relevanta forskningsinsatser som ger en grund för att utveckla resone-
mang kring hur uppkomsten av en folklig kultur skapade förutsättningar 
för masskonsumtion av idrotten. Den folkligt kommersiella kulturen kunde 
också utvecklas i motsatsställning till exempelvis folkrörelsernas skötsam-
hetsprojekt som i idrottens fall kunde handla om att handskas med publik-
uppträden, alkohol, efterföljnad av regler etc.20 

Henrik Berggren har pekat på att det under mellankrigstiden växte fram 
en ny industriell masskultur som varken liknade 1800-talets borgerliga eller 
folkliga kultur. Denna kultur fick en stark förankring inom arbetarklassen 
och innefattade företeelser som idrott, nya danser, mode, bilkörning och 
Hollywoodfilm. Inom idrotten bidrog detta till masskulturella fenomen som 
stjärnkultur, tippning och kommersiellt orienterade tävlingsarrangemang.21 
Berggren analyserar debatten om den kommersiella exploateringen av ung-
domens nöjesbehov, däremot analyserar han inte konsekvenserna för idrot-
ten. 

Björn Horgby har i sin studie av arbetarkulturen i Norrköping visat hur 
den kommersiella nöjesindustrins expansion under mellankrigstiden fick en 
större betydelse i det folkliga nöjeslivet. Detta nöjesliv innefattade bio, dans, 
revyer, cirkus, kafébesök och idrottstävlingar. Horgby lyfter fram att detta 
kommersiella nöjesliv stod i motsättning till den borgerliga finkulturen 
bland annat för att det i borgerlighetens ögon stod för brist på kontroll, 

                                                      
20 Se om vidare Andersson (2002), kap. 13. 
21 Berggren (1995), s. 185-191. Berggren diskuterar detta i ljuset av debatter inom 
socialdemokratiska ungdomsorganisationer. 
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vulgaritet, sentimentalitet och våldsförhärligande. Arbetarnas konsumtion 
av den kommersialiserade nöjeskulturen blev därmed till ett egensinnigt för-
hållningssätt i förhållande till finkulturen. En annan motsats till den kom-
mersialiserade nöjeskulturen utgjorde föreningslivet och i föreningslivet 
hade idrotten en viktig roll i främjandet av skötsamhet.22 Horgby antyder 
därmed att idrotten som föremål för folklig konsumtion inrymmer både en 
fostran till skötsamhet å ena sidan, likväl som inslag av uttryck för en egen-
sinnighet som kommersialiserades av nöjeskulturens företrädare å andra si-
dan. 

Mats Franzén studerar den egensinniga arbetarkulturen på Södermalm i 
Stockholm under mellankrigstiden. Den utgjorde en grogrund för den folk-
ligt kommersialiserade nöjeskulturen och han analyserar den folkliga stads-
kulturen på ett liknande sätt som Horgby. Förutsättningarna för denna folk-
liga stadskultur var det sociala sammanhanget, livsvillkoren, den ökande 
fritiden med åttatimmarsdagens införande 1919 och de ökande ekonomiska 
resurserna genom långsiktigt stigande reallöner hos arbetarbefolkningen.  
Förutsättningarna var vidare arbetarklassens närvaro, kvartersstaden och 
ett diversifierat näringsliv. Dessa förutsättningar bidrog till att en folklig 
kultur kunde växa fram. Han förstår den folkliga kulturen genom att ana-
lysera hur den formades i ett motstånd och spänningsförhållande till den 
överhetskultur som försökte att disciplinera den, en process som gav den 
dess motsägelsefulla drag.   

Människorna kunde, enligt Franzén, om de hade arbete och ekonomiska 
resurser, utforma sin egen fritid. Detta skedda bland annat i ett kraftfält 
mellan gängens och de folkliga nöjenas värld, mellan den av marknaden 
distribuerade nöjesverksamheten och den organiserade fritidsverksamheten, 
som hade sitt mest framträdande uttryck i föreningslivet. Framträdande fö-
reteelser inom det folkliga fritids- och nöjeslivet var idrotten och biogra-
ferna. Franzéns undersökningar understryker idrottens betydelse som folk-
nöje och att idrotten hade en viktig plats i många människors liv. Just id-
rotten kan utifrån Franzéns beskrivning förstås som bärande på ambiva-
lenta kulturella uttryck eftersom han menar att idrotten både bar på den 
etablerade kulturen och på överhetens kultur som återspeglades i delar av 
föreningslivet samtidigt som den till dels utgjordes av kommersialiserade 
nöjesföreteelser. Detta rör den bärande tes som Franzén diskuterar, nämli-
gen spänningsförhållandet mellan den etablerade kulturen och den folkliga 

                                                      
22 Horgby (1993), s.327-333, 385. 
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kulturen.23 Detta spänningsförhållande och denna motsägelsefullhet är nå-
got som jag vill problematisera i förhållande till idrotten. 

Mats Franzén har studerat olika idrottsgrenars kulturella innehåll under 
mellankrigstiden. De olika grenarna ser inte Franzén som olika uttryck för 
en gemensam grund i idrottsrörelsen. Istället menar han att de olika grenar-
nas innehåll och regler formas av villkoren för dess produktion och detta 
ger dem dess mening, likt kulturella genrer. Franzén menar dock att en skill-
nad mellan idrottens grenar och populärkulturens uttryck är att idrottens 
regler är tydliga och stabila medan populärkulturens är oskrivna, förhand-
lingsbara och utsatta för kreativa ifrågasättanden. Detta betyder att idrotten 
studeras som en samling populärkulturella uttryck med olika kulturella in-
nehåll. Ytterligare en likhet mellan idrott och populärkultur ser Franzén i 
att kritikerna har riktat in sig på dess förmenta onyttighet. En beståndsdel i 
hans perspektiv är att idrotten kan studeras som relativt autonom i förhål-
lande till samhället i övrigt. Detta gör att idrottens uttryck studeras med ett 
kombinerat inifrån- och utifrånperspektiv. Trots idrottens beroende av det 
omkringliggande samhället fungerar den, enligt Franzén, framförallt utifrån 
sina egna förutsättningar. Detta betyder att idrottens uttryck kan åskådlig-
göras och förutsättningarna för des produktion beröras innan idrotten sätts 
i relation till den övriga samhällsutvecklingen.24 

Idrotten var som ovanstående forskare visat en del av en folklig nöjeskul-
tur, en populärkultur som präglades av masskonsumtion. Vad som är mass- 
och populärkultur och vad som är mass- och populärkulturforskning är inte 
en gång för alla givet ens inom det egna forskningsfältet. Forskningen har 
utvecklats åt olika håll sedan den etablerades på allvar under 1970-talet. 
Flera av dess företrädare menar att populärkultur är ett begrepp som är 
ständigt indraget i en ideologisk maktkamp där begreppen artikuleras på en 
mängd olika sätt.25  

Mats Franzén har framförallt koncentrerat sig på studier av populärkul-
tur, men populärkulturen förhåller sig till företeelser avsedda för masskon-
sumtion. Det finns i allmänhet en medvetenhet om sambandet mellan po-
pulärkultur och masskultur inom denna forskningstradition. Masskulturen 
är de kulturella uttryck som är avsedda för masskonsumtion. För att an-
knyta till några av traditionens främsta företrädare, John Fiske och Paul 

                                                      
23 Franzén (1992), kap.1 särskilt s.20-26, 43-52 samt 232-43. 
24 Franzén (1998), s.199-206. Se även detta avsnitt för ett antal betydelsefulla teo-
rier om sport som kulturellt redskap. 
25 En introduktion till forskningsfältet finns i Storey (1993). 
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Willis, menar dessa att populärkultur är vad människor gör av det som till-
handahålls av kulturindustrin. Masskulturen är den repertoar som tillhan-
dahålls.26  Mina studier är inriktade på idrott som masskultur. 

Masskulturen innehöll en grogrund idrottens kommersialiseringsproces-
ser och där bröts tävlings-, marknads- och kulturella logikerna mot 
varandra och kunde komma att forma idrotten. Just de kulturella logiker 
som förekom inom masskulturen kommer att utvecklas i det följande. 

Idrotten som organisation eller kultur 
Den mer renodlade svenska idrottshistoriska forskningen kan under de sen-
aste decennierna sägas ha företrätt två olika perspektiv. Dels finns det per-
spektiv som gör sina betraktelser genom att studera organisationer som kan 
knytas till den etablerade idrottsrörelsen, till offentlig idrottspolitik eller till 
utbildningsinstitutioner, dels finns den forskning som har ett mer kulturhi-
storiskt perspektiv. Det saknas dock forskning som ur ett historiskt perspek-
tiv belyser idrottens kommersialisering genom att studera relationen till 
folklig nöjeskultur och till kommersialiseringens konsekvenser för dess or-
ganisering, utformande och genomförande. Denna lucka i kunskapsläget 
avser jag att delvis fylla. Nedan behandlas ett antal tongivande forsknings-
insatser med relevans för mitt forskningsområde och som i bred bemärkelse 
behandlar tidsperioder som anknyter till mellankrigstiden. 

Inom det första perspektivet har studierna inriktats på idrottens organi-
sationer och de som kommit att bli idrottsrörelsen. Med detta har följt att 
forskningen betonat de processer vilka resulterat i den svenska idrottens, i 
ett internationellt perspektiv, enhetliga organisationsstruktur. Idrott har de-
finierats som något som bedrivs inom idrottsrörelsens organisationer eller 
inom utbildningsväsendet. De idéer som tillskrivits idrotten har byggt på 
idrottsrörelsens egna uttalanden eller på exempelvis riksdagsdebatter och 
utredningar. Idrotten som en marknadsorienterad nöjeskultur har knappast 
berörts. Ett exempel på en organisationsinriktad forskning är Jan Lindroths 
tongivande arbeten som behandlat idrottsrörelsens centrala organisationer, 
deras ledare, idrottsrörelsens numerära utbredning och strävan hos denna 
rörelse att uppnå acceptans från samhället i stort. Lindroths studier har va-
rit inriktade på idrottsrörelsen och dess ledare. Det som inte har kunnat 
associeras med idrottsrörelsen har närmast definierats bort som något annat 
än idrott. Därför finns fortfarande vita fläckar kring idrottens organisat-

                                                      
26 Storey (1993), s.15. 
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ionsliv utanför RF, exempelvis motorsport, segling och inte minst den pro-
fessionella boxningen.27 Under 2000-talet har även sport utanför den regul-
jära idrottsrörelsen börjat belysas, till exempel i antologin I sulky och sadel: 
Trav- och galoppsportens 1900-tals historia (2007), red; Greiff, Hedenborg, 
men då är samtidigt ett bredare kulturhistoriskt perspektiv inkluderat.  

En efterföljare i traditionen av organisationsstudier är Johan R. Norbergs 
avhandling Idrottens väg till folkrörelse (2004). Han har i denna studerat 
den statliga idrottspolitiken och idrottsrörelsen från 1913 till 1970. Nor-
bergs forskning ger goda insikter i hur staten försökte använda och styra 
idrotten genom idrottspolitik, ungdomspolitik, fritidspolitik och skattelag-
stiftning. Studierna kretsar kring förhållandet mellan RF och staten. Han 
har berört vissa händelseförlopp som kan relateras till idrottens kommersi-
alisering, exempelvis skattelagstiftningen, den legitimitetskris som idrotts-
rörelsen genomgick visavi staten 1921 samt framförallt den halvillegala 
tippningsverksamhetens inordnande i det statliga monopolet AB Tipstjänst 
år 1934. 

Ytterligare företrädare för denna inriktning är Leif Yttergrens Täflan är 
lifvet (1996), som handlar om idrottens etablering i Stockholm under andra 
hälften av 1800-talet och Rolf Pålbrants Arbetarrörelsen och idrotten 1919-
1939 (1977), vilken handlar om hur arbetarrörelsen ställde sig till den or-
ganiserade idrotten i Riksidrottsförbundet och till det kommunistdomine-
rade Arbetarnas idrottsförbund. Senare exempel är Paul Sjöbloms avhand-
ling Den institutionaliserade tävlingsidrotten: kommuner, idrott och politik 
i Sverige under 1900-talet(2006), om kommunal idrottspolitik i Norrtälje 
under 1900-talet. Karin Wikbergs avhandling Amatör eller professionist? 
(2005) är en forskningsinsats i denna tradition som bidrar med för mig vär-
defulla iakttagelser om hur man inom idrottsrörelsen försökte att kontrol-
lera idrotten genom sina amatörbestämmelser. Samtidigt är hennes forsk-
ningsinsats ett av flera exempel på hur processer som tydligt har en koppling 
till idrott som kommersialiserad företeelse ändå inte har stått i fokus för den 
svenska idrottshistoriska forskningen. Christer Ericssons Fotboll bandy och 
makt (2004) behandlar idrottens roll i brukssamhället, för människorna, 
för organisationslivet och för bruksledningarna. 

Vid sidan av den organisationsinriktade, idrottshistoriska forskningen 
finns en mer kulturhistorisk inriktning. Jens Ljunggren har problematiserat 
vad idrottande stod för i ”Tradition eller tävling?” (1997), och framförallt 
analyserat gymnastiken med sin avhandling Kroppens bildning (1999), med 

                                                      
27 Exempelvis Lindroth (1974), (1987) se s.19, (2002). 
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studier av linggymnastikens företrädare under 1800-talet ur ett perspektiv 
kretsande kring kroppens bildning och ett nationellt manlighetsprojekt. Lik-
nande ansatser finns i de pedagogiskt inriktade avhandlingarna Kroppens 
medborgarfostran: kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-
1962, av Pia Lundquist Wanneberg (2004) och Ett ämne för alla?: normer 
och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002, av Björn San-
dahl (2005). Leif Yttergrens Ti kast varpe (2002) har ett kulturhistoriskt 
perspektiv på delar av varpakastningens historia som idrott. Mats 
Hellspong har bidragit med den etnologiska avhandlingen Boxningssporten 
i Sverige (1982) och den etnologiska studien Den folkliga idrotten (2000). I 
hans avhandling om boxningen berörs den professionella boxningen i Sve-
rige under mellankrigstiden. Han sätter den i relation till genombrottet för 
masskultur med utländska influenser. Detta fungerar främst som en bak-
grund till hans studie som behandlar boxningssportens mer interna kultur. 

Den tidigare nämnde Peter Dahlén är tillsammans med Torbjörn Anders-
son de två svenska forskare som tydligast haft en mass- och populärkulturell 
inriktning i sina studier. Dahlén med sina översikter kring idrott och mass-
media och sin avhandling om den svenska radiosportens etablering och ut-
veckling (2008, 2002a, 2002b, 1999). Det är framförallt hans avhandling 
om radiosporten som presenterar egen primär forskning kring idrott, mass-
media och populärkultur. Trots att delar av avhandlingen handlar om mel-
lankrigstiden studeras inte kommersialiseringen av idrotten ur ett bredare 
perspektiv. 

Torbjörn Andersson lägger stor vikt vid mellankrigstidens svenska fot-
boll och tillämpar i sin avhandling Kung fotboll(2002) ett populärkulturellt 
perspektiv genom sitt intresse för svaga och negligerade grupper, aktörso-
rienteringen och fokuseringen på ideologi. Han anlägger ett brett kulturbe-
grepp på fotbollen i vilken han menar olika typer av aktörer ingår såsom 
klubbledare, spelare, journalister och publik.  Analysen kretsar bland annat 
kring att fotbollen var en manligt uppburen populärkultur, baserad inom 
arbetarklassen, trots medelklassens överhöghet inom denna populärkultur 
genom maktpositioner i förbund, klubbar och media. Han försöker åskåd-
liggöra en ideologisk och kulturell kamp inom fotbollen som han betraktar 
i ljuset av en kommersialiseringsprocess.28 Andersson behandlar fotbollens 
utveckling ur ett brett perspektiv och hans forskning är en viktig referens 
för mig. Dock är han enbart koncentrerad på fotbollen och har inte studerat 
andra viktiga delar av idrotten.  

                                                      
28 Andersson (2002), s. 26-29. 
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Ovanstående omdöme om Andersson kan även göras om Bill Sunds fot-
bollsforskning. Bill Sund har i sina böcker Fotbollens maktfält (1997) och 
Fotbollsindustrin (2007), analyserat olika aspekter av fotbollen, bland an-
nat kommersialiseringen av fotbollen under olika tidsperioder. Han har 
bland annat analyserat olika fotbollsklubbars maktposition, inflytande och 
maktförhållanden som även har stor bäring på min studerade tidsperiod. 

Lars Lagergren har lyft fram och studerat motorcykeltävlingarna i 
skånska Saxtorp vilka ägde rum under 1930-talet. I boken Saxtorps Grand 
Prix Motorcykeltävlingen som blev en folkfest (2002) beskriver han och 
analyserar den inre och yttre dynamiken kring dessa arrangemang som un-
der 1930-talet var mycket populära och under vissa år samlade de över 
100 000 åskådare. Dynamiken studeras genom en analys av entreprenör-
skap, organisationsbyggande och genomförandevillkor. Boken är dock mer 
ett beskrivande av händelseförloppen än ett analyserande av desamma. 

Under det senaste tio åren har det kommit ut ett antal böcker som rela-
terar till massmedia och till kommersiella företeelser kring idrotten. Två hi-
storiska avhandlingar har behandlat idrott och media, Helena Tolvheds 
Nationen på spel Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representat-
ioner av olympiska spel 1948-1972, (2008) och Christian Widholm Iscen-
sättandet av Solskensolympiaden, Dagspressens konstruktion av föreställda 
gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912, (2008), som behandlats ti-
digare i detta kapitel.  En annan studie relaterad till idrott och massmedia 
är Rolf Haslums avhandling Idrott, borgerlig folkfostran och frihet (2006) 
om redaktören, journalisten och idrottsledare Torsten Tegnér. I denna ana-
lyserar han Tegnér som opinionsbildare inom idrotten, bland annat utifrån 
dennes gärning i tidningen Idrottsbladet. I avhandlingen ger Haslum en in-
tressant bild av Tegnér som en aktör som formades i ett samspel mellan de 
nära relationerna i familj och släkt och samhällets utveckling. Tegnér blev 
en aktör inom idrotten genom sitt skriftställande och utgivande av Idrotts-
bladet. I avhandlingen berörs i ringa utsträckning vad tidningen och Teg-
nérs ställningstaganden hade att göra med dennes egen position på idrotts-
marknaden.  

John Hellström har i sin avhandling Den svenska sporthjälten (2014) 
analyserat medieberättelser om fem svenska ”sportstjärnor”, varav en är 
boxaren Harry Persson, som också förekommer i min avhandling. Hell-
ström förklarar Harry Perssons genomslag som sporthjälte utifrån sitt syfte 
att undersöka hur sporthjältar konstrueras samt vad konstruktionen består 
av. Syftet är bland annat att problematisera bilderna av sporthjältar som 
homogena hjältar samt att undersöka om konstruktionen av sporthjältar 
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förändras över tid. I detta sammanhang menar Hellström att sättet som Per-
son framställdes som sporthjälte visar att svensk mediesport var på väg att 
utvecklas till en egen underhållningsindustri. Hellström är en av få svenska 
forskare som försökt problematisera bilden av idrott i förhållande till media 
som underhållning. Han har dock inte studerat den bredd av medieprodu-
center som jag har gjort. Jag har inte haft möjligheten att mer ingående ta 
ställning till Hellströms resultat då dessa publicerades sent i förhållande till 
slutproduktionen av min avhandling.29  

Även Daniel Alsarves avhandling I ständig strävan efter framgång. Före-
ningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89 (2014) 
kom ut sent i förhållande till slutproduktionen av min avhandling. I denna 
presenterar Alsarve bland annat resultatet att en kommersiell orientering 
och marknadsanpassning har funnits hos vissa aktörer inom den svenska 
idrotten under lång tid och även under mellankrigstiden. Detta utgör en av 
de aspekter som han lyfter fram när han analyserar om demokratiska prin-
ciper styrt Örebro Sportklubbs verksamhet och hur detta förändrats över 
tid. Syftet med avhandlingen är att undersöka idrottens folkrörelsedemo-
krati och ur denna aspekt problematiserar han också folkrörelsebegreppet. 

Tobias Stark har i sin avhandling Folkhemmet på is (2010), problemati-
serat ishockeysporten som uttryck för moderniserig och nationell identitet. 
Han har analyserat ishockeyns nordamerikanska rötter och dess relation till 
den ständigt närvarande debatten om amerikanisering. Detta gör hans re-
sultat kring hur denna sport försvenskades intressanta. Han åskådliggör en 
process där ishockeyn under mellankrigstiden betraktades som en utländsk 
importgren som passade svensken illa till att under efterkrigstiden bli en 
svensk paradgren och inlemmas i folkhemsgemenskapen. Stark är också den 
svenska idrottshistoriskt orienterade forskare som tydligast sökt att göra 
upp med en linjär syn på idrottens utveckling som han menar skrivits ”med 
facit i hand” där aktörernas vägval framstått som alltför självklara och där 
historiska alternativ avtecknat sig som tillfälliga orosmoln ”om de alls har 
uppmärksammats”. Detta menar Stark bidrar till ett behov av att nyansera 
historieskrivningen kring ishockeyns utveckling för att kunna förstå den 
som samhällsföreteelse och som redskap för nationellt identitetsbyggande.30 
Starks slutsatser avseende denna linjära syn söker jag att utveckla. 

Johnny Wijk analyserar i Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riks-
marscher, fältsport och Gunder Hägg-feber (2005) den svenska idrottens 

                                                      
29 Hellström (2014), s. 14f, 100. 
30 Stark (2010), s.73-78, 381, 385. 
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utveckling under andra världskrigets beredskapsår. Detta gör utifrån fråge-
ställningar kring framväxten av ungdom som ett samhälleligt tema för dis-
kussion samt om Hägg-febern och dess masskulturella genomslag. Idrotten 
förstås där som ett uttryck för samförståndsanda och kollektiv identitet.  

Det finns ytterligare forskningsinsatser som har behandlat idrotten och 
dess kommersialisering med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv. Exem-
pel på detta är Tomas Petersons studie Leken som blev allvar, Halmstads 
Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad (1989) och hans Den sveng-
elska modellen(1993). Visserligen utgår Peterson från att att analysera över-
gången från en verksamhet som han menar var entydigt en del av folkrörel-
severksamheten till att alltmer påverkas av marknaden och staten. Han me-
nar dock att det var först 1967, när amatörreglerna avskaffades inom den 
svenska idrottsrörelsen, som folkrörelseorganisationerna öppnade sig mot 
marknaden och staten.31 Trots att Peterson söker åskådliggöra idrottens re-
lation till marknaden, menar jag att han undervärderar idrottens relation 
till marknaden för perioderna före 1967. Det samma gäller i studien Vem 
vinner i längden, Billing, Franzén, Peterson (1999), där dessa forskare stu-
derar klubbarna Hammarby IF och Malmö FF. Trots att Malmö FF var 
inblandad i en av de mer uppmärksammade händelseförloppen relaterat till 
idrottens kommersialisering i och med att de betalade ut regelrätta löner till 
sina spelare och bestraffades för detta av Svenska fotbollförbundet med ned-
flyttning till en lägre serie 1934 utvecklar inte författarna sina analyser om 
detta rörande mellankrigstiden.32 

Tidigare forskning har antytt att idrotten är mångfacetterad. Den har i 
mindre grad åskådliggjort och analyserat konsekvenserna av att idrotten 
fanns på konsumtionsmarknaden eftersom idrottens relation till marknaden 
har undervärderas. Sammantaget har tidigare forskning kring de svenska 
förhållandena behandlat sportifieringen och även spridda delar av kommer-
sialiseringen av den svenska idrotten. Däremot har inte den svenska forsk-
ningen behandlat den kulturella logiken kring idrottens kommersialisering 
och sportifiering.  

Utgångspunkt 
Mitt problemområde och övergripande frågeställningar kommer att ringas 
in utifrån forskningsresultat från Mats Franzén, Christer Ericsson, Björn 
Horgby och Torbjörn Andersson. Dessa forskare har ur olika synvinklar 
                                                      
31 Peterson (1989), s.8, 10. 
32 Billing, Franzén, Peterson (1999), s. 102ff, jmf. Andersson (2002), s.433-437. 
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analyserat hur idrotten blir till en skärningspunkt för anspråk överifrån och 
motstånd underifrån.  

Torbjörn Andersson har beskrivit det som att det pågick en ständig ide-
ologisk och kulturell kamp inom den svenska fotbollen som kan betraktas i 
ljuset av en kommersialiseringsprocess.33  En egensinnighetens kommersia-
liserade idrott i förhållande till skötsamhetens folkrörelseidrott, för att tra-
vestera Björn Horgby. Mats Franzén menar att fritiden för de studerade 
unga i Stockholm formades i ett kraftfält där tillhörigheten till ett samman-
hang eller gäng var fundamentalt och att det folkliga nöjet var av vikt. Den 
av marknaden distribuerade nöjesverksamheten och den organiserade fri-
tidsverksamheten, vilken fått sitt mest framträdande uttryck i föreningslivet, 
spelade en stor roll. I denna kultur fanns föreningslivet som disciplinerade 
och fostrade människor, och nöjeskulturen, som kunde stå som motsats till 
föreningslivet. Inom den moderna tävlingsidrotten rymdes alltså både folk-
rörelsernas föreningsliv och det kommersialiserade nöjeslivet. 

Under mellankrigstiden växte det fram en folklig kultur som hade sin 
förankring i staden och särskilt i större städer som exempelvis Stockholm 
eller Norrköping.  De aktörerna som studeras i denna avhandling hade alla 
sin förankring i staden, framförallt i Stockholm. Förutsättningarna för 
denna stadskultur var det sociala sammanhanget, livsvillkoren, den ökande 
fritiden och de ökande ekonomiska resurserna hos befolkningen. I denna 
folkliga stadskultur hade idrotten en viktig plats. I och med det ökade kon-
sumtionsutrymmet hos befolkningen fanns utrymme för att konsumera nö-
jesföreteelser som idrott.   

Jag har visat att den utveckling som ska åskådliggöras och analyseras 
hade en förtid. Tidigare forskning ger en grund till att jag kan utgå från att 
idrotten var på väg in i en förändringsfas vid starten av mellankrigstiden. 
Denna förändringsfas visade sig i idrottsrörelsens interna utveckling rö-
rande antal deltagare och organisationsuppbyggnad och i att idrotten växte 
som masskulturell företeelse. 

Idrottsrörelsen växte och satte riktmärket för vad idrott var och under 
mellankrigstiden ökade tilltron gradvis till idrotten som en positiv kraft i 
samhället. Detta visade sig exempelvis genom statsanslaget till idrottsrörel-
sen och genom samhällets olika stöd till byggande av idrottsplatser. Idrotten 
kunde representera det goda föreningslivet och detta bidrog till att det of-
fentliga stödde idrottsrörelsen.  

                                                      
33 Andersson (2002), s.26f. 
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Genom sin karaktär av folkrörelse utgjorde idrottsrörelsen en kraft som 
försökte att definiera och styra idrottens utveckling. Idrotten hade också i 
och med det som flera forskare kallar, sportifieringen, i mångt och mycket, 
blivit till en modern tävlingsidrott, med standardiserade regelverk, kontrol-
lerande förbund och lättfattliga, tydliga prestationer vilka fungerade som 
utmärkt underlag för folkliga nöjen och nöjeskonsumtion. Idrott och nöje 
kanaliserades inte sällan genom media. Idrotten och populärpressen hade 
internationellt sett utvecklats till vad som beskrivits som en symbios. Idrot-
ten kom också att bli en allt populärare åskådarföreteelse.   

Internationella forskare har belyst detta. Ett exempel är den inflytelserike 
amerikanska idrotts- och massmedieforskaren Michael Oriard som skrivit 
om den amerikanska fotbollens explosionsartat ökande popularitet under 
1920-talet i USA. De faktorer han nämner som viktiga förutsättningar lik-
nar det som tidigare svensk forskning identifierat rörande svenska förhål-
landen. Detta gör att det finns en internationell utveckling att relatera till 
och denna visar att masskonsumtionskulturen kring idrotten var ett inter-
nationellt fenomen. Oriard har identifierat ett offentligt intresse för befolk-
ningens hälsa, en ökad fritid för befolkningen och en förbättrad ekonomi 
som gav utrymme för konsumtion. Utifrån dessa förutsättningar skapade 
arrangörerna av tävlingarna tillsammans med media en kultur kring den 
amerikanska fotbollen som gjorde den mycket populär. Oriard trycker på 
att kulturen kring den amerikanska fotbollen skapades i ett marknadsmäss-
igt samspel vilket gav upphov till motsägelser och motsättningar.34 

Det svenska idrottshistoriska kunskapsläget har breddats avsevärt under 
de senaste decennierna. Samtidigt finns goda möjligheter att komplettera 
och utveckla tidigare analyser kring den svenska idrottens utveckling under 
mellankrigstiden. Förutom Tobias Stark är det få forskningsinsatser som 
präglats av en ambition att problematisera uppfattningen om den svenska 
idrottens enhetlighet och den förmena uppfattningen om dess linjära ut-
veckling. Även den kulturhistoriskt inriktade forskningen har tenderat att i 
viss mån överbetona och därmed bekräfta uppfattningen om svensk idrotts 
enhetlighet på organisationsplanet och att denna enhetlighet också avspeg-
lats i och av media.  Min utgångspunkt är den motsatta, nämligen att åskåd-
liggöra idrottens sammansatta och motsägelsefulla karaktär i skärnings-
punkten mellan masskonsumtion och folkrörelse. 

                                                      
34 Oriard (2002), s.3, 16f. Se även Oriard (1993), se Dahlén (2004), s. 12 för Ori-
ards inflytande. 
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Problemområde och frågeställning 
Genomgången av forskningsläget visar att det finns en god kunskapsgrund 
om idrottens organisatoriska utveckling som uttryck för strävanden hos ide-
ella och offentliga aktörer. Kunskapsläget ger för handen att det saknas 
kunskap om idrotten på konsumtionsmarknaden där olika grupper såsom 
idrottsföreningar, sammanslutningar av arrangörer, medieaktörer och 
andra näringsidkare försökte utnyttja idrotten för olika syften, det vill säga 
när exempelvis ideella aktörer som idrottsföreningar agerade på konsumt-
ionsmarknaden. Kunskapsläget ger grund för att ringa in ett problemom-
råde för denna avhandling samt formulera problem och frågeställningar. 

Idrott var en del av den nöjeskonsumtion som ägde rum inom den folk-
liga stadskulturen. Centralt i problemområdet är kommersialiseringen av 
idrotten. Det handlar om hur folkrörelseidrotten kom in i en process i rikt-
ning mot en allt starkare samhällelig position. Samtidigt utmanades denna 
position när idrotten blev föremål för den folkliga kulturens konsumtions-
utrymme. Idrotten kan utifrån tidigare forskning antas ha formats genom 
ett samspel med marknaden, vilket kunde ge upphov till en masskultur vil-
ken var fylld av motsättningar och motsägelser. Detta samspel har inte ut-
forskats tillräckligt.   

Mina studier är som tidigare framhållits inriktade på kommersialiserings-
processerna, dess konsekvenser för vilken typ av idrott som producerades 
och dess konsekvenser för tongivande producenter av idrott. Kommersiali-
seringen innebar omsättning av pengar och denna omsättning gav upphov 
till ekonomiska intäkter. Jag menar att kommersialiseringen kan renodlas i 
två kommersialiseringsprocesser där den ena avser marknadsaktörernas an-
vändning av idrotten och den andra till kommersialiseringens konsekvenser 
för idrotten Den förra processen står i huvudfokus för mina studier, men 
den senare belyses också.  

Med kommersialiseringen av idrotten följer att idrotten blev en del av 
konsumtionsmarknaden. Mina olika studier är därför inledningsvis inrik-
tade på att belägga att och hur idrotten var en del av konsumtionsmark-
naden. Alla empiriska kapitel, förutom kapitlet om massmedia, är struktu-
rerade för att åskådliggöra och analysera de tre processerna marknadise-
ring, sportifiering och identitetsprocesser. Respektive process kopplas till en 
logik: marknadslogik, tävlingslogik och kulturell logik, som problematise-
ras. Dessa logiker innehåller möjliga utvecklingsprocesser som ibland kan 
krocka med varandra och detta kan ha följder för kommersialiseringspro-
cesserna. 
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I avhandlingen problematiseras och analyseras konsekvenserna av kom-
mersialiseringen för några betydande idrottsarrangörer inom och utom id-
rottsrörelsen. Detta görs genom att den analytiskt överordnade marknads-
logiken sätts i samband med tävlingslogiken och den kulturella logiken. De 
delar av idrotten vilka studeras betraktas som en del av en masskonsumt-
ionskultur, det vill säga att idrottens tävlingar och kringverksamhet samt 
förmedlingen av dessa kunde konsumeras av åskådare, läsare och lyssnare. 
Idrott för masskonsumtion kunde produceras både av ideella aktörer såväl 
som av aktörer som varken hade ideella motiv eller tillhörde en ideell orga-
nisation. Med idrott avsedd för masskonsumtion avses inte idrott som ut-
övaraktivitet och den följande betydelsen för utövarna. Det är idrott för 
masskonsumtion som studeras och denna studeras ur följande aspekter: 

 
1. Idrott på konsumtionsmarknaden  marknadslogik markna-

disering 
2. En arena för grupper som vill utnyttja idrotten för olika syften, in-

stitutionell organisering tävlingslogik sportifiering 
3. Idrott som folknöje, publik underhållning kulturell logik 

identitetsprocesser 

Den analytiskt överordnade logiken är marknadslogiken eftersom den är 
direkt kopplad till kommersialiseringen och att idrotten blev en del av kon-
sumtionsmarknaden. När idrotten blev en del av konsumtionsmarknaden 
följde en marknadisering. Marknadslogiken handlar om ett beroende av 
ekonomiska resurser, vilka kan skaffas genom ett framgångsrikt agerande 
på marknaden.  

Det kan då ha handlat om hur man när det gällde arrangemang och me-
diedistribution behövde tänka på att skapa ekonomiska överskott och und-
vika underskott. Pengarna behövdes för att kunna skaffa sig goda tränare, 
bra spelare, skapa attraktiva arrangemang eller säljande medieprodukter. 
En följd av detta är att inte enbart kampen om poäng, rekordtider och id-
rottsliga vinster är drivkraften. En följd kunde bli att man började agera på 
den ekonomiska marknadens villkor och att man blev del av en masskon-
sumtionskultur. Produkten idrott måste säljas och detta kunde få konse-
kvenser för hur idrottens organisation utvecklades, vad man prioriterade i 
verksamheten och, i slutändan, vilken karaktär som betonas för den idrott 
som utvecklades.  

En ökad marknadspotential kring idrott kunde innebära att aktörerna 
kom att agera på vad som kan kallas idrottens ekonomiska marknad. Det 
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kunde leda till behov av att inte bara förhålla sig till folkrörelseidrottens 
förutsättningar rörande organisatorisk ram och tävlingsidrottens karaktär, 
utan också till att den ekonomiska marknaden satte upp villkor som man 
förhöll sig till och dessa förhållningssätt kunde ha haft konsekvenser. Kom-
mersialiseringsprocesserna, och den följande marknadiseringen kunde re-
sultera i att idrottsaktörernas konkurrenskraft inte enbart handlade om att 
vinna tävlingar enligt tävlingsidrottens grundläggande logik utan också om 
att attrahera köpare, det vill säga publik och andra konsumenter enligt den 
ekonomiska marknadens logik. 

Den kärnverksamhet som bedrevs av aktörerna eller som såldes via media 
och via produkter och som bar på idrottsligt kulturellt innehåll, var modern 
tävlingsidrott, det vill säga en verksamhet som präglades av tävlingslogik. 
Denna tävlingslogik betraktar jag som motorn i kommersialiseringen av id-
rotten. Kärnverksamheten var alltså inriktad på att skapa vinnare av id-
rottstävlingar. Den process som format den moderna tävlingsidrotten var 
sportifieringen. En möjlighet är att sportifieringen var en förutsättning för 
att idrotten blev underhållande, att den därmed kunde bli till en arena för 
grupper som ville utnyttja idrotten En viktig del av den moderna tävlingsid-
rotten är att den bedrivs med respekt för gemensamma regler vilka formades 
inom någon form av institutionell ram. En möjlig konsekvens är att täv-
lingslogiken, genom att göra idrotten till ett attraktivt konsumtionsobjekt, 
också bar på ett frö som kunde växa till att hota den sportifierade idrotten. 

Jag menar att marknadslogik kan sättas i relation till en marknadiserings-
process och att tävlingslogiken kan sättas i relation till sportifieringsproces-
sen. Dessa två logiker och följande processer tvinnades samman genom att 
idrotten gav uttryck för identitet. Därför studerar jag även kulturella logiker 
som kopplas samman med identitetsprocesser. Det handlar om kulturella 
logiker som publikens strävan efter att underhållas och att identifiera sig 
med stjärnor och lag. Vilken eller vilka identiteter bar och sålde de stude-
rade aktörerna? Genom att studera dessa logiker kan ny kunskap och nya 
perspektiv tillföras den idrottshistoriska forskningen. 

De förändringsprocesser som jag relaterar marknadslogiken, tävlingslo-
giken och kulturell logik till kommer jag att använda för att analysera ut-
vecklingen hos några tongivande aktörer. Avhandlingens studier är inrik-
tade på idrottsföreteelser som fanns i spänningsfältet mellan masskonsumt-
ionskultur och den ideella folkrörelsesfären. De behandlar att pengar kom-
mer in i idrotten, vilket kunde få konsekvenser för hur olika aktörer inom 
idrotten agerade. Studierna avser att belysa problemet rörande att mark-
nadens logik, idrottens sportifieringslogik och de kulturella logiker som låg 
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bakom delvis kunde stå för både motverkande och delvis samverkande kraf-
ter.  Det betyder att jag både studerar dessa processer och konsekvenserna 
av dessa.  

Huvudfrågeställningen i avhandlingen är vilka konsekvenserna blev av 
idrottens kommersialisering och följande marknadisering för aktörerna och 
för den verksamhet som de bedrev. Huvudfrågeställningen besvaras via ett 
antal underfrågor. Vad hände när idrotten kom ut på marknaden, vilka 
konsekvenser kan ses av idrottens kommersialisering med effekter på dem 
som levererade idrottsupplevelser? Vad betydde detta för karaktären av den 
tävlingsidrott som bedrevs? Vilka idrotter bar på ett sådant innehåll som 
korresponderade med den övriga masskulturen så att dessa konsumerades 
istället för andra idrotter? Innebar marknadiseringen att de studerade id-
rottsarrangörerna kom i konflikt med idrottens reglerverk rörande idrottens 
organisation, relationer mellan dess aktörer och tävlingsidrottens regler?  

Idrottens organisation struktureras på två nivåer, dels förbundsnivån och 
dels arrangörsnivån. Utgångspunkt för denna indelning är att den idrott 
som täcks in framförallt är den idrott som kan ses som masskultur och där-
med är avsedd för masskonsumtion. Med förbundsnivån avses distriks- och 
nationsförbund inom och utom Riksidrottsförbundet och dess specialför-
bund samt förekommande internationella organisationer. Aktörerna på för-
bundsnivån försöker reglera, organisera och styra idrotten under respektive 
organisation. På arrangörsnivån finns de aktörer som producerar och leve-
rerar idrottsupplevelser, det vill säga tävlingsarrangörer, idrottsföreningar 
och media. 

Disposition och undersökningar  
Avhandlingen är disponerad i sex kapitel varav kapitel två, tre, fyra och fem 
innehåller empiriska undersökningar och kapitel sex innehåller en resultat-
sammanfattning samt analys. Varje empiriskt kapitel är strukturerat i ett 
antal delundersökningar.  

I denna avhandling studeras fotbollsklubben AIK, friidrottsklubben IK 
Göta och några av de viktiga aktörerna inom proffsboxningen. Vidare stu-
deras olika media med idrottsinnehåll. I alla empiriska kapitel behandlas 
framträdande leverantörer av idrottsupplevelser. Med leverantörer avses ar-
rangörer av tävlingar, medieproducenter och producenter av produkter med 
idrottsanknytning. Dessa var ledande arrangörer av stora tävlingar och/eller 
förmedlingen av dessa. De var därmed viktiga för den idrott som masskon-
sumerades. I respektive kapitel resoneras mer ingående kring aktörernas po-
sition inom idrotten och varför valet föll på dem. 
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Studierna är inte inriktade på de idrottsgrenar som hade flest antal aktiva 
eller flest antal tävlingar. Sporternas popularitet bedöms i stället utifrån att 
de lockade många åskådare och att de var massmedialt uppmärksammade. 
Därav understryks betydelsen av ett empiriskt kapitel om massmedia ef-
tersom kunskapsläget delvis är magert rörande detta område. De aktörer 
jag studerar förekom framförallt i större städer och jag uppmärksammar 
företeelser i Stockholm. Motiveringen till detta är utgångspunkten i folkliga 
stadskulturer, antagandet att marknadiseringen märktes först i Stockholm, 
att tongivande media fanns i Stockholm och att undersökningarna under-
lättas av att det tillgängliga mediematerialet som studerats framförallt pro-
ducerades i Stockholm. Strävan i urvalet har också vägletts av att finna 
några av de mer omdebatterade och betydelsefulla aktörerna med koppling 
till idrottens kommersialisering.  

Jag har valt att inte studera idrottsförbundens egen tävlingsverksamhet i 
förhållande till landslag. Den mångtydiga masskulturen kan antas fram-
träda tydligare på andra nivåer. Däremot åskådliggörs relationer mellan de 
studerade idrottsarrangörerna och de eventuella, överordande organisat-
ionsnivåerna. Därmed studeras klubbnivån eller motsvarande. AIK och IK 
Göta bedrev båda sin verksamhet med bas i idrottsrörelsen. Den profess-
ionella boxningen bedrevs utanför idrottsrörelsen och fungerar därmed som 
en referens till de idrotter som fanns inom RF. Proffsboxningen är en idrott 
som kan förväntas vara mest påverkad av kommersialisering samtidigt som 
det handlar om en stort uppmärksammad arenasport med flitig exponering 
i massmedia. Oavsett om de var ideella föreningar inom idrottsrörelsen eller 
fristående boxningsentreprenörer som verkade på marknaden var de aktö-
rer som förhöll sig till de kulturella logiker som erbjöd identifikation. Deras 
verksamheter går att förstås utifrån sportifieringsprocessen. I avhandlingen 
studeras dock inte enbart dessa leverantörer av idrottsupplevelser. Som bak-
grund till avhandlingens huvudsakliga undersökningar görs också studier 
som ger perspektiv på massmedias roll i kommersialiseringen av idrotten.  

Ett antal potentiella föremål för studier har valts bort. Det fanns även 
andra exempel på populära idrottsgrenar under mellankrigstiden med mass-
kulturella förtecken förutom boxning, friidrott och fotboll. Ett exempel är 
motorcykelsporten som upplevde en storhetstid under 1930-talet. Kända är 
Saxtorps Grand Prix som lockade mycket stora publikskaror vid de årliga 
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tävlingarna.35 Dessa tävlingar ägde rum i Skåne, vilket visar att stora popu-
lära arrangemang med kommersiella förtecken inte enbart var ett Stock-
holmsfenomen. Motorsporten hade kopplingar till kommersiella intressen-
ter, exempelvis motorfabrikanter, tidningar och drivmedelsförsäljare etc. En 
undersökning kring motorsporten hade kunnat komplettera avhandlingen. 
Ett annat exempel är cykelsporten som också var en idrottsgren som tidigt 
verkade i ett liknande sammanhang som motorcykelsporten.36 Andra grenar 
som också hade kunnat utgöra föremål för kompletterande studier är ex-
empelvis bandy skidsport eller brottning. Dessa var idrottsgrenar som fick 
relativt mycket uppmärksamhet i dagspressen.37 Ingen av dessa grenar hade 
dock en lika framskjuten position inom de medier som studerats, vilket ty-
der på att de inte heller var så kommersialiserade. 

Det inledande empiriska kapitlet behandlar massmedia. Det avses fun-
gera som bakgrund till de följande kapitlen och är därför annorlunda struk-
turerat än de övriga. Som tidigare nämnts finns redan ett antal studier kring 
idrott och massmedia, men idrottens kommersialisering och integrering som 
en del av den folkliga kulturens nöjeskonsumtion är inte belysta i nämnvärd 
omfattning. Detta ligger i fokus för kapitlets delstudier. Delstudierna i detta 
kapitel har karaktär av grundforskning eftersom de studerade medietyperna 
hittills inte tidigare utforskats. Urvalet av massmedia i kapitlet är brett och 
har styrts av att finna aktörer med direkta intressen i kommersialiseringen 
av idrotten, vilka kan knytas till idrottens masskulturella arrangemang. Det 
handlar om aktörer som hade direkta kopplingar till idrotten som en del av 
den folkliga nöjeskulturen. Urvalet har också styrts av att uppmärksamma 
medieföreteelser som inte tidigare varit föremål för studier. Detta betyder 
att dagspress, radio samt tidningen Idrottsbladet har valts bort till förmån 
för annan sportpress, film, teaterföreställningar och musikmedia. Kapitlets 
delstudier behandlar utvecklingen av marknaden för sporttidningar och 
dess innehåll. Vidare studeras idrott på biograferna, i både fiktion och ny-
hetsrelaterad film. Vidare behandlar delstudierna idrottens genomslag i 
andra nöjessammanhang som musik och teater. Kapitlet är inte strukturerat 
enligt de tre logikerna tävling, sportifiering eller identitet. 

                                                      
35 Se Lagergren (2002). Lagergren har belyst motorsporten ur dessa aspekter i sin 
studie av Saxtorps Grand Prix. 
36 Se Sund (2012). Sunds undersökningsområde är inriktat på efterkrigstiden och 
berör endast översiktligt mellankrigstiden. 
37 Wallin (1998), tabell 6:1, s.68. 
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De masskulturella företeelser som berörs i kapitel 2 stod i nära relationer 
till varandra avseende förekommande idrotter, gemensamma producenter 
och innehåll. De var alla föremål för den folkliga nöjeskonsumtionen, de 
befann sig på konsumtionsmarknaden och utgjorde sammantaget en arena 
för grupper som ville utnyttja den. Aktörerna på massmediemarknaden 
hade ofta starkare eller svagare kopplingar till idrottens organisationer och 
var involverade i förmedlingen av idrott samt ibland i arrangemangen kring 
idrottstävlingar. Utgångspunkten är att behandla en process om hur idrott 
distribuerades på mediemarknaden. Hade idrottsrörelsens organisationer 
något inflytande över denna process? Hur och när formerades den masskul-
turella distributionen av idrott i sporttidningarna, på biograferna, på teat-
rarna och i musiken? Vilket kulturellt sammanhang utgjorde populära, id-
rottsliga massmedia? Vilket masskulturellt innehåll appellerade till konsu-
menterna och förmedlades till dessa under den studerade perioden?  

Det därpå följande kapitlet behandlar proffsboxningen, vilken är spar-
samt belyst i tidigare forskning. Den stod med ett ben i folkliga nöjeskul-
turers mylla, men dess ledande aktörer kom inte sällan från idrottsrörelsen 
och flera var samtidigt aktiva i att etablera amatörboxningen som en del av 
idrottsrörelsen. Proffsboxningen studeras som en masskulturell företeelse 
som bars fram av tidningar, teater- och filmproducenter, bokförläggare, ga-
laarrangörer och boxningssällskap. Men proffsboxningen var samtidigt ur 
flera synvinklar en modern tävlingsidrott. Den professionella boxningens 
organisering skilde sig från idrottsrörelsen på flera sätt. Den professionella 
boxningen har sällan utmärkts av stabila organisationer, varken i Sverige 
eller annorstädes. Dess organisatörer tillhörde inte idrottsrörelsen utan ut-
gjordes av olika marknadsaktörer utanför idrottsrörelsen. Men det hand-
lade om tävlingsidrott som förmedlades i samma mediala sammanhang som 
annan idrott. Proffsboxningen var livligt omdebatterad men betraktades 
ändå i huvudsak mer som tävlingsidrott än som någon annan form av nö-
jesföreteelse. Delstudierna behandlar hur proffsboxningen utvecklades i ett 
marknadsmässigt samspel, hur organisationsformer för sporten växte fram 
och hur man gestaltade dess tävlingar. Hur bedrevs boxningen? Vilka ideal 
förmedlades genom den? Hur kan man förstå dess organisering och utfö-
rande i förhållande till kriterierna för sportifierad tävlingsidrott? Trots att 
proffsboxningen inte tillhörde RF tillhörde flera av de ledande personerna 
som organiserade verksamheten RF-idrotten. Medieaktörerna integrerade 
andra idrotter och boxning. Den professionella boxningen hade därmed di-
rekta kopplingar till den övriga idrotten. Samtidigt utgör dess organisering, 
marknadisering och kulturella laddning en utmärkt referens för att resonera 
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kring avhandlingens problemområde och sätta det i relief till AIK och IK 
Göta. 

Det fjärde kapitlet behandlar AIK. Inom den svenska fotbollen var AIK 
den förening som trots sin tillhörighet till idrottsrörelsen, också mest upp-
märksammats för sin kommersialiserade verksamhet. Klubben omsatte 
stora summor, var omdebatterad och föremål för principiella beslut från 
idrottsliga och offentliga myndigheter.38 I Stockholm var AIK i det närmaste 
utan konkurrens under mellankrigstiden eftersom de olika lokalkonkurren-
terna inte uppvisade stabilitet över tiden. I andra städer fanns betydelsefulla 
klubbar med stor publik och kopplingar till olika typer av kommersiell verk-
samhet. Exempelvis Malmö FF hamnade i klammeri med Fotbollförbundet 
under 1930-talet när klubben bröt mot amatörreglerna.39 Ingen annan 
klubb i Sverige hade dock den position som AIK hade i förhållande till av-
handlingens problemområde. 

Den tidsmässiga avgränsningen för studierna om AIK sträcker sig från 
1928 till 1940. Under denna tid var klubben mycket framgångsrik sports-
ligt, den var livligt omskriven och upplevde stora publika framgångar sam-
tidigt som den också var föremål för principiella ställningstaganden både 
inom idrottsrörelsen och från offentligt håll. Detta betyder att delstudierna 
kan åskådliggöra AIK som arrangör och relationerna till förbundsnivån. 
Allt som allt handlade AIK:s verksamhet om att skapa förutsättningar för 
att bedriva framgångsrik elitverksamhet inom fotbollen och detta kunde in-
nebära ett beroende av marknaden. Detta beroende kommer att analyseras 
avseende hur klubben försökte organisera sin verksamhet, hur de populära 
matcherna bidrog till aktiva förhållningssätt till regler, idéer och beslut från 
förbundsnivån, vilka omgav verksamhenen. Källmaterialet utgörs av klub-
bens protokoll, redovisningar, jubileumsböcker och klubbtidning. 

Det sista empiriska kapitlet behandlar friidrottsklubben IK Götas verk-
samhet. Klubben var tidvis ledande i landet rörande arrangerandet av stora 
friidrottsgalor och man var den klubb som ihärdigast sökte inflytande i Fri-
idrottsförbundet i frågor rörande klubbars rätt till självständighet. Samti-
digt var det den klubb som allra mest var föremål för sanktioner från för-
bundshåll. Andra betydelsefulla friidrottsföreningar fanns även i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Dessa ordnade också stora galor och hade 
framgångsrika trupper. Ingen annan klubb än IK Göta var dock lika dri-
vande i principiella frågor vilka emanerade ur problemen kring att ordna 

                                                      
38 Andersson (2002), s.344f, Norberg (2004), kap.12., Sund (1997), s.131ff. 
39 Se Andersson (2002), s.433-437 för turerna kring Malmö FF. 
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stora friidrottstävlingar. Kapitlet omfattar hela mellankrigstiden, från åren 
då man byggde upp sin position som arrangör av stora tävlingar, över stor-
hetstiden, fram till en stor konflikt med friidrottsförbundet under 1930-ta-
lets inledande år över nedgångstiden under resterande 1930-talet.  

Delstudierna behandlar IK Götas relationer till förbundet rörande arran-
gerandet av och deltagandet i stora friidrottsgalor, betraktade i ljuset av 
klubbens målmedvetna arbete för att bygga upp en stark marknadsposition. 
En underliggande fråga är om utformningen av klubbens verksamhet mer 
kan förstås som ett byggande av sin position på idrottsmarknaden än som 
värnandet av idrottsrörelsens idéer och organisatoriska uppbyggnad. Det 
handlar om och hur klubben försökte att skapa resurser och utnyttja sin 
position på friidrottsmarknaden och vilka konsekvenser detta hade för 
klubbens idrottsverksamhet. 

Metod och källmaterial 
Rent praktiskt tillämpar jag en traditionell historisk, kulturanalytisk metod, 
där jag framförallt undersöker material med syftet att frilägga motiv, argu-
ment och händelseförlopp hos de studerade aktörerna. Resultaten från stu-
dierna redovisas för att besvara de frågeställningar som satts upp. Svaren 
leder tillbaka till en diskussion om avhandlingens problemområde.  

Jag anknyter till Franzéns studier där han utgår från ett antropologiskt 
kulturbegrepp, det vill säga att kultur blir detsamma som det faktiska sättet 
att leva livet. Metodologiskt innebär detta att det problemområde som stu-
deras blottläggs i den givna situationen och inte kan bestämmas teoretiskt 
utanför denna ram av händelser.40 Trots idrottens beroende av det omkring-
liggande samhället fungerar den framförallt utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Detta betyder att idrottens uttryck kan åskådliggöras och förutsätt-
ningarna för dess produktion beröras innan idrotten sätts i förhållande till 
det övriga samhället. 

Den idrottsliga masskulturen utvecklades i ett marknadsmässigt samspel 
mellan idrottsarrangörer, förbund och medieaktörer som revymakare, jour-
nalister, tidningar, journalfilmare och filmproducenter. Denna masskultur 
blev som tidigare forskning konstaterat en icke entydig kultur. Detta moti-
verar varför studierna inriktas på en idrottslig mångfald och konkurrenssi-
tuationer. Det handlar om en masskulturell produktionsprocess som kän-
netecknas av kompromisser och kamp med regelverk och maktstrukturer. 
Det handlar om en mångtydig ekonomisk verksamhet som innefattade 
                                                      
40 Franzen (1992), kap.1 särskilt s.20-26, 43f. 
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marknadspositioner som kunde ha konsekvenser för hur idrotten uppfatta-
des och bedrevs. 

De olika undersökningar som ligger till grund för avhandlingen är inte 
totalundersökningar. I grund och botten är väl sådana omöjliga att göra 
inom ämnet historia. De är istället styrda av ambitionen att ge underlag för 
slutsatser kring avhandlingens problemområde och frågeställningar. Jämfö-
relserna mellan än fler aktörer än de studerade förväntas inte uppväga nyt-
tan av den konkretion rörande de händelseförlopp vilka uppnås i respektive 
utförd studie.  

Arkivstudierna har styrts av en förförståelse om att idrotten gick igenom 
en kommersialiseringsprocess med start kring 1920. Detta betyder att 
material har sökts som är uttryck för en sådan process. De refererade käl-
lorna riskerar därmed att överbetona utvecklingen eftersom huvuddelen av 
idrotten i Sverige i betydligt mindre utsträckning än de studerade aktörerna 
var lika omfattande inbegripna i kommersialiseringen. Det är också värt att 
påpeka att huvuddelen av det källmaterial som gåtts igenom, oavsett om 
det rör sig om klubbtidningar, sportpress, idrottsböcker, protokoll och eko-
nomiska redogörelser eller filmrelaterat material, behandlar den idrottsliga 
”vardagen”, det vill säga reguljära matcher och tävlingar där materialet inte 
främst ger utrymme för resonemang kring folkrörelse eller masskonsumt-
ionskultur. Men vid ett närmare studium kan händelseförloppen kring ar-
rangemangen inte bara berätta om idrottsorganisationsinterna menings-
skiljaktigheter, utan de kan sättas i sammanhang med frågor om att det 
fanns en marknadspotential kring idrotten och denna potential kan ha kom-
mit att påverka idrotten. Att sätta källmaterialet i relation till ett samman-
hang är inte präglat av den närläsningsambition likt de diskursanalyser som 
finns i exempelvis Christian Widholms studie kring dagspressens konstrukt-
ion av föreställda gemenskaper vid Stockholmolympiaden 1912 eller i He-
lena Tolvheds studie kring populärpressens representation av olympiska 
spel. Sådana ansatser innehåller en kritisk, kontextualiserande läsning som 
åskådliggör gemensamma undertexter i det studerade materialet.41 Min me-
tod är inte diskursanalytisk men syftar ändå till att blottlägga sådant som 
jag sätter i relation till masskultur men som aktörerna själva inte såg som 
annat än rent pragmatiskt handlande. På den nivå jag analyserar materialet 
handlar det om att blottlägga aktörernas makt, vilja, styrning, kunskap om 
förhållanden och taktiskt sinne för det gångbara samt inte minst om att 

                                                      
41 Widholm (2008), s. 63f, Tolvhed (2008). 
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bilda en bas för analyserna genom att blottlägga vad aktörerna faktiskt pro-
ducerade avsedd för idrott för masskonsumtion. 

De olika delstudierna är inriktade på olika typer av aktörer. Dessa har 
efterlämnat olika typer av källmaterial. De ideella aktörerna har lämnat ef-
ter sig både traditionellt, historiskt källmaterial såsom protokoll, årsredo-
visningar och officiella tryckalster, vilka har studerats. De kommersiella ak-
törerna har lämnat efter sig olika typer av material och då har olika uttryck 
av deras verksamhet studerats som böcker, tidningar, annonser, tidningar 
och musik. Vidare har olika databaser och sammanställningar använts. 
Källsituationen har varierat betydligt för de olika undersökningarna och 
som antytts här handlar det om olika typer av källgrupper och källtyper. På 
grund av detta har jag funnit det som mest lämpligt att diskutera källmateri-
alsituationen mer ingående och även de metodologiska tillvägagångssätten 
för de olika studierna i respektive kapitel. 

Generellt har ett källmaterialproblem aktualiserats vid respektive under-
sökning. De verksamheter som studerats har inte haft företrädare som lagt 
ned omsorg på att bevara samtliga handlingar som kunnat dokumentera 
verksamheterna. Förhållandet har snarare varit det motsatta. Eftersom pro-
cesser kring idrottens kommersialisering kunnat strida mot idrottsrörelsens 
regler kring ersättningar och ekonomisk fördelning finns sällan material be-
varat som fullt ut belyser dessa processer. Som framkommer senare i av-
handlingen, hävdade också klubbföreträdare att ekonomiska redovisningar 
var gjorda på ett sätt så att inte processerna gick att följa fullt ut. Mina 
kartläggningar har därför inneburit ett pussel av ett sprött källmaterial. Rö-
rande de förbunds- och organisationsbildningar som aldrig hade sin hemvist 
inom idrottsrörelsen finns överhuvudtaget inget arkivmaterial bevarat. I 
mediebranschen har det inte funnits en arkivtradition på samma sätt som 
inom föreningslivet. Detta betyder att det studerade materialet sällan är sys-
tematiskt sparat, att luckor finns och att undersökningarna har ställts inför 
stora sökbarhetsproblem.  

Etiska övervägningar 
Etiska utmaningar är aktuella i historiska studier. Detta gäller även när stu-
dierna avser en period som ligger mellan 70 och 90 år tillbaka i tiden. I mina 
studier framkommer ståndpunkter och handlingar från enskilda individer 
utan att dessa är anonymiserade. Detta innebär att etiska överväganden be-
höver göras. 

Samtliga individer som förekommer i studierna var väl bekanta personer 
i sin samtid och de verkade också offentligt i de processer som studerats. 
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Studierna bygger i stor utsträckning på källor och uppgifter som var kända 
redan i sin samtid och som inte sällan var offentligt tillgängliga redan då. 
Exempel på sådant är pressmaterial och annat som är relaterat till masskul-
turella uttryck. De olika protokollmaterial som studeras var däremot inte 
offentliga. De stammar från förenings- och förbundsmaterial som redan un-
der mellankrigstiden kunde förväntas arkiveras i bestånd som efter en tid 
blir offentliga via för allmänheten öppna arkiv. En del uppgifter var käns-
liga då, men uttalanden och ståndpunkter dokumenterade i det material jag 
studerat kunde inte förväntas vara hemliga eller skyddade för framtida stu-
dier.  

Med hänsyn till i vilka sammanhang de olika individerna verkade och i 
vilken typ av källmaterial som detta har dokumenterats menar jag att det är 
motiverat att analysera dem utan hänsyn till anonymitet trots de etiska över-
väganden som detta innebär, men samtidigt med beaktande av dessa utma-
ningar. 
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Idrott i sporttidningar, film, teater och musik 
Detta kapitel har syftet att kartlägga delar av den masskultur som refererade 
till sport. Detta kommer ligga till grund för analyser i de följande kapitlen. 
Det handlar om idrottens plats inom masskulturella medieföreteelser så som 
sporttidningar, film, musik och teater. Kapitlet utgör inte en genomgång av 
hela området medierad sport. På grund av att undersökningsområdet är löst 
i kanterna och källmaterialsituationen varierande är detta inte möjligt.  

Förhållandet mellan idrott och media ur en historisk synvinkel är spar-
samt belyst. I kapitlet sammanfattas det gällande historievetenskapligt rele-
vanta kunskapsläget rörande idrott och massmedia i Sverige löpande.42 
Undersökningarna är exemplifierande samtidigt som de syftar till att ge en 
stabil översiktlig bild som grund för fortsatta analyser av idrotten på kon-
sumtionsmarknaden.  

I kapitlet lyfts idrottens långa tradition av att vara en nöjesverksamhet 
fram samtidigt som jag belyser förändringar som ägde rum vid ingången till 
1920-talet. Dessa rörde distribution och produktion samt internationella 
influenser. Utvecklingen följs fram till andra världskriget. 

Detta kapitel skiljer sig åt ur två synvinklar från de följande empiriska 
kapitlen. För det första är föremålet för undersökningarna inriktade på id-
rott i kommersiella sammanhang där ekonomisk vinst kan antas varit den 
viktigaste drivkraften hos aktörerna och undersökningarna belyser olika id-
rotten. Övriga kapitel tar sina utgångspunkter i tre olika idrottsgrenar och 
hos ledande företrädare inom dessa. För det andra åskådliggörs visserligen 
företeelserna i detta kapitel, precis som i övriga kapitel, som exempel på 
idrotten på konsumtionsmarknaden, som folknöje och en arena för grupper 
som vill utnyttja idrotten men skillnaden mot övriga kapitel är att jag inte 
analyserar dem i förhållande till de tre logikerna. 

Kapitlet är strukturerat i tre delstudier vilka berör masskulturella förete-
elser som stod i nära relationer till varandra.  

Delstudie ett behandlar svenska sporttidningar. För det första studeras 
marknadssituationen genom en kvantitativ studie av antalet sporttidningar 
och frågan besvaras om sporttidningsmarknaden förändrades.  För det 
andra görs en kvalitativt inriktad studie av sporttidningarnas innehåll, 
spridning och kopplingar till varandra. Jag belyser vissa aspekter på tid-
ningarnas kulturella innehåll.  

                                                      
42 För en grundläggande forskningsgenomgång se Dahlén, Helland (2002b). 
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I delstudie två behandlas området idrott och film. I denna delstudie be-
handlas hur biograferna var en viktig arena för distributionen av bilder från 
idrottsevenemang, men också hur idrottsreferenser var en ingrediens i spel-
film med en tonvikt på boxning samt på 1920-talet. Jag gör även en översikt 
över idrott och film före 1920-talet.  

Delstudie tre behandlar idrott som del i teaterföreställningar samt i mu-
sik. Här behandlas företeelser som den aktualitetsanknutna revyschlagern, 
revynummer, lättsammare teater och populärmusik. Dessa behandlas till-
sammans eftersom de var sammanflätade med varandra. Jag följer reperto-
arens innehåll och utveckling under mellankrigstiden.  

Sporttidningar 
Detta avsnitt inleds med en översikt av idrottspressens utveckling internat-
ionellt och i Sverige från 1800-talet och framåt. Sedan följer två delstudier. 
Den första studien är inriktad på sporttidningsmarknadens utveckling. 
Detta görs genom en kvantitativ studie av antalet sporttidningar av olika 
typ. Den andra är inriktad på sporttidningarnas innehåll. Jag gör en kvali-
tativt inriktad studie av ett antal belysande exempel på sporttidningar avse-
ende deras innehåll, spridning och kopplingar till varandra.  

Med sporttidning menar jag periodiskt utkommande tidningar som ut-
märkte sig för sitt framträdande, idrottsrelaterade innehåll samt att tidning-
ens namn hade en idrottsanknytning. En exakt gräns mellan sporttidningar 
och andra tidningar är inte möjlig att dra vad gäller vilka företeelser som 
ska betraktas som idrott och vilka som inte är idrott. Exempel på svårkate-
goriserade tidningar är sådana som behandlade totalisatorspel på hästar, 
tidningar om fotbollstips, nöjestidningar med visst idrottsmaterial eller tid-
ningar om motorfordon och friluftsliv. Renodlade tidningar om motorfor-
don eller om friluftsliv räknar jag inte som sporttidningar. Tidningar om 
tips eller om hästsport kan betraktas som sporttidningar. Antalet tidningar 
som låg i gränslandet var inte speciellt många i förhållande till de tidningar 
som tydligt relaterade till idrott.  

Forskningsläge 
En av de första beskrivningarna av den svenska sportpressen gjordes i 

Nordisk familjeboks sportlexikon under uppslagsordet ”sportpress”, av ar-
tikelförfattaren Sten Thunvik. Lexikonet var en viktig källa till kunskapen 
om idrottsliga företeelser när det började komma ut i slutet av 1930-talet. I 
artikeln målas en högstämd bild upp av att sportpressen skapades av ”den 
svenska idrottens fader”, Balck och hans följeslagare inom idrottsrörelsen. 
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Sporttidningar från mellankrigstiden är i det närmaste helt negligerade av 
Thunvik, förutom tidningen Idrottsbladet. Säkerligen är det därför att arti-
kelförfattaren Thunvik, stod idrottsrörelsen nära, som han inte ens nämnde 
att en vildvuxen flora av sporttidningar också hade funnits vid sidan av 
dagspressens idrottsbevakning eftersom dessa i första hand inte var inrik-
tade på att rapportera om idrottsrörelsens aktiviteter.  Thunvik var den 
första i raden av personer som behandlat svenska sporttidningar under mel-
lankrigstiden och som i praktiken likställt sportpressen med Idrottsbladet. 
Denna tidning har i nästan all tidigare forskning närmast ensam fått repre-
sentera denna genre, när en från de etablerade idrottsförbunden fristående 
idrottspress behandlats.43 Den enda forskare som berört andra sporttid-
ningar är Mats Hellspong i sin avhandling Boxningssporten i Sverige. Han 
noterar att det var i början av 1920-talet som idrottspressen började växa 
över hela världen och att specialtidningar inriktade på idrott drogs igång i 
Sverige, varav många som satte boxningssporten i fokus. Han gör vissa ana-
lyser av dessa tidningar.44  

Peter Dahlén är den svenska forskare som ägnat mest uppmärksamhet åt 
idrott och media sedda ur ett historiskt perspektiv. I en introduktion till 
forskningsfältet sport och medier har han tillsammans med norrmannen 
Knut Helland sammanfattat det skandinaviska forskningsläget. De konsta-
terade att kunskapsläget gällande mellankrigstiden var magert. Vad det gäl-
ler sporttidningar menar de att enbart Torbjörn Andersson tagit upp ämnet 
i någon större utsträckning.45 Efter att forskningsöversikten kommit ut har 
Rolf Haslums avhandling, om Idrottsbladets utgivare Torsten Tegnér, kom-
mit ut och den förstärker det intryck som forskningsläget ger för handen, 
nämligen att intresset ägnas åt Idrottsbladet46. Inte heller har Lagergren, 
som studerat de stora motorcykeltävlingarna i Saxtorp under 1930-talet, i 

                                                      
43 Se exempelvis Andersson (2002), Sund (1997), Lindroth (1987), Hellström 
(2014). Den specialpress om boxning som växte fram under 1920-talets inledande 
år finns nämnd hos Johansson (1996), s.28 och även hos Hellspong. Övriga som 
berört denna presstyp har gjort det efter att ha läst PM och liknande som jag gjort 
under min forskarutbildning, exempelvis Dahlén (1999), där han refererar till ett 
sådant. 
44 Hellspong (1982), s.96f, 191. 
45 Dahlén, Helland  (2002b) samt i Dahlén, ”Idrotten och medierna under 1900-
talet” (2002), s.319f. 
46 Haslum (2006).  
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någon nämnvärd utsträckning studerat den specialpress som ägnade sitt in-
tresse åt motor och motorsport.47 Det finns däremot en rad forskare som 
behandlat idrotten och dagspressen. Massmedieforskaren Ulf Wallin har i 
sin Sporten i spalterna beskrivit sportjournalistiken i dagspressen under en 
lång tidsperiod utifrån en rad olika, kvantitativa mått. 

Idrottspressen kan utifrån tidigare forskning delas upp i två huvudsakliga 
kategorier. För det första idrotten i dagspressen och för det andra de renod-
lade sporttidningarna. Det finns ett antal studier som behandlat idrottspres-
sen i Sverige, där även mellankrigstiden är belyst. Trots detta finns kun-
skapsluckor som inneburit att viktiga aktörer inte är behandlade.  

Källmaterial 
Källmaterialet till studierna om sporttidningar utgörs för det första av ett 
urval av sporttidningar och för det andra av Fritiof Wikströms bibliografi 
Svensk Idrottslitteratur 1766/1950.  

Den kvantitativa studien av antalet sporttidningar bygger på en genom-
gång av Fritiof Wikströms bibliografi Svensk Idrottslitteratur 1766/1950.  
Denna är den mest omfattande bibliografin som behandlar idrott. Wik-
ströms har inte listat all periodica som kan kopplas till sport. Han har inte 
behandlat litteratur relaterad till hästsport, motorsport, båtsport, flygsport, 
militärt anknutna sporter som skytte och fäktning samt renodlade tipstid-
ningar som inte haft ett redaktionellt utformat journalistiskt innehåll.48 
Wikströms avgränsningar innebär att ett antal tidningar inte finns med. Min 
bedömning är att det framförallt är avsaknaden av motorsportrelaterade 
tidningar som kan bidra till en underskattning av antalet kommersiellt ori-
enterade sporttidningar.  

Andra ingångar till att studera förekomsten av sporttidningar har valts 
bort. Svensk Bokkatalog har inte med tillnärmelsevis så många periodica 
som Wikström har listat. Bibliotekskatalogerna hos Kungliga biblioteket 
har sökbarhetsproblem som att inte all idrottslig periodica finns med under 
idrottsligt relaterade indexord. Ett användande av fler källor än Wikströms 
bibliografi hade inneburit en rad ytterligare gränsdragningsproblem. Den 
mest avgörande gränsdragningen gäller vad som utgör en sporttidning. Det 
fanns populära tidningar med nöjesrelaterat innehåll som också skrev om 

                                                      
47 Lagergren (2002). 
48 Wikström (1965), se s. 7. Uteslutningen av dessa ”sporter” från idrotten härrör 
från en äldre uppfattning om att aktiviteter där redskapet spelar en större roll än 
utövarens egen förmåga inte är idrott.  
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sport likväl som det fanns sporttidningar som skrev om nöjesföreteelser. 
Stickprovskontroller visar att Wikström tagit hänsyn till detta och enbart 
tagit med tidningar som tydligt är sporttidningar. En utvidgning hade änd-
rat frekvenserna avseende antal tidningar en aning. Däremot hade utvidg-
ningen inte ändrat huvuddragen i mina resultat.  

Källmaterialsituationen och sökbarheten i bibliografier och kataloger 
samt utmaningarna i att definiera en sporttidning innebär att det inte går 
att få en exakt och heltäckande bild av tidningsmarknaden.  Huvuddragen 
i marknadens utveckling går dock att belysa likväl som huvuddragen i tid-
ningarnas innehåll. 

Den andra delstudien om sporttidningar behandlar innehållet i en rad 
publikationer, deras kopplingar till varandra samt hur länge de kom ut. Jag 
utgår från några av de största och mer tongivande idrottstidningarna samt 
tidningar som kan relateras till dessa. Jag är framförallt inriktad på de större 
tidningarna i Stockholm eftersom de följande kapitlen behandlar idrotts-
företeelser i Stockholm. Jag beskriver dock även översiktligt sporttidning-
arna i övriga landet. 

Sportpressens utveckling fram till 1920-talet samt idrott i dagspressen 
under mellankrigstiden  

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av idrottspressens utveckling 
som ligger till grund för att kunna iaktta eventuella förändringar under den 
svenska mellankrigstiden samt för att kunna relatera den svenska utveckl-
ingen till internationella förhållanden. 

Jag tar min utgångspunkt i Peter Dahléns avhandling om radiosporten 
och hans översikt av sportjournalistikens utveckling. Dahlén lyfter fram att 
en sportinriktad special- och dagspress växte fram senare i Sverige än i USA 
och delar av Europa. Avseende sportidningar så etablerades ett antal sådana 
i Sverige under det sena 1800-talet. Dessa var i huvudsak knutna till den 
idrottsrörelse som höll på att formera sig. Bland sådana publikationer fanns 
Tidning för Idrott som senare ändrade namn till Ny Tidning för Idrott och 
var den mest framträdande. År 1900 startades Nordiskt Idrottslif, som var 
en något mer populärt hållen tidning, men som fortfarande hade nära band 
till idrottens organisationer. Idrottsbladet grundades 1910 och 1915 tog 
Torsten Tegnér över tidningen. Han kom att göra den till en av de största 
och mer tongivande sporttidningarna. I den svenska dagspressen fick spor-
ten en återkommande plats och de första tio åren av 1900-talet kan ses som 
en genombrottstid. Under 1910-talets inledande år blev det än mer klart att 
idrotten kommit att bli en integrerad del av dagspressens innehåll. Dagens 
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Nyheter blev 1920 först i Sverige med att samla alla idrottsnyheter under 
en egen dagligt återkommande vinjett.  Därmed hade den första dagliga 
svenska sportsidan skapats.49 Redan kring 1890 samlade dock svenska 
dagstidningar en del idrottsrelaterat material under gemensamma, men inte 
dagliga, vinjetter.50 

Ulf Wallin har i Sporten i spalterna beskrivit hur sportjournalistiken 
växte fram och utvecklades i den svenska dagspressen. Analyserna bygger 
på omfattande studier av dagspressens sportmaterial. Det var efter 1915 
som en stadig ökning av idrottsmaterialet i dagspressen inträdde överlag. I 
Dagens Nyheter var ökningen markant under tiden fram till mitten av 1930-
talet då det i denna tidning kunde ses en nedgång. Denna avmattning eller 
nedgång av idrottsintresset i dagspressen kunde ses i storstadspressen. Wal-
lins undersökningar gör endast nedslag vart tionde år. För avhandlingens 
period görs nedslagen 1925 och 1935. I hans undersökning om andel ut-
rymme för olika idrottsgrenar slår han ihop en rad tidningar. Fotbollen var 
den största sporten följd av friidrotten. Tredje mest uppmärksammade sport 
var boxningen år 1925, men 1935 fick den samsas på tredje platsen tillsam-
mans med brottning, skidor och bandy. Wallin trycker på att dagspressen 
ofta bedrev ”aktiv journalistik”. Detta betyder att man själva arrangerade 
idrottstävlingar, som man sedan skrev artiklar om.51 Wallin slår fast popu-
lariteten för fotboll, friidrott och boxning och detta ger stöd åt mina val av 
idrotter som föremål för avhandlingens undersökningar. 

Utifrån forskningsläget framkommer att de sporttidningar som fanns före 
1920-talet ofta hade en nära koppling till idrottsrörelsens ledande personer. 
Vidare framkommer att idrotten i dagspressen slog igenom på en bredare 
front vid inledningen till 1920-talet. Däremot ger forskningsläget ingen 
fingervisning om hur sporttidningarna i Sverige kom att utvecklas.  

Den svenska sporttidningsmarknadens utveckling 
I detta avsnitt behandlas den svenska sporttidningsmarknaden under 

mellankrigstiden. Avsikten är att ge en kvantitativ överblick över marknads-
utvecklingen avseende antal tidningar samt antal nystartade tidningar per 
år. Med dessa resultat avses att kunna besvara frågorna om hur den svenska 
sporttidningsmarknaden utvecklades och om det finns skäl att sluta sig till 
att sporttidningarna hade en betydelse för marknadiseringen av idrotten. 
                                                      
49 Dahlén (1999), s. 53-66. 
50 Wallin (1998), s. 13. 
51 Wallin (1998), s.52, figur 5:1, s. 68, tablell 6:1, s. 256. 
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Idrotten slog igenom i dagspressen i Sverige vid ingången till 1920-talet 
och en stadig ökning av idrottsmaterial ägde rum för att sedan minska i den 
tongivande tidningen Dagens Nyheter vid mitten av 1930-talet. Forskning 
om engelska förhållanden antyder en liknande utveckling för renodlade 
sporttidningar. I England fanns 117 sporttidningar 1918/19. Fem år senare 
1925/26 hade antalet ökat till 197. Antalet tidningar låg fortfarande på 197 
1932/33 men 1939/40 hade antalet minskat till 135.52 Det finns därmed 
uppgifter om att kommersiella aktörer både i Sverige och i England såg ett 
stigande intresse för de idrottsinnehåll som de levererade under 1920-talet, 
men att intresset minskade under 1930-talet. Frågan är om en studie av 
svenska sporttidningar kan fördjupa bilden av hur kommersiella aktörer 
sökte slå mynt av idrottsintresset genom att driva sporttidningar samt om 
sporttidningsmarknaden utvecklades likt svensk dagspress eller engelsk spe-
cialpress? 

Jag har sorterat sporttidningarna i kommersiella tidningar och förbunds-
organ i enlighet med att jag genomgående i avhandlingens olika undersök-
ningar också försöker att åskådliggöra förbundsnivån. Vidare har jag sor-
terat bort ett antal tidningar från min statistik. Från Wikströms bibliogra-
fiska uppgifter har klubbtidningar, årsskrifter, julnummer och idrottska-
lendrar samt engångstidningar, exempelvis ”bazar-tidningar” etc., rensats 
bort från underlaget till diagram 2.1. Jag har rensat bort dessa eftersom jag 
menar att exempelvis klubbtidningar inte var en del av sporttidningsmark-
naden. Julnummer av sporttidningar var förvisso en del av sporttidnings-
marknaden, men eftersom dessa ofta gavs ut av redan befintliga aktörer på 
marknaden skulle ett medtagande av dessa i statistiken göra den missvi-
sande. Med förbundsorgan avses sådana som angavs vara ett sådant för ett 
stabilare riksförbund eller motsvarande förbund på regional nivå. Ofta går 
det inte att avgöra om tidningen var förbundsorgan eller inte. Om detta inte 
uttryckligen framgår hos Wikström har de i diagrammet förts in i kategorin 
”kommersiella tidningar”. Gränsen dem emellan är inte möjlig att be-
stämma fullt ut och tidningarnas status kunde snabbt ändras. Vissa kom-
mersiella tidningar var ibland periodvis officiella organ för ett eller flera 
förbund. Detta gäller bland annat viktiga tidningar som Idrottsbladet och 
Swing. Detta faktum understryker också ett genomgående tema i avhand-
lingen nämligen att även förbunden var påverkade av idrottens marknadise-
ring och att förbunden hade samarbeten med kommersiella aktörer. Ef-
tersom samma tidning ett år kunde vara förbundsorgan och ett annat inte, 

                                                      
52 Huggins, Williams (2006), s.25. 
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ändras deras status i diagrammet mellan olika år. Svenska Idrottstidningen 
är ett typexempel på tidningar som återfinns i kategorin ”officiella organ” 
på grund av att den var RF:s officiella organ. Detta betyder inte att den hade 
ett innehåll som liknade andra förbundstidningar. I flera fall går det inte att 
avgöra vilken typ av tidning det är utifrån Wikströms uppgifter och i en del 
fall går det inte heller att avgöra efter stickprovskontroller av de tryckta 
alstren. Detta betyder att en enskild graf i diagrammet kan ge en missvi-
sande bild och att de fyra tillsammans bättre speglar marknadens utveckl-
ing.  

Diagram 2.1 visar att antalet sporttidningar började öka kring 1920. År 
1919 var antalet sporttidningar 4 stycken och år 1922 fanns 15 stycken 
sporttidningar. Diagram 2.1 visar att det är från ingången av 1920-talet 
fram till mitten av 1930-talet som antalet kommersiellt orienterade tid-
ningar var på en högre nivå än tidigare och att det under denna period star-
tades många tidningar, men att flera också lades ner. Detta indikerar en 
instabil marknadssituation. Vidare visar diagram 2.1 att det är först några 
år in på 1930-talet som det syns tendenser till att idrottsrörelsen i högre 
utsträckning börjar försöka etablera sig på sporttidningsmarknaden genom 
egna organ.  
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Källa: Wikström (1965) 
 
Diagram 2.1. Antal sporttidningar respektive år i Sverige samt antalet star-
tade tidningar per år under perioden 1915-1944, exklusive medlemsblad, 
klubbtidningar, kalendrar och årsskrifter. 
 
Tidningsprojekten kan grovt delas in i ytterligare två kategorier. En kategori 
var regionalt eller lokalt nyhetsinriktade tidningar. Den andra kategorin var 
mer långlivade projekt som var baserade i Stockholm och hade en bredare 
inriktning på sport med en mindre lokal prägel. En studie av perioden 1920-
1922  respektive 1930-1932 visar att dessa två kategorier var ungefär lika 
stora i relation till varandra under de olika perioderna.  

Det finns ingen statistik som kan ge information om upplagor och sprid-
ning för tidningarna.53 Vilka som var stora och vilka som var små går att få 
en uppfattning om när man läser dem. Resonemang om detta finns i föl-
jande avsnitt och där behandlas även tidningsprojekt som var mer långva-
riga.  

Ovanstående resultat visar på att någonting nytt hände inom idrottspres-
sen och på sporttidningsmarknaden under mellankrigstiden. Antalet sport-
tidningar ökade under 1920-talets första år och antalet försök att starta 
sporttidningar var också relativt stort. Antalet kommersiella tidningar mins-
kade under 1930-talet och antalet officiella organ ökade. Detta talar för att 
det var en rörlig marknadssituation från 1920-talets första år och fram till 

                                                      
53 Bernow, Österman (1978), s.12. 
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mitten av 1930-talet. Det var en situation där marknaden präglades av en 
tro på tillväxt och av ett intensivt sökande efter det mest säljande innehållet. 
Frågan är dock vad sporttidningarna innehöll.  

Sporttidningarnas innehåll 
I detta avsnitt lyfts fram vad ett antal tongivande tidningar innehöll, vilka 
som var drivande i de olika projekten samt hur några av de olika tidning-
arna kan kopplas samman. Det är huvuddragen i marknaden som behand-
las, det vill säga vilka som var de ledande aktörerna och vilka som försökte 
ta upp kampen med dessa. De tidningar som fanns utanför denna ram av 
mer tongivande aktörer har i huvudsak lämnats utanför redovisningen. 
Framför allt har tidningar från landsorten valts bort, eftersom intresset i 
avhandlingen riktas mot företeelser i Stockholm. Några tidningar som bry-
ter från denna regel tas dock upp nedan. Vidare försöker jag svara på frågan 
om det går att iaktta någon förändring. 

År 1921 förekom orden ”sportjournalistik” och ”sportskribent” för 
första gångerna i det svenska språket. Det var i den nystartade boxningstid-
ningen Swing som det nya språkbruket introducerades.54 Detta betyder inte 
att idrott inte hade förekommit i svenska tidningar tidigare. Renodlade id-
rottstidningar hade funnit sedan slutet av 1800-talet. De nya orden indike-
rar en förändring eftersom de introducerades i en ny typ av sporttidningar. 
Den tidigare sportpressen hade varit sprungen ur idrottens organisationer 
och den hade haft en tydligare inriktning på just idrott samt på de burgnare 
samhällsskiktens idrottsanknutna friluftsliv så som jakt och segling. De nya 
sporttidningarna hade en annan inriktning. 

Swing var inte den första representanten för de nya sporttidningarna. Det 
var istället Svenska Idrottstidningen som blev genrens första betydelsefulla 
representant.  

Svenska Idrottstidningen startades redan 1920. Med dess tillkomst ac-
centuerades en förändringsprocess. Då försvann den gamla typen av sport-
tidningar och en ny typ kom till. Tidigare hade Ny Tidning för Idrott och 
Nordiskt Idrottslif varit tongivande. Den förra lades ner 1922 och den se-
nare 1920. Svenska Idrottstidningen var en direkt efterföljare till tidningen 
Nordiskt Idrottslif. I Svenska Idrottstidningens första nummer skrev red-
aktionen att de såg sin föregångare som föråldrad och inte anpassad till 
nyare tider. Tidningens redaktör var Sven Låftman, som i senare kapitel av 
denna avhandling kommer att behandlas som en central person inom den 

                                                      
54 Svenska Akademins ordbok (1985). 
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marknadiserade friidrotten.  Tidningen var officiellt organ för Riksidrotts-
förbundet, men varken tidningens innehåll eller dess övriga verksamhet ser 
ut att främst varit orienterad åt att stärka idrottsrörelsen eller att främja den 
sportifierade tävlingsidrotten. Trots tidningens nära koppling till RF gav 
man stort utrymme åt den professionella boxningen, som bedrevs utanför 
RF:s organisatoriska ram. Tidningen låg bakom Carpentier-galorna i Stock-
holm och i Göteborg vilka innehöll professionell boxning och en rekon-
struktion av en omtalad professionell VM-match där den berömde frans-
mannen Georges Carpentier var dragplåstret. Dessa arrangemang och hän-
delserna kring den gav upphov till en legitimitetskris som den av RF orga-
niserade idrotten upplevde i förhållande till statsmakten.55 Svenska Idrotts-
tidningens strävade efter att anpassa sig till nyare tider och konsumenternas 
vilja att läsa om proffsboxning och att få se proffsboxningens celebriteter. 
Tidningen kom då att bedriva sin aktiva journalistik så att man med detta 
idrottsevenemang, där man tagit bort tävlingsinnehållet, kom att hota hela 
den svenska idrottsrörelsens legitimitet. Svenska Idrottstidningens utgivare 
skördade inte frukterna av boxningens genombrott mer än under några år. 
Tidningen lades ner 1922 efter mer än 200 nummer. Riksidrottsförbundet 
kom inte att ha ett officiellt organ innan Svensk Idrott startades 1929. Det 
var en tidning som inte hade sin föregångares populära inriktning. 

Under perioden från 1920-talets första år fram till mitten av 1930-talet 
fanns det tre tidningsprojekt som hade kontinuitet över nästan hela peri-
oden och som också var de tre mer tongivande aktörerna,  Swing, Idrotts-
bladet och Svensk Boxning/All Boxning/Svenska Sporttidningen.  

Torsten Tegnérs tidning Idrottsbladet etablerades redan under 1910-talet 
och den blev den mest betydelsefulla idrottstidningen i Sverige under mel-
lankrigstiden. Tidningen kom oftast ut tre gånger i veckan och behandlade 
flera olika sporter, men framförallt de största såsom fotboll, boxning och 
friidrott. Som sidoprojekt till Idrottsbladet gav Torsten Tegnér ut Idrottsliv 
mellan 1924 och 1927 med ett till fyra nummer i månaden. Idrottsliv var 
något mer lättsam och kåserande i jämförelse med Idrottsbladets huvudsak-
liga inriktning på idrottsnyheter. Ledande personer på Idrottsbladet kom 
att vara mycket betydelsefulla aktörer inom den professionella boxningen. 

En annan av de tongivande sporttidningarna var Swing. Denna gavs ut 
med undertiteln Illustrerad sport- och filmjournal och kom ut åren 1920-
1936. Undertiteln visar att sporten här var satt i ett sammanhang med an-
nan nöjeskultur och framförallt film. Tidningens huvudsakliga innehåll var 

                                                      
55 Norberg (2004), kap. 3. 
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boxning och muskelkultur. Med tanke på tidningens innehåll är det uppen-
bart att man med sport inte enbart avsåg standardiserad tävlingsidrott utan 
att begreppet även rymde den typ av muskelfetischistisk aktivitet som nu-
mera kan liknas vid bodybuilding och som under denna tid växte utanför 
idrottens allfarväg i det som kom att utvecklas till frisksporten. I tidningen 
lanserades under mitten av 1920-talet ordet frisksport och man tillhörde 
RF-idrottens kritiker. År 1928 hade tidningen ekonomiska problem och 
köptes då av Erik Arnesjö som var en av den halvillegala tippningens största 
namn. Arnesjö behöll tidningen något år fram tills att han gjorde konkurs. 
Tidningen knöts då än hårdare till den spirande frisksportrörelsen.56 Vid 
slutet av 1920-talet kom tidningen att ägna alltmer av innehållet åt frisks-
port. År 1936 gick Swing upp i tidningen Frisksport.  

Swing kom ut cirka en gång i veckan och ibland oftare. Drivande var 
bröderna Roland och Marcus Hentzel.  Tidningen stod dessutom bakom 
Swings instruktionsböcker, vilka kom ut mellan 1921 och 1928. Dessa 
kommer att behandlas i kapitlet om proffsboxning. Kretsen bakom Swing 
gav under en kort tid ut Gonggongen under slutet av 1922. Denna publi-
kation utgick från boxning kryddad med filmstjärnor, nöjesläsning och kri-
minalfall på ett liknande sätt som man gjorde i Swing. Vidare startade kret-
sen kring Swing tidningen Ringen, vilken kom ut under några sommarmå-
nader 1923 med ett innehåll som mindre handlade om nöjesliv, och mer om 
boxning och kraftsport.  

Den tredje stora sporttidningen var Svensk Boxning/All Boxning/Svenska 
Sporttidningen. Den utgör min huvudkälla till det följande boxningskap-
itlet. Därför kommer den att få en något djupare genomgång här än de öv-
riga projekten. Under sin existens mellan 1921 och 1932 kom den ut med 
mellan ett till tre nummer i veckan. Trots skilda namn på tidningen, varie-
rande innehåll och skiftande redaktionsmedlemmar, fanns det en direkt 
kontinuitet mellan de olika tidningsnamnen. När Svensk Boxning började 
komma ut i november 1921 hade den undertiteln ”Illustrerad tidning för 
ALL SPORT (Spec BOXNING) samt nyheter ur film- och teatervärlden”.  

Proffsboxningen var dominerande i tidningen. Pugilismen flankerades av 
skriverier om muskelkultur samt bilder på baddräktsflickor och muskel-
knuttar. Detta innehåll var till viss del av liknande art som i det tidiga 1900-
talets boulevardpress. Ett exempel på sådan boulevardpress var tidningen 

                                                      
56 Lindgren, ”De första decennierna”, s. 21, Lindgren Johansson (1985). Arnesjö 
var en av de ledande personerna bakom konsortiet Prosport som under samma tid 
engagerade sig i proffsboxningen. 
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Figaro, som med sitt lättsamma och ekivoka innehåll blandade bilder av 
lättklädda kvinnor och starka atleter samt rapporterade om atletikuppträ-
danden.57 Förutom sådant innehåll förekom i Svensk Boxning/All Box-
ning/Svenska Sporttidningen artikelserier som påstods vara författade av 
kända personer ur den internationella film- och boxningsvärlden såsom 
Douglas Fairbanks eller Georges Carpentier, samt artiklar om film och nö-
jeskultur. Man gav ut ett baddräktsnummer under 1923, vilket gav goda 
möjligheter att förevisa just lättklädda kvinnor.  

I november 1923 bytte tidningen namn till All Boxning. Med detta namn-
byte försvann bland annat den tidigare ledande personen inom redaktionen, 
Oscar Pettersson. Därefter fick muskelkultur en något mer nedtonad plats i 
tidningen. Svensk Boxning hade präglats av en antagonistisk stil i förhål-
lande till konkurrenter på tidningsmarknaden och i förhållande till andra 
företeelser inom idrottsvärlden. All Boxning tonade ner de våldsamma an-
greppen mot allt och alla inom idrottsvärlden Viktigt för tidningen och en 
indikation på att den var en av de ledande aktörerna inom den svenska 
proffsboxningen var att man knöt till sig Harry Persson som skribent 1927. 
Tidningen hade också ensamrätt till rapporteringen från Harry Perssons in-
nersta krets under dennes stort uppmärksammade turné i USA 1926.  

All Boxning innehöll inte lika erotiskt laddat bildmaterial som sin före-
gångare, men tidningen gav ut ett baddräktsnummer under 1926 som inne-
höll bilder med lite mer påklädda kvinnor än numret 1923 hade gjort. 1926-
års ”baddräktsnummer” innehöll även principiella artiklar om bad förfat-
tade av mer etablerade sportskribenter som ”Glokar Well” (Oskar Söder-
lund) och ”Mr Jones” (David Jonasson från Dagens Nyheters sportredakt-
ion).  

Noveller förekom regelmässigt i All Boxning. Ett exempel på det kultu-
rella sammanhang som boxningen presenterades i var Harry Folkessons no-
vellserie 1927, ”Brott och boxning”, där skumrasket inom boxningen kryd-
dade läsarens fantasi. När Swing orienterades åt frisksporten gick All Box-
ning åt ett annat håll. Tidningen orienterades under de följande åren mot 
att bli mer av en allmän idrottstidning med inriktning på fotboll, motorsport 
och friidrott. Detta blev än tydligare i och med namnbytet till Svenska 
Sporttidningen 1929. Samtidigt med att proffsboxningens blomstringstid i 
Sverige tog slut i och med att Harry Perssons egentliga karriär tog slut lades 
tidningen ner år 1932. Detta ägde rum i anslutning till ett uppmärksammat, 

                                                      
57 Steorn (2006), s. 73. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  61

  

tragiskt dödsfall i en skandinavisk boxningsring. Kort före tidningens slut-
giltiga nedläggning täcktes för övrigt första sidan av rubriken ”Förbjud 
boxning”.58 En av mellankrigstidens viktigaste förkämpar för proffsbox-
ningen avslutade därmed sin utgivning med ett avståndstagande från box-
ningen. 

Utväxter eller utbrytningar från All Boxning var de båda kortlivade tid-
ningsprojekten Sportvärlden och Sport, teater, film och boxning. Dessa 
båda kom ut med ett fåtal nummer under 1928. Sportvärlden under ledning 
av All Boxnings tidigare andreredaktör Wilhem Ölander byggde vidare på 
boxningen. Men ville också slå mynt av den ökande populariteten för tota-
lisatorspel på den ett år tidigare invigda kapplöpningsbanan Solvalla i Sund-
byberg. Sport, teater, film och boxning, under den förre redaktören Harry 
Folkesson, signaturen Harrison, hos All Boxning behandlade nästan uteslu-
tande proboxning. I övrigt bestod innehållet av noveller. 

En av de mer framträdande skribenterna, först i Svensk Boxning och se-
nare som en av frisksportens främsta förkämpar i Swing, var Oscar Petters-
son som skrev under signaturer som ”Jack Langford” och ”Björn Järnsida”. 
Han var ett typexempel på hur innehållet i sportpressen kunde variera. Han 
pendlade i sina skriverier mellan moraliska artiklar om muskelkultur över 
till muskelfetischism och hjältedyrkan. Denna variation syns tydligt i en 
jämförelse mellan hans bok Kraftkarlar och kraftprov Swings instruktions-
böcker V, 1926, och hans kortlivade pornografiska tidningsprojekt Ameri-
kansk Boxning från 1929. Den senare publikationen innehöll avklädda bil-
der samt ett visst boxningsrelaterat innehåll med en erotisk novell där en 
manlig boxare blev föremål för mer än bara trånad på avstånd. 

Några andra mer eller mindre kortlivade tidningsprojekt är värda att 
lyfta fram. Tidningen Fotboll och Boxning kom ut med 32 nummer under 
1923. Fotboll och Boxning var ett ambitiöst försök att slå mynt av dessa 
två populära idrottsgrenar. Projektet startades av den före detta medarbe-
taren på Idrottsbladet, Sven Zetterström, och Rolf Wahlgren. Som en direkt 
efterföljare till projektet startade Zetterström tidningen Sportkuriren, som 
under 1923 kom ut med 77 nummer. I redaktionen fanns Seo Holmstedt, 
som var en av proffsboxningens mer framträdande personer under blomst-
ringstiden. Sportkuriren utökade bevakningen av idrott i förhållande till sin 
föregångare och här gavs dessutom cykelsporten och velodromcyklingen en 
framträdande plats. Tidningen samarbetade med AB Velodromen, som 
samma år byggt den stora cykelvelodromen i Hornsberg på Kungsholmen i 
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Stockholm. Vid tävlingar där fungerade tidningens specialupplagor som 
programblad för tävlingarna. Tidningen fungerade även ibland som pro-
gramblad vid amatörboxningar på Cirkus. Två andra tidningsprojekt där 
boxningen också hade en framträdande plats var Sportrevyn-Ringen, som 
kom ut med 13 nummer under 1923 under ledning av Daniel Åberg. Han 
var en av de aktiva personerna runt proffsboxningen. I Sportrevyn-Ringen 
samsades idrott, boxning och bilder på kvinnor. Denna typ av innehåll fö-
rekom inte på samma sätt i Sportjournalen, som drevs av signaturen Glokar 
Well under hösten 1922 och vintern 1923. Dessa kortlivade tidningsprojekt 
lyckades inte etablera sig på marknaden. Flera av dess drivande personer 
återvände istället till Idrottsbladet varifrån de hade kommit.  

En annan genre bland sporttidningarna var tipsbladen och tipstidning-
arna. Utgivningen var direkt relaterad till det kommersiella intresset att an-
ordna tips på fotboll. Tipstidningarna kunde vara enkla blad, vilka främst 
var en förevändning för att någorlunda inom lagens råmärken distribuera 
en form av lottsedel, som också utgjorde tipskupongen. Exempel på tipstid-
ningar som var något mer etablerade och hade ett journalistiskt innehåll var 
den Norrköpingsbaserade Fotboll och fotbollstips som kom ut med 50 num-
mer under åren 1927 och 1928, samt Tuna-Sport, som kom ut mellan 1927 
och 1928.59 

Under 1930-talet minskade antalet sporttidningar i landet och de ledande 
tidningar som kombinerat idrott och nöjeskultur försvann eller omoriente-
rades. Genren av kombinerade idrotts- och nöjestidningar försvann dock 
inte helt.  Med detta försvagades också boxningens position i sporttidning-
arna. I mer renodlat nöjesinriktade tidningar som Våra Nöjen, vilken kom 
ut från 1925 och framåt fortsatte idrotten att vara närvarande. Samtidigt 
etablerades några nya tidningar. De något större försöken att etablera sig 
ägde inte rum i Stockholm. Den mest långvariga tidningen blev Norrkö-
pingstidningen Sport och Boulevard. Den började komma ut under 1929 
och kombinerade idrott med nöjen som sina föregångare från Stockholm. 
Den var framförallt en lokaltidning och ser ut att ha haft en stabil position 
under två decennier. Den var nära knuten till anordnandet av omfattande 
extratågsresor för fotbollssupportrar under flera år. Tidningen ordnade 
också tips eller hade stora annonser för tipsbolag. En annan stor tidning 

                                                      
59 Ett annat exempel på en kortlivad tipstidning var Sport och tips vilken den då 
inom proffsboxningen kände Alex Kvist gav ut med två nummer under 1930. 
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som hade sin bas i Göteborg och som verkar ha haft mer än regional täck-
ning var Sportglimtar. Den kom ut under åren 1931 och 1932 och den var 
en bred sporttidning med koncentration på fotboll och tippning. 

Utanför Stockholm fanns under hela mellankrigstiden regionala tid-
ningar av mer eller mindre kortvarig karaktär. Sådana fanns också på andra 
orter i landet. I Östergötland fanns före Sport och Boulevard alltid någon 
annan sporttidning.  En form av kontinuitet av idrottstidningar i Östergöt-
land kan ses under de olika namnen Östergötlands idrottstidning, Öster-
götlands idrottsblad, Östgöta idrottsnytt, Östergötlands sportjournal. I 
Stockholm gjordes framförallt under 1930-talet flera försök att starta id-
rottsinriktade tidningar med koncentration på den sport som fanns i reg-
ionen och som bedrevs under det absoluta elitskiktet, utan att någon av 
tidningarna slog igenom på allvar.  

Sammanfattning 
När Svenska Idrottstidningen startades 1920, deklarerade man att den stod 
för något nytt och att den gamla idrottspressen var föråldrad. Det kom att 
visa sig att tidningens påstående var riktigt. Det är särskilt intressant att 
notera att denna tidning, som var RF:s officiella organ, genom sin verksam-
het bidrog till att idrottsrörelsen kom att uppleva en legitimitetskris samt 
att tidningen anordnade boxningsgalor med matcher där ett av idrottens 
grundelement, tävlandet, var borttaget. Marknadiseringen av idrotten bi-
drog därmed i vissa fall till att motverka sportifieringen där en stark orga-
nisation hade överhöghet över en idrott präglad av en amatöridrott och av 
idrottens grundelement, tävlandet. Detta är ett tidigt exempel på sådana 
processer och kommer följas upp i de följande kapitlen. 

Sporttidningsmarknaden genomgick en marknadisering under 1920-ta-
lets inledande år. Det var framförallt aktörer med lösa eller inga kopplingar 
till idrottsrörelsen som blev tongivande. Detta betyder emellertid inte att det 
också fanns starka band mellan vissa journalister och redaktörer med idrot-
tens organisationer. Oavsett dessa kopplingar var förmedlingen av idrott 
genom sporttidningarna påtagligt marknadsberoende och det material som 
producerades skulle vara attraktivt för konsumenterna. Kreativiteten bland 
de olika näringsidkarna var stor och man försökte knyta sin utgivning till 
arrangerandet av olika evenemang eller till företeelser som tippning, häst-
spel eller velodromcykling.  

Det går att sluta sig till att det bland hugade tidningsproducenter fanns 
en tro på att tidningsprojekten kunde bli inkomstbringande från början av 
1920-talet. Jag har visat att tillväxten i antal kommersiella idrottstidningar 
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startade något år in på 1920-talet. Från mitten av 1930-talet kan en minsk-
ning observeras. Studien visar inte bara på tillväxt och nedgång. Den visar 
att marknadssituationen under samma tid präglades av ett relativt stort an-
tal kortlivade tidningsprojekt, vilket tyder på en instabil marknadssituation. 
Efter mitten av 1930-talet förblev antalet sporttidningar någorlunda kon-
stant för att sedan öka under 1940-talet. Antalet kommersiella sporttid-
ningar minskade och denna minskning kompenserades av antalet förbunds-
anknutna tidningar. Utvecklingen indikerar inte bara att det var en vild-
vuxen sporttidningsmarknad fram till mitten av 1930-talet som dominera-
des av kommersiella tidningar. Den indikerar också att idrottsrörelsen från 
mitten av 1930-talet kom att söka samarbeten med tidningarna eller eta-
blera egna organ. Antalet kommersiella tidningar under mellankrigstidens 
olika år samt iakttagelsen av under vilka år olika aktörer sökte starta tid-
ningar ger skäl till en tolkning av att perioden mellan 1920-talets ingång 
och mitten av 1930-talet stod för någonting annorlunda än tiden före och 
tiden efter.  

Det kan konstateras att den svenska sporttidningsmarknadens utveckling 
under mellankrigstiden hade sin internationella motsvarighet. I England 
sågs en tillväxt av tidningar som sedan avstannade varvid en regression av-
seende antalet tidningar inträdde. I ljuset av detta blir minskningen av id-
rottsinnehåll i Dagens Nyheter vid mitten av 1930-talet en del av både en 
internationell och en nationell trend.  

De kulturella processer som speglades i de ledande tidningarna var en 
påtaglig internationell orientering där den internationella proffsboxningen 
stod för influenserna både i material relaterat till proffsboxningsmatcher 
och proffsboxningens stjärnor likväl som influenser förmedlade genom no-
veller. Sporttidningarna inkorporerade även idrotter och kroppskultur som 
inte hade sin hemvist inom idrottsrörelsen. Påtagligt var också att idrott och 
annan nöjeskultur samsades i spalterna. Inte sällan hade flera av tidningarna 
ett erotiskt orienterat innehåll. Tidningarnas innehåll och tilltal både avse-
ende idrottsinnehållet, nöjesföreteelser och deras ibland erotiska antyd-
ningar talar för att de försökte utnyttja en marknadspotential hos manliga 
köpare. Sammantaget var de större sporttidningarna inte främst språkrör 
för idrottens fostrande tradition, trots att man ofta, även i de mer spekula-
tiva projekten, skrev högstämt om idrottens mål och mening. Samtidigt 
måste poängteras att det fanns en stor pluralism som visade sig i att tidning-
arna kunde ha mycket olika innehåll och inriktning. Sporttidningarnas in-
nehåll speglade främst de stora arenaidrotterna. Vid sidan av detta fanns 
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filmstjärnorna, det ekivokt kittlande innehållet och tippningen, samt id-
rottsliga traditioner som växte vid sidan om RF-idrotten.  

Sportpressen, framförallt under 1920-talet, var någonting annat än den 
press som funnits decenniet före och den som växte fram vid mitten av 
1930-talet. Under 1930-talet försvann de stora och mer lättsamma idrotts-
tidningarna med sitt huvudsakliga bevakningsområde boxning. Istället kom 
några mer idrottsorienterade tidningar, vilka utan framgång försökte kon-
kurrera med Idrottsbladet.  

I förhållande till det tidigare kunskapsläget om idrottspressen i Sverige 
menar jag att mina resultat visar på ett antal förhållande som inte tidigare 
blivit belysta och som tidigare forskning negligerat genom sin koncentration 
på dagspressen och på tidningen Idrottsbladet. Torsten Tegnérs tidning var 
inte ensam dominant på sporttidningsmarknaden. Tvärtom fanns det en på-
tagligt pluralistisk sporttidningsmarknad under den studerade perioden och 
på denna hade inte idrottsrörelsens idrottsgrenar försteg framför andra id-
rottsföreteelser. Tidigare forskning kring idrottspress har bidragit till en bild 
av den svenska idrotten under mellankrigstiden som mer enhetlig än den i 
själva verket var. Visserligen kan man hävda att dagspressen hade ett be-
tydligt större genomslag än sporttidningarna och att Idrottsbladet förmod-
ligen var den största sporttidningen. Ur en sådan synvinkel rubbar inte min 
undersökning den tidigare etablerade bilden. Mot detta menar jag att den 
dynamiska sporttidningsmarknaden visar att det fanns ett stort konsumt-
ionsutrymme som sporttidningarna fyllde. 

Utvecklingen på sporttidningsmarknaden visar att idrott konsumerades 
via masskulturen och att det ägde rum en marknadisering. Detta kommer 
att följas upp i de följande kapitlen. Jag har också visat att det finns en 
samstämmighet rörande den svenska och den engelska utvecklingen rörande 
sporttidningsmarknaden. Jag menar att svensk idrottshistorisk forskning 
haft en slagsida åt att belysa utvecklingen utan att sätta den i relation till 
den internationella utvecklingen. Jag har avslutningsvis visat att andra nö-
jesföreteelser som teater och film integrerades i sporttidningarna. De föl-
jande avsnitten i detta kapitel kommer att behandla idrott inom teatern, 
inom musiken och inom film. 

Sport på film 
En framträdande företeelse inom masskulturen var film. I detta avsnitt stu-
deras hur idrott och idrottsreferenser förekom på den svenska biorepertoa-
ren. Undersökningen har ett brett perspektiv på idrott och film och med 
detta följer att jag tar min utgångspunkt i hela biografrepertoaren det vill 
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säga både kort- och långfilm, både spelfilm och aktualitetsanknuten film 
och både svensk och utländsk film. Studierna om aktualitetsanknuten film 
och fördjupningen av idrottsreferenser i spelfilm har en tonvikt på box-
ningsreferenser samt på 1920-talet, det vill säga stumfilmstiden. Det finns 
två anledningar till detta. För det första är stumfilmsperioden sparsamt be-
lyst i tidigare forskning. För det andra är det framförallt fotbollsmotivet i 
filmen som tidigare belysts. För att kunna problematisera förändringar görs 
även en översikt över idrott och film före 1920-talet. Underökningarna 
kommer också att visa på drag i utvecklingen för 1930-talet och därigenom 
komplettera tidigare forskningsinsatser. 

Avsnitten om film behandlar framförallt idrottens marknadisering och 
idrotten som folknöje, det vill säga vilka identitetsprocesser som kunde säl-
jas. Studierna avses bidra till en breddad bild av idrotten som del av mass-
kulturen. I detta avsnitt besvaras frågorna: när slog idrottsreferenser igenom 
på biograferna, vilka var referenserna, hur omfattande var filmrepertoaren 
med idrottsrelaterat innehåll, vilka idrotter ansåg filmdistributörerna vara 
särskilt intressanta för konsumenterna, i vilken typ av filmer förmedlades 
idrottsreferenser och hur repertoaren utvecklades över tiden? 

Studierna i detta avsnitt är kartläggande, men inte heltäckande, beroende 
på ett problematiskt källäge och eftersom tidigare kunskap i stor utsträck-
ning saknas att relatera resultaten till.  

Jag försöker inte ansluta mig till någon enhetlig definition av genren 
”sport-film”, såsom gjorts försök till inom internationell forskning.60 Jag 
behandlar allt från rena tävlingsreferat och idrottsreportage till spelfilmer 
av olika slag för att finna idrottsreferenser. Dessa kunde utgöras av idrott 
som en bärande del i handlingen, idrott som bihandling, titlar som anknyter 
till idrottsliga företeelser eller idrottsstjärnor i rollbesättningen.  Vidare 
kunde det handla om matchreferat, tävlingsbilder eller olika former av ny-
hetsförmedling relaterade till idrott. 

Det finns avgörande skillnader i hur biorepertoaren såg ut under mellan-
krigstiden i förhållande till idag. Då gick man inte enbart på bio för att se 
långfilmer utan ett biografprogram kunde bestå av flera kortfilmer eller ex-
empelvis en kortfilm och en långfilm. De filmer man såg kunde vara både 
spelfilmer eller aktualitetsanknutna nyhetsfilmer. För eftervärlden är 
journalfilmerna i formen av veckojournaler med lättsam nyhetsrapportering 

                                                      
60 För en diskussion om svårigheterna att definiera vad en sportfilm är se Cummins 
(2006), s.187f. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  67

  

kändast. Veckojournalerna var inte den enda formen av förmedling av ny-
hetsrelaterat material. Regelbundet producerades olika typer av kortfilmer 
och ibland långfilmer om olika aktualiteter.   

Studierna refererar framförallt till hur biografrepertoaren såg ut i Stock-
holm. Exempelvis uppgifter om premiärdatum refererar till premiärer som 
i allmänhet ägde rum i Stockholm.  

Forskningsläge  
Peter Dahlén och Knut Helland konstaterar i en forskningsöversikt om id-
rott och medier att filmmediet är det minst utforskade området av alla me-
dieområden. Detta gäller både för de skandinaviska förhållandena och för 
resten av världen. För de svenska mellankrigstida förhållandena finns en-
bart ett arbete angivit. Det är Dahléns artikel ”Fotboll, film och arvfiender”. 
Den behandlar fotbollsmotivet i svenska filmer under 1930-talet.61 I över-
sikten saknas Dahléns eget kapitel i Ett idrottssekel. Dahléns kapitel är den 
hittills fylligaste, men som samtidigt är kortfattad, översikten av idrott och 
film för svenska förhållanden. Den publicerades efter att Dahléns och Hel-
lands översikt kommit ut. Forskningsläget har inte breddats sedan dess. 

Den svenska repertoaren avseende idrottsmotiv, idrottsrapportering och 
idrottsreferenser under mellankrigstiden är bara delvis belyst genom Dah-
léns studie om fotbollsmotivet i svensk film och genom dennes översikt. 
Detta betyder att min forskning i stor utsträckning berör ett område som i 
liten utsträckning är kartlagt och problematiserat. 

Inom den internationella forskningen finns ett antal studier. En antologi 
som fungerar som en god introduktion till forskningsfältet är All-stars & 
Movie Stars, Sports in Film & History(2008). Genomgående är att studierna 
i allmänhet koncentrerar sig på att studera ett motiv eller en handling i en 
film och exempelvis problematisera denna ur sociala eller etnicitets- och ge-
nusmässiga aspekter. Trots att utgångspunkterna i studierna ofta är att re-
lationen mellan film och idrott är betydelsefull är teman kring denna relat-
ions betydelse för idrottens kommersialisering under mellankrigstiden spar-
samt belysta.  

En forskare som jag tar min utgångspunkt hos är Luke McKernan som 
behandlar den internationella utvecklingen fram till ljudfilmens genombrott 
vid slutet av 1920-talet. Liksom Dahlén och Helland, menar han att det är 
få områden som är så lite utforskade inom filmhistorien som sport och film. 
Han lägger till att mötet mellan dessa två företeelser, vilka båda riktade sig 

                                                      
61 Dahlén, Helland (2002b), s.23. 
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till en masspublik, blev fruktbart för båda. Sporten spelade en viktig roll för 
filmens födelse och tillväxt under 1900-talets första år. Han kopplar idrot-
tens utveckling till den industriella revolutionen och det urbant präglade 
samhälle där det fanns ett begär efter rekreation och underhållning. Detta 
begär tillfredställdes bland annat av sport och film.62 

Källmaterial 
Det finns en rad källor till och möjligheter för informationssökning om den 
svenska biografrepertoaren. Samtidigt är det svårt att få fram en totalbild 
av vad som visades. Detta betyder att min genomgång är ett exemplifierande 
underlag om idrott och film. 

Svenska långfilmer finns grundligt beskrivna avseende handling, rollbe-
sättning och produktionsförhållanden i Svenska Filminstitutets databas 
svenskfilmdatabas. Denna databas har använts och därmed har det skapats 
en nära heltäckande bild av idrott i de svenska långfilmerna. 

Att enbart koncentrera undersökningarna till svenskproducerad film gör 
dock att man missar stora delar av filmrepertoaren och därmed hur konsu-
menterna mötte idrottsreferenser. Därför riktar jag också ljus mot utländsk 
film. Den totala långfilmsrepertoaren finns förtecknad i Wredlund och 
Lindfors volymer Långfilm i Sverige. I dessa listas samtliga långfilmer som 
visats offentligt i Sverige med dess svenska titel och ofta, men inte alltid, 
uppgifter om utländska originaltitlar, premiärdatum och uppgifter om dis-
tributionsbolag. Däremot finns inga uppgifter om handling och skådespe-
lare. Långfilm i Sverige har använts för att fastlägga svensk titel och premiär 
för utländska filmer som lokaliserats via olika utländska filmografier. Med 
hjälp av Långfilm i Sverige går det att hitta filmtitlar med idrottsanknytning 
samt se om utländska filmer haft svensk premiär.  

Utländska filmografier som använts är databasen International Movie 
Database (IMDb) samt de tryckta filmografierna The Boxing Filmography 
(Romano 2004) och Sport Movies (Wallenfeldt 1989). Dessa har använts 
för att lokalisera filmer som jag sedan kontrollerat om det visats i Sverige. I 
IMDb finns en mängd långfilmer från filmens barndom till idag. I allmänhet 
finns rollistor med karaktärer och skådespelare, kortfattade produktions-
uppgifter samt en kortare resumé av handlingen. I IMDb har jag sökt på 
genrer, olika idrottsrelaterade sökord samt en mängd olika bekanta idrot-
tare samt på idrottare som jag funnit uppgifter om ska ha ägnat sig åt skå-
despeleri. För samtliga dessa källor gäller att uppgifter från stumfilmstiden 

                                                      
62 McKernan (1998), s. 81. 
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är mer sparsmakade och att luckor finns. Jag har även kompletterat dessa 
uppgifter med uppgifter jag funnit i mina andra undersökningar. 

Genom att jämföra de svenska källorna och de utländska förteckning-
arna går det att skapa sig en översiktlig bild av den svenska långfilmsreper-
toaren och därmed vilken typ av idrottsreferenser som konsumerades via 
långfilm. Utan djupare studier går det däremot inte att göra anspråk på en 
helhetsbild av långfilmsrepertoaren. 

Kortfilmsrepertoaren avseende både spelfilmer och aktualitetsanknutna 
filmer är än mer svårstuderad. Det finns ingen kortfilmsfilmografi eller da-
tabas över kortfilmer som varit uppe på repertoaren. En fullständig källa 
till biografrepertoaren är tidigare Statens Biografbyrås register innehållande 
filmgranskningskort. Det innehåller uppgifter om alla filmer som visats of-
fentligt i Sverige. Kortregistret uppvisar flera sökbarhetsproblem som gör 
att en fullständig översikt inte är möjlig att göra utan en arbetsinsats som 
inte är motiverad utifrån ansatsen i mina studier. I allmänhet är filmerna 
ordnade efter namn, men namnen skvallrar inte alltid om filmernas innehåll. 
Det finns en viss systematik i registren där det går att söka på ord som box-
ning eller fotboll. Ett problem är exempelvis att bara vissa boxningsrelate-
rade filmer finns under detta sökord, medan andra finns under andra sökord 
som Harry Persson eller Jack Dempsey.  Biografannonser är inte en använd-
bar källa eftersom enbart ett fåtal biografer annonserade i dagspressen.63  

För att studera journalfilmer finns Kungliga bibliotekets Svensk Medie-
databas (SMDB) som har databasen Journal Digital. Den innehåller uppgif-
ter om Svensk Filmindustris journalfilmer. Det går också att se dessa filmer 
via Journal Digital.  Eftersom SF inte var den enda producenten av 
journalfilmer, ger den inte en rättvisande bild av repertoaren eftersom det 
även fanns andra producenter av sådana. En sådan var Paramountjournalen 
vars innehåll kan sökas via svenskfilmdatabas eftersom den innehöll scener 
producerade i Sverige. Journalfilmerna utgjorde bara en begränsad andel av 
den totala repertoaren av aktualitetsanknutna filmer eftersom sådana också 
gjordes som kort- och långfilmer. Utlandsproducerade, aktualitetsanknutna 
filmer finns inte med i SMDB:s samlingar och företeckningar.  

                                                      
63 Berglund (1993), s. 100, 353. Annonser i tidningarna fanns framförallt för de 
större biograferna. I Stockholms fanns det 76 biografer 1930 och de flesta biogra-
ferna annonserade inte. I Dagens Nyheter och Stockholms Dagblad var det främst 
SF som annonserade. Vid 1920-talets slut hade SF cirka 10 biografer, ungefär 10 
företag hade 3 till 4 biografer och övriga drevs som småföretag. 
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Idrottsreferenser kan också studeras via filmaffischer. I mars 2007 blev 
en mängd filmaffischer från stumfilmstiden tillgängliga för sökning via 
Kungliga bibliotekets kataloger. Där går att hitta ett antal lång- och kortfil-
mer under sökordet boxning. Huvuddelen av dessa filmer har katalogiserats 
under sökordet ”boxning” med hjälp av den filmlista som jag utarbetat un-
der arbetet med denna avhandling. Möjligheten att söka upp dessa via da-
tabasen är följaktligen ett indirekt resultat av mitt avhandlingsarbete. En-
bart de affischer som har ett av Kungliga Biblioteket bedömt konstnärligt 
värde har gjorts tillgängliga digitalt, varför filmer med enklare affischer inte 
är sökbara med denna tjänst. 

Jag har lokaliserat en del av filmerna genom att de varit omnämnda i de 
tidningar som studerats som underlag för avhandlingens övriga undersök-
ningar. Eftersom de tidningar som behandlade idrott sida vid sida med all-
män nöjeskultur främst kom ut under 1920-talet ger detta en övervikt åt 
detta decennium. Dessa tidningar hade inte sina motsvarigheter under 
1930-talet. Vad gäller idrotten på biograferna kan det vara tänkbart att det 
skrevs om filmer med idrottsliga referenser i andra tidningar. Dessa har jag 
inte hittat på grund av att jag inte studerat tidningarna. 

Generellt har mina undersökningar en tonvikt på boxningen, vilket beror 
på att boxningen under stora delar av undersökningsperioden var den ton-
givande idrottsreferensen i film. Samtidigt indikerar mina undersökningar 
att det finns skillnader beroende på vilken typ av film som studerats och 
vilka år som studeras. Sammantaget menar jag att mina studier ger underlag 
till att problematisera mina undersökningar i förhållande till avhandlingens 
övergripande syfte, trots att den i vissa stycken spröda källmaterialsituat-
ionen bidragit till att de följande studierna främst ska betraktas som fallstu-
dier. 

Den internationella utvecklingen 
Det finns skäl till att studera boxningsreferenser i film på svenska biografer 
mer ingående eftersom boxning och även kraftsport hade en speciell posit-
ion inom filmen redan från filmens barndom. Nedanstående exposé bygger 
på McKernan (1998). 

Den sport som tydligast kan kopplas till filmens födelse och utveckling 
är boxningen och vid flera av filmens utvecklingssteg fanns boxningen med. 
Exempel på detta är att redan 1891 gjordes det experiment med boxning i 
film. År 1894 spelades en film in, som blev den första i en rad av filmer där 
rondernas längd var anpassade till de tekniska möjligheter en speciell typ av 
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visningsapparat gav och där matchen visades rond för rond i apparater som 
var uppställda på rad. 

Ledande producenter för boxningsfilmer avsedda för visningsapparater 
riktade in sig på en manlig publik. Typiska filmer ur deras repertoar var 
suggestiva danser framförda av kvinnor, kraftkarlen Sandows uppvisningar, 
djurhetsningar och boxning. När filmbolagen vid mitten av 1890-talet bör-
jade med projektioner på duk var den första kommersiella filmprojektionen 
på duk en boxningsfilm. Boxningen var intimt sammankopplad med film-
teknikutvecklingen. Den första fullängdsfilmen utgjordes av en boxnings-
match 1897 och framöver kom nästan alla viktiga matcher att filmas. 

Ur mitt perspektiv kan man se att den professionella boxningens utveckl-
ing var intimt förknippad med filmmediet, men att den kommersiella pot-
ential som låg i matcherna också gjorde att deras genomförande och resultat 
var beroende av filmproduktionen. 

Med medvetenheten om de stora summor filmerna kunde generera blev 
boxarna en form av betalda aktörer med krav på betalning även rörande 
filmer av matchupptagningar. Sammankopplingen mellan boxare och film-
bolag var vanlig och boxarna hade avtal om procent på inkomsterna från 
filmerna. Boxningen befann sig därmed i en gråzon av gemensamma intres-
sen som kunde resultera i exempelvis uppgjorda matcher. Boxningen var 
populär kring sekelskiftet, men få hade sett den live. Den var nästan alltid 
förmedlad på något sätt, antingen i filmer eller i rekonstruktionsmatcher 
där kamperna spelades upp i boxningsföreställningar, en del hade läst om 
dem i nyhetstidningar och många hade sett illustrationer i tidningen Nat-
ional Police Gazette. Idrottens genomförande var alltså intimt förknippat 
med medieringen av densamma. Boxningens kommersiella potential kunde 
innebära brott mot idrottens tävlingslogik, upphäva tävlingsmomentet samt 
sudda ut gränsen mellan skådespelare och tävlande. 

Den match som har kommit att bli symbolen för boxningens stora ge-
nomslag och stora spridning som massmedial företeelse är den så kallade 
”Århundradets match”. Boxningspromotorn Tex Richards arbete med fil-
men från mötet mellan Dempsey och Carpentier 1921 var den allra mest 
avancerade och genomarbetade produktionen av dem alla. Här fanns allt 
från publikbilder, uppbyggnadsträning, byggandet av den temporära 
stadionanläggning på vilken matchen genomfördes, närbilder från matchen 
etc. Hela kringproduktionen, tävlingsarrangemanget och filmen, menar 
forskaren McKernan, var ett mästerstycke i att bygga upp förväntningar 
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och sedan leverera historien i filmisk form. Hur denna match fick sitt ge-
nomslag även i Sverige kommer jag att behandla både i detta avsnitt och i 
det kommande avsnittet om idrott och musik. 

Under förkrigstiden var boxningen dominerande inom sportfilmen. 
McKernan menar att sportfilmen blomstrade på allvar först under mellan-
krigstiden. Under den perioden blev dess främsta medium journalfilmen. 
Det var i journalfilmen som boxningen på allvar nådde utanför kretsen av 
enbart boxningsintresserade.  

Journalfilmerna började dyka upp i Frankrike och i Storbritannien kring 
1910. Produktionen av dessa filmer passade bra ihop med sport då evene-
mangen kunde levereras som nyheter samtidigt som producenterna visste 
när nyhetshändelsen skulle äga rum. Sport var också en företeelse som pas-
sade bra för journalfilmernas inriktning på sensationer och underhållning 
eftersom sporten innehöll ett rikt persongalleri. McKernan refererar till den 
vanliga benämningen av 1920-talet som ”sportens guldålder”. Denna guld-
ålder förstår han i relation till sporten i filmen och till de tidningar och ma-
gasin som förmedlade sport.64 

Sammanfattningsvis visar denna översikt över den internationella ut-
vecklingen från förkrigstiden att idrott och film var involverade i en intim 
relation. Frågan är hur idrott och idrottsreferenserna såg ut på de svenska 
biograferna? 

Den svenska utvecklingen före 1920-talet 
För att kunna påvisa förändring ges här en översikt över idrotten på den 
svenska biografrepertoaren före 1920-talet. 

Redan år 1896, vid det första tillfälle då film förevisades i Sverige, före-
kom idrott med brottning och boxning. De Olympiska Spelen i Stockholm 
1912 var en tidig höjdpunkt för idrottsprestationer förmedlade med film. I 
Sverige kunde man nära nog dagligen följa de olympiska tävlingarna i rör-
liga bilder på biograferna genom de 25 kortfilmer som producerades. Olika 
större idrottsevenemang filmades framöver som till exempel de Nordiska 
Spelen.65 

År 1911 startade de franska filmbolagen Eclair och Pathé filmrevyer för 
visning i Sverige. Tre år senare startade Svenska Biografteatern, senare 

                                                      
64 McKernan (1998). 
65 Dahlén, ”Idrotten och medierna under 1900-talet” (2002), s.320f. 
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Svensk Filmindustri, sin revy/journalfilmsproduktion. Ofta hade dessa re-
vyer idrottsinslag.66 Svensk Filmindustris revyer hade senare konkurrens av 
andra bolag, som Paramountjournalen.  

Sporadiskt förekom även filmer med aktuell boxning i kortfilmsformat. 
Jag har lokaliserat två sådana filmer. Det första är från 1914 då en fransk-
producerad långfilm med referatet av den amerikanska boxaren Jack John-
sons världsmästartitelmatch i Paris mot ”Battling” Jim Johnson förevisa-
des.67 Det andra exemplet är när den franska boxarstjärnan Georges Car-
pentier kunde ses på biografduken i förberedelser inför en match 1914.68 

I svenska spelfilmer var idrotten sällan förekommande under 1910-talet. 
I den utlandsproducerade spelfilmen förekom sporadiska idrottsreferenser. 
Exempel på kortfilmer med idrottsreferenser är En idrottsmans ära, med 
fotbollstema och med svensk premiär 1914 och Mästerskapet i boxning som 
kunde ses 1914 med skådespelarna Roscoe ”Fatty” Arbuckle och Charlie 
Chaplin boxandes i en komisk scen.69  De första spelfilmerna i långfilmsfor-
mat som löst kan relateras till sport är dels den ungerska Den maskerade 
brottaren med svensk premiär 1914, dels Neptuns dotter med den förre 
detta elitsimmerskan Anette Kellerman i huvudrollen. Även om Kellerman 
antagligen är en av de idrottare som var allra mest känd på biografdukarna 
vid denna tid var det mer hennes ringa eller totala avsaknad av kläder som 
fångade tittarnas intresse än de simkonster hon gav prov på. Förutom en 
handfull filmer med teman som collegesport, det vill säga amatöridrott be-
driven inom ramen för utbildning i USA och hästkapplöpningar, visades 

                                                      
66 Dahlén, ”Idrotten och medierna under 1900-talet”(2002), s.321. 
67 Une aventure de Jack Johnson, Wredlund, Lindfors (1991), Wredlund anger att 
filmen var producerad 1912, International Movie Database, www.imdb.com anger 
att den är producerad 1913 med den engelska titeln: Jack Johnson's Adventures in 
Paris,. BoxRec, http://www.boxrec.com . Matchen ägde rum i Paris i mitten av de-
cember 1913 varför den med sannolikhet inte visades i Sverige förrän 1914. Sök-
ning gjord 140906. Paul Brewitz, ”Johnson, John A.”, Nordisk familjeboks sport-
lexikon (1941). Matchen kunde ses som spektakulär, inte minst eftersom det var 
den första titelmatchen i tungvikt mellan två svarta boxare. Johnson var samma år 
på en uppvisningsturné som innebar ett framträdande i Göteborg. 
68 Statens Biografbyrå, D 1,Hur världsmästaren i boxning Georges Carpentier trä-
nar sig, BoxRec, http://www.boxrec.com. Sökning gjord 140906.  
69 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906. I denna film spelade Charlie Chaplin mot den då kände skådespelaren 
”Fatty” Arbuckle. Filmen gick också under namnet Fatty, Charlie Chaplin och 
storsmockan. 
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fyra spelfilmer med boxningsreferenser. År 1916 dök boxningen upp för 
första gången i en filmtitel för en långfilm med Boxarens triumf. År 1918 
hade Arvingen till slottet Burdon premiär med boxningsmotiv på filmaffi-
schen. Ett år senare hade den engelska filmen Mästerskapsboxaren svensk 
premiär. 70  

Den fjärde lokaliserade filmen från 1910-talet med boxningsreferenser 
indikerar en spridning av idrottsliga kulturella influenser som inte har kun-
nat åskådliggöras genom att exempelvis se hur mycket boxningen blev om-
skriven i dagspressen vid denna tid. 1914 hade det visats en film med match-
upptagningar av boxaren Jack Johnson. Samma år hade han genomfört 
uppvisningar i Sverige. Detta tyder på att boxningen som masskulturellt fe-
nomen var på väg in i offentligheten. Denna väg togs dock inte genom dags-
pressen som bara ägnade cirka en procent av sitt totala utbud av sport-
material åt boxningen. 71 Det saknas dock kunskap om hur spridningen och 
genomslaget gick till. Titeln på filmen, Gentlemannatjuven Raffles äventyr, 
med svensk premiär 1916, talar för att filmen såldes med boxningsreferen-
ser. Huvudrollsinnehavaren i denna film var James J. ”Gentleman Jim” Cor-
bett. Han var ett av de största namnen inom den amerikanska tungvikts-
boxningen trots att han hade avslutat sin boxningskarriär några år in på 
1900-talet. Boxningsreferensen i den svenska titeln saknades i originaltiteln 
The Burglar and the Lady.  

Idrott i svenska långfilmer 
I detta avsnitt tar jag upp vilka idrotter och idrottsreferenser som förekom 
i svenska långfilmer under mellankrigstiden. Avsnittet bygger dels på egna 
undersökningar, dels på tidigare forskning. 

Idrott som framträdande tema i svenska långfilmer var sparsamt före-
kommande ända fram till 1930-talet. Boxningen var den mest förekom-
mande grenen i den svenska stumfilmsproduktionen. Fotboll förekom inte 
alls under 1920-talet.72 

                                                      
70 Exempel på filmer med idrottsreferenser var: Bollklubbens mascot, Derbysegra-
ren, Gentlemannajockeyn, Heja vi segra, Bort med karlarna, Den maskerade brot-
taren, Skuggjockeyn, Boxarens triumf, Hett blod, Mästerskapsboxaren, Sporting 
Life, USA. . Filmerna kom från Storbritanien, Ungern, Tyskland och USA. 
71 Wallin (1998), s.68, tabell 6:1. 
72 Dahlén, ”Idrotten och medierna under 1900-talet” (2002), s.327. 
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De fåtaliga exemplen på idrott som del i handlingen under stumfilmstiden 
var skidåkning i Flickorna i Åre, biltävlingar i äventyrskomedin Unga gre-
ven tar flickan och priset och hästkapplöpningar i Janssons frestelse.73 För-
utom dessa gjordes ett par satsningar på långfilmer med boxaren Harry 
Persson i olika roller.74 Han gjorde sin debut som skådespelare i Gamla ga-
tans karneval där han i en biroll gestaltade en boxare. I huvudrollen sågs 
Thor Modéen som föreståndare för ett dans- och boxningsinstitut. Filmen 
hade premiär mindre än två månader efter att den professionella boxningen 
även blivit en sport i Sverige med regelbundet uppmärksammade tävlingar 
i och med att den första större galan med Persson som huvudattraktion hade 
genomförts.75 Det boxningsinstitut som var förlaga till den plats som filmen 
handlade om, var Alex Weimarks boxningsinstitut där kända boxare och 
andra kändisar tränade. 76 Filmen var därmed påtagligt up-to-date med den 
tidens aktuella händelser och samlingsplatser för tidens nöjes- och idrotts-
celebriteter.  

Två år senare spelade Harry Persson huvudrollen i För hemmet och 
flickan. I denna kärlekshistoria kryddad av svek, framgångar i amerikanska 
proffsboxningsringar och pengar fick Harry Persson ikläda sig rollen av 

                                                      
73 Svensk Filmografi (1982), sökning gjorda efter allehanda idrottsligt relaterade 
uppslagsord. 
74 Boxaren Harry Persson skall inte förväxlas med sångaren och skådespelaren 
Harry Reinhold Persson som från 1933 och framåt medverkade i en rad filmer och 
på många skivinspelningar. Boxaren Harry Persson skall inte heller förväxlas med 
skådespelaren Edvard Perssons son Harry som medverkade i Studenterna på Trös-
tehult från 1924. 
75 Filmen blev ett publikfiasko och sågades av filmkritikerna. Filmens tillkomst var 
omdebatterad och det talades om att ett hemligt konsortium stod bakom den. Det 
var Raoul Le Mats bolag som tog över dess distribution.  Le Mat engagerade sig 
även i andra boxningsfilmer och han introducerade den nordamerikanska ishock-
eysporten vid samma tid. Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-film-
databas. Sökning gjord 140906. 
76 Weimark hade året innan också producerat en instruktionsfilm i långfilmsfor-
mat, Boxning - självförsvarets ädla konst, svensk premiär 1922, producerad av A 
Weimark. 
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rättrådig boxare som efter en framgångsrik nedboxning av en rival hem-
förde flickan till Sverige och tryggheten i bohuslänsk fiskarmiljö.77 Filmen 
blev ingen större succé och han fick därefter inga fler huvudroller.78 

Det finns ytterligare ett exempel på hur långfilmsproducenter försökte 
vara up-to-date med tidens idrottsföreteelser. En scen ur Ragnar Hyltén-
Cavallius film Ungdom från 1927 ger en bild av hur idrottens kändisar och 
aktörer inom massmedia kunde förekomma på film. Filmen innehöll scener 
från en stafettlöpning där det i friidrottsklubben IK Götas tävlingsdress syn-
tes Wilhelm ”Eng” Engdahl och Rudolf ”R:et” Eklöw.79 Båda var kända 
och tongivande signaturer inom sportpressen, där ”R:et” var redaktions-
medlem på Idrottsbladet och sedermera inflytelserik idrottsledare och 
”Eng” skribent på Stockholms-Dagblad samt vänsterytter i AIK och aspire-
rande på en landslagsplats.80 I denna scen refererade regissören till nästan 
hela det fält som är föremål för denna avhandling med friidrottsklubben IK 
Göta, en känd idrottsman från fotbollens AIK och kända sportjournalister.  

Ytterligare en långfilm med en idrottskändis som birollsinnehavare hade 
premiär 1927. I filmen Spökbaronen hade den då kända amatörboxaren 
Gunnar Berggren en biroll, där han använde sin fysiska förmåga i filmens 
slagsmålscener.  

Under 1930-talet ökade antalet referenser till idrott i de svenska spelfil-
merna. De var fortfarande fåtaliga, men skillnaden mot 1920-talet var att 
nu gjordes referenserna till populära idrottskändisar och idrottsföreteelser 
än tydligare. I filmen För hennes skull från 1930 hade en av den tidens mest 
kända fotbollsspelare i AIK, spelaren Per Kaufeldt, en biroll som whisky-
drickande och rökande fotbollspelare som försökte locka huvudrollsgestal-
ten från kärleken till att spela en internationell fotbollsmatch. 81 Kaufeldt 
syntes också i en mindre roll som fotbollsspelare på Stadion i filmen Brokiga 

                                                      
77 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906.  
78 Efter att hans boxarkarriär var över fick han en biroll som ”Lasse Slägga” i 
Grabbarna i 57:an. Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. 
Sökning gjord 131003.  
79 Se bilder i osign., ”Fajtargrabbar och friluftsglimtar, Sportens filmstaffage som-
maren 1927”, Idrottsliv, nr.7, 1927. 
80 Ivar Arnö, ”Wilhelm Engdahl”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1939), samt 
osign., ”Rudolf Eklöw, Nordisk Familjeboks sportlexikon (1939). 
81 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906. 
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blad från 1931 tillsammans med den kända simmaren Arne Borg, den då 
kända idrottsledaren och Stadion-chefen Erik Bergvall, AIK spelaren John 
Nilsson samt landslagsmålvakten Sigge Lindberg. I filmen återkom för öv-
rigt melodin För hennes skull från filmen med samma namn.  Kaufeldt fö-
rekom även tillsammans med svenska herrlandslaget i en scen i filmen Med 
folket för fosterlandet från 1938.  

Som en underkategori till idrottsmotivet fanns tippande och spelande på 
totalisatorspel. Tippandet förekom första gången i en film med fotbollsmo-
tiv, Hans livs match, från 1932 där det då illegala tippandet jämfördes med 
att supa. När tippandet hade legaliserats 1934 i och med att AB Tipstjänst 
inrättats kunde tippande äga rum utan de betänkligheter som fanns i Hans 
livs match. I de följande filmerna Skärgårdsflirt, med premiär 1935 och Fa-
miljen Andersson med premiär 1937, var den då legala tippningen något 
positivt där större tipsvinster räddade huvudpersonerna ur prekära situat-
ioner.82 Hästkapplöpningar och totalisatorspel förekom i sex filmer under 
decenniet.83 Enstaka filmer fanns med scener från motionsinstitut, militär 
femkamp, kungligt tennisspel utfört av Gustav V ”Mr G”, gångtävling, 
ishockey, vintersport i Åre samt en film med några idrottsliga kändisar som 
sig ”själva”. Den kungliga tennistekniken förevisades i förbifarten i Lyckans 
guldgossar från 1932 av den tennisspelande monarken ”Mr G” i en match-
sekvens där revykungen Karl Gerhard stod för motståndet.84 Motorsport 
till sjöss förekom i två filmer. Temat i båda dessa var hur en tekniskt begå-
vad ung man kämpade med en lovande motorkonstruktion och vann fram-
gångar inom motorbåtssporten. I en av dessa filmer, Smålänningar, fanns 
ett tydligt exempel på hur refererandet till olika typer av aktörer på idrot-

                                                      
82 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906. 
83 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906, Flickorna på Uppåkra, svensk premiär 1936, Bleka greven, svensk pre-
miär 1937, Svensson ordnar allt, svensk premiär 1938, Farmors revolution, svensk 
premiär 1933, En kvinnas ansikte, svensk premiär 1938, Grabbarna i 57:an, 
svensk premiär 1935. 
84 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas., Sökning gjord 
140906, Oss baroner emellan, svensk premiär 1939, Kadettkamraten, svensk pre-
miär 1939, Lyckans gullgossar, svensk premiär 1932, Han, hon och pengarna, 
svensk premiär 1936, Hemslavinnor, svensk premiär 1933, Kära släkten, svensk 
premiär 1933, Brokiga blad, svensk premiär 1931.  
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tens estrader kunde gå till. Här förekom scener när den stora motorbåtstäv-
lingen kommenteras direkt från ett flygplan av Radiotjänsts Sven Jerring.85 
Den tekniskt begåvade unge mannen var även ett tema i Vi som går in köks-
vägen från 1932. I denna film är en delhandling hur en motorcykel skall bli 
klar till, och sedermera vinnaren av Saxtorps Grand Prix.86 Denna motor-
cykeltävling var mycket populär under 1930-talet och var redan vid starten 
av den första tävlingen i början av decenniet det enskilt största publika id-
rottsevenemanget i Sverige. Boxning förekom i åtminstone tre svenska fil-
mer under 1930-talet, men det handlade då uteslutande om amatörbox-
ning.87  

Peter Dahlén har undersökt fotbollsmotivet i svensk spelfilm fram till 
1942. Dahlén menar att det var under 1930-talet som ”mediesport” blev en 
självklar beståndsdel och referensram i den populära offentligheten”.88 Jag 
menar att hans forskning ger viktiga ingångar till att också förstå föränd-
ringar på idrottsmarknaden. Förklaringar till att fotbollen började bli ett 
motiv i svenska filmer under 1930-talet söker han dels i fotbollssportens 
tilltagande popularitet, dels i den svenska filmens utveckling.  

En delförklaring till att idrott generellt inte fanns med i svenska spelfilmer 
tidigare ser han i att den svenska stumfilmen riktade sig mot en internation-
ell marknad, där svenska särdrag tonades ned. Det var när talfilmen slog 
igenom vid 1930-talets början som idrotten kom att ta mer plats i svensk 
film. Den svenska talfilmen var mer riktad till den svenska marknaden än 
stumfilmen och därför valdes motivstereotyper av provinsiell och etnocent-
risk art. En sådan stereotyp kunde idrottsmannen vara, med egenskaper som 
skötsamhet, ärlighet och målmedvetenhet. Parallellt med den svenska talfil-
mens genomslag, menar Dahlén att den amerikanska filmindustrin fick pro-
blem på den svenska marknaden.89  

                                                      
85 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906, Smålänningar, svensk premiär 1935, Pensionat Paradiset. Svensk premiär 
1937. 
86 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906.  
87 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906, Goda vänner och trogna grannar, svensk premiär 1938, Simon i Backabo, 
svensk premiär 1934, Än leva det gamla gudar, svensk premiär 1937. 
88 Dahlén, ”Idrotten och medierna under 1900-talet”(2002), s. 328. 
89 Dahlén, ”Fotboll, film och arvfiender. Den svenska landskampstraditionen i 
svensk film 1932-1942” (2002), s.81. 
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Jag vill nyansera Dahléns resonemang om den amerikanska filmens pro-
blem på den svenska marknaden. Problemen låg inte i att de amerikanska 
filmerna kvantitativt slutade vara framträdande. Under 1930-talet var 60 
procent av långfilmerna med premiär i Sverige amerikanska och under 
1920-talet var 66 procent amerikanska.90 Däremot var inte de utländska 
filmerna lika attraktiva bland åskådarna. De svenska filmerna var populä-
rare och detta förklaras förutom med dess motiv och handling med att talfil-
men gjorde svenska filmer språkmässigt tillgängligare för den svensksprå-
kiga publiken.91 

Under 1930-talet sågs, som ovan visats, en ökning av svenska spelfilmer 
med idrottsmotiv där idrotten, enligt Dahlén, gavs ”en mer patriotisk och 
positiv inramning” än tidigare. Ett undantag, eller en rest från stumfilmsti-
dens internationella karaktär, menar han att ljudfilmen För hennes skull 
från 1930 utgjorde. Denna var den första svenska långfilmen med fotbolls-
motiv i handlingen. I denna film, menar han, var fotbollen ”ett chict på-
häng, en modefluga i tiden, bredvid andra spännande moderniteter som ra-
diogrammofoner, radioutsändningar och ekivoka revykupletter”. Huvud-
rollsinnehavaren, skådespelaren Håkan Westergren, spelade inte en roll där 
idrottsmannen var ett moraliskt föredöme utan han var en lätt självgod per-
son med rök- och spritvanor.92  

Dahlén menar att den svenska 1930-talsfilmen kom att präglas av ”soci-
aldemokratins folkhemsideologi” och ”samförståndsanda”. Detta menade 
han symboliserades av giftermål över klassgränserna, vilket var ett tema i 
de två filmer från decenniet där fotbollen var en del av huvudhandlingen. 
Dessa två filmer, Pettersson-Sverige och Hans livs match, underströk detta 
genom idrotten. Samtidigt såg han en motsägelse i filmerna, då den sköt-
samma folkhemsideologin fanns bredvid en lite bråkigare arbetarkultur som 
kändes igen på ett närmast ”demonstrativt pilsnerdrickande”. Denna inte 
lika respekterade arbetarkultur menar han mer stod att finna i 1930-talets 
folklustspel. Han menar att man genom att studera filmen kan se att fot-
bollskulturen alltmer ”inlemmas i samhället” och att bärarna av denna kul-
tur blev av med sitt tidigare dåliga rykte. I Dahléns diskussion om filmen I 
gult och blått från 1942 lyfter han fram att det fanns en tydlig inriktning på 
att visa hur idrotten hade en positiv inverkan genom sunt föreningsliv och 

                                                      
90 Wredlund, Lindfors (1987), s.322, Wredlund, Lindfors (1983), s.230. 
91 Furuhammar (1979), s. 10. 
92 Dahlén,”Fotboll, film och arvfiender. Den svenska landskampstraditionen i 
svensk film 1932-1942” (2002), s.81f. 
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idrottslig kamratskap. Detta i kontrast till den tidens påstådda dansbane-
elände och debatten om ungdomens förvildning. Han påpekar att denna 
film hade premiär samma år som tidningen Rekord-Magasinet började 
komma ut. En tidning som hade en liknande tematik i sin inriktning.93 

Idrotten var, som påvisats, sparsamt förekommande i svenska långfilmer 
under stumfilmstiden. Detta förändrades under 1930-talet. I det stora hela 
ser idrotten inte ut att ha varit speciellt ofta förekommande på biograferna 
spelfilmer i långfilmsformat innan ljudfilmen och att idrotten under 1930-
talet kom att konfirmera svenska stereotyper. Studier av enbart svenska fil-
mer innebär dock att man inte åskådliggör vilket utbud som biografbesö-
karna verkligen kunde ta del av. Därmed skyms vilka idrottsreferenser som 
var säljande. Följande avsnitt ägnas därmed åt biografrepertoaren i sin hel-
het och framförallt åt stumfilmstiden som tidigare forskning inte berört. Ut-
ifrån min genomgång av de svenska långfilmerna och utifrån Dahléns resul-
tat går det att se att filmmediets utveckling bidrog till att ändra filmernas 
kulturella innehåll i förhållande till idrott. De idrottsreferenser som förmed-
lades var därmed inte främst en återspegling av den svenska idrotten utan 
dessas kulturella innehåll formades i ett samspel med marknadens förutsätt-
ningar, filmmediets utveckling och idrottens interna utveckling. 

Idrottsreferenser i utländsk spelfilm under 1920-talet 
I detta avsnitt avser jag att fördjupa bilden av vilka idrottsreferenser som 
förekom i spelfilm på svenska biografer under 1920-talet.  

Studien behandlar bara den första hälften av mellankrigstiden. Denna 
avgränsning är gjord med hänsyn till att det var under första hälften av 
mellankrigstiden som sporttidningar med nöjesinnehåll fanns och att de 
därmed skrev om filmer och skådespelare med idrottsanknytning. Artiklar, 
reklam och notiser har varit viktiga ingångar till att finna filmerna även om 
detta inte alltid framgår av mina källreferenser. Samma möjligheter att lo-
kalisera filmer finns inte rörande större delen av 1930-talet. Avsikten är inte 
att kartlägga och analysera hela mellankrigstiden, utan att bilda underlag 
för att problematisera idrottens kommersialisering.  

Det var framförallt från 1920-talets inledande år och framåt som refe-
renser till idrott blev mer frekvent förekommande på de svenska biogra-
ferna.  Enbart år 1920 förekom fem långfilmer med boxningsreferenser på 
svenska biografer och jag har identifierat ytterligare en rad långfilmer med 

                                                      
93 Dahlén, ”Fotboll, film och arvfiender. Den svenska landskampstraditionen i 
svensk film 1932-1942” (2002), s. 109f. 
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boxningsreferenser i. Det var framförallt boxningsreferenser som förekom, 
men jag har också funnit ett femtontal filmer med referenser till andra id-
rotter också. En filmtitel som sticker ut i förhållande till nästan alla övriga 
boxningsreferenser är filmtiteln Amatörboxaren som hade premiär 1920.94 
I övrigt var det referenser till proffsboxning som gällde. Tre andra filmer 
från 1920 kan tjäna som exempel på det kulturella sammanhang som om-
gav idrottsreferenserna och som följaktligen var det sammanhang för idrot-
ten som marknadsaktörerna bedömde som mest säljande. 

Det första exemplet är Boxarnas konung som gick upp i Sverige 1920. I 
den spelade ett av den amerikanska tungviktsboxningens största namn, Jess 
Willard, huvudrollen. Denna västernfilms svenska titel visar hur man för-
sökte anknyta till den skådespelande boxarens stjärnstatus utan att filmens 
handling hade något idrottsligt tema. Kända boxare i filmroller kom att bli 
regelbundet förekommande. Den andra filmen var Den underbara mannen 
med Georges Carpentier i huvudrollen. Carpentier blev den boxare som i 
Sverige kom att bli en av proffsboxningens tydligaste symboler. Han hade 
redan tidigare synts på biograferna i filmer om hans matcher. Nu fram-
trädde han som skådespelare i en huvudroll. Den tredje filmen var en av den 
tidens succéfilmer D.W. Griffiths Brutna blommor, där rollkaraktären, box-
aren ”Battling” Burrows, gestaltades som den inbitna ondskans symbol och 
utsatte huvudrollsgestalten Lucy för misshandel, våldtäkt och mord.95 De 
boxningsfilmer som följde under 1920-talet hade ofta teman som boxning 
och action, boxaren som världsvan moderiktig charmör eller boxningen 
som representant för ondska och skumrask. 

Det var annars en tämligen bred palett av idrottsreferenser som förekom 
i de spelfilmer som hittade till de svenska biograferna. Det är svårt att kon-
statera något mönster bland utländska filmer med idrottsreferenser om 
dessa inte refererade till boxning. Detta betyder att materialet inte antyder 
att det finns något mönster som skvallrar om att idrott, om det inte hand-
lade om boxning, var ett särskilt attraktivt kulturellt innehåll att konsumera 
via spelfilmer. 

På den svenska biorepertoaren var det antydningsvis filmer som refere-
rade till simning och som hade simkändisar i huvudrollerna som sticker ut 
i förhållande till andra idrottsreferenser. Filmer med simning och vattenak-
tiviteter hade förekommit redan under 1910-talet med Anette Kellermans 

                                                      
94 Tre år senare, 1923, hade ytterligare en film med titeln Amatörboxaren svensk 
premiär. 
95 För en analys av filmen Broken Blossoms se Waldenkranz (1986), s. 32ff. 
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filmer. Kellerman, som tidigare gjort sig ryktbar bland annat genom att för-
söka korsa Engelska kanalen som lättklädd simmerska i filmer från 1910-
talet, hade under 1920-talet ytterligare två filmer på den svenska repertoa-
ren.96 Den olympiska simmaren från OS i Stockholm 1912 och den moderna 
surfsportens anfader, Duke Kahanamoku, förekom i tre filmer.97 Den ame-
rikanska simmerskan Gertrud Ederle var känd som den första kvinnan som 
simmade över Engelska kanalen år 1926 och som olympisk guldmedaljör.98 
Två år senare gick Flickan av i morgon upp i Sverige där Ederle spelade 
huvudrollen som sig själv. Den kanske mest kände simmare, som också bli-
vit mycket bekant genom spelfilmer, var Johnny Weissmüller, som visserli-
gen medverkade i filmer under stumfilmstiden men fick sitt genombrott som 
huvudrollsinnehavare först under ljudfilmstiden i och med den första Tar-
zan-filmen från 1932, som under detta decennium följdes av ytterligare fyra 
långfilmer. 

Varken baseball- eller friidrottsstjärnor ser ut att gjort filmer särskilt at-
traktiva för svenska konsumenter. I USA var Babe Ruth baseballsportens 
stora stjärna och han agerade i tre filmer under 1920-talet. Bara en av dessa 
sattes upp i Sverige och i den filmen var det komikern Harold Lloyd som 
var affischnamnet. Detta tyder på att det inte var baseball och Ruth som 
ansågs tilltala den svenska publiken.99 Ytterligare ett exempel på hur de 

                                                      
96 Vad kvinnan älskar, USA, svensk premiär 1921, Söderhavets pärla, USA, svensk 
premiär 1926. 
97 Havets befriare, USA, svensk premiär 1927, Äventyr, USA, svensk premiär 
1926, Räddningen, USA, svensk premiär 1929. 
98 Nils Skoglund, ”Gertrud Ederle”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1939), In-
ternational Olympic Committee, http://www.olympic.org/content/olympic-athle-
tes/generic-athlete-page/?athleteid=50554. Sökning gjord 141110. 
99 Filmen var Hurra vad jag är bra. Några av de fåtaliga exemplen på filmer som 
främst byggde sin tematik på amerikanska sporter och som sattes upp i Sverige var 
Baseball-kungen med svensk premiär 1923, Bäste man på plan med svensk pre-
miär 1926 och Friskt humör med premiär 1927. Det fanns ytterligare filmer med 
lös idrottsanknytning och vanligast var racing/hästsport med filmer som För 
flickan och sporten, Flickjockeyn och Kentucky derbyt. I övrigt kunde förekomma 
allt från komedier om den kvinnliga fysiken till biltävlingar och löpning exempel-
vis Farliga vägar, USA, svensk premiär 1925, Peggys skola för fysisk fostran Kusin, 
UK, svensk premiär 1921, Marco, Mikadons brottare, Tyskland, svensk premiär 
1922, Mästerlöparen, USA, svensk premiär 1924, Med blixtens hastighet, USA, 
svensk premiär 1926, En fattig miljonär, USA, svensk premiär 1928, Dennys kär-
leksspurt, USA, svensk premiär 1924. 
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svenska distributörerna valde bort internationellt kända idrottare som drag-
plåster i spelfilmer var den i Sverige välkända amerikanske sprintern Char-
les Paddock.100 I USA producerades mellan 1926 och 1928 fyra filmer med 
Paddock i ledande roller. Bara en av dessa sattes upp i Sverige.101 Exemplet 
med Paddocks filmer talar för att friidrotten inte ansågs vara speciellt 
publikdragande trots den stjärnglans som Paddock gav dem. 

När det gällde referenser till boxning var förhållandena annorlunda. 
Kända proffsboxare förekom i både kort- och långfilmer och publiken lock-
ades med kända boxarnamn.  Mellan 1920 och 1922 förekom George Car-
pentier i två spelfilmer i långfilmsformat samt i cirka tio kortfilmer.102 Box-
arna Gene Tunney och Jack Dempsey förekom som huvudrollsinnehavare i 
spelfilmer som gick upp i Sverige.  Jack Dempsey spelade huvudrollen i 
några långfilmer, men framförallt förekom han i kortfilmsserier som Våg-
halsige Jack eller Våga vinna Universals Dempsey filmer. De olika episo-
derna hade namn som Dempsey bland bovar och poliser eller Dempsey vid 
variéten trots att det rörde sig om ren fiction.103  Gene Tunney förekom i en 
liknande serie som hade samma namn som Tunneys smeknamn, ”The figh-
ting marine”. Serien hade premiär i Sverige i december 1926, några månader 
efter att han tagit världsmästartiteln i tungvikt från Dempsey.104 I USA pro-
ducerades det även liknande filmserier med andra bemärka idrottare inom 
andra sporter såsom basebollens Babe Ruth. Dessa fick inte premiär i Sve-
rige. 

                                                      
100 Sven Lindhagen, ”Charles Paddock”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1943). 
Han hade exempelvis varit på Sverigeturnéer under både 1924 och 1925. Paddock 
rankades som en av världens mest kända idrottsmän.  
101 Sport och flirt med svensk premiär 1927. 
102Wredlund, Lindfors (1987) listar långfilmerna: Carpentier, svensk premiär 
1921, Den underbara mannen, svensk premiär 1920, Livets symfoni, svensk pre-
miär 1929, Statens Biografbyrå, D 1, sökord Carpentier, antalet kortfilmer är ej 
exakt då olika filmer kunde ha samma titel respektive att samma film kunde före-
komma i olika versioner. 
103 Statens biografbyrå, D 1, sökord Jack Dempsey, filmerna gick i olika versioner, 
del 1 av Universal-filmerna hade premiär 1921 och Våghalsige Jack-serien inleddes 
i Sverige under 1922. En långfilm med Dempsey i ledande roll var Natten före 
brölloppet. 
104Wredlund, Lindfors (1987) Svenska titlar var: Det stora äventyret, Utmanad, I 
fiendens fälla. 
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Filmer kunde få titlar som tydligt refererade till boxning. Detta går att se 
i titlar som Boxardetektiven, Bluff, Boxare, Bärsärkar, Boxaren från Man-
hattan, Boxarkungen, Boxarens skilsmässa och Cirkusboxaren.105 Under 
1920-talet hade 17 långfilmer titlar med boxningsreferenser. Till detta kan 
läggas kortfilmer. Att kartlägga alla kortfilmer med boxningsinnehåll låter 
sig inte göras på grund av brist på filmografier och systematiskt uppbyggda 
sökregister. Däremot kan en rad exempel påvisas. Från den tid då Harry 
Persson var framgångsrik i boxningsringarna 1923 till 1931 finns talrika 
exempel på kortfilmer med boxningsanknytning. Det kunde handla om 
äventyr i boxningsmiljö, kortare komedier eller helt enkelt filmer som fick 
epitet som ”knock out” eller liknande boxningsladdade ord.106  

 Andra för eftervärlden mer svårupptäckta referenser till boxningen fanns 
i titlar som i de amerikanska långfilmerna En är för liten å en är för stor 
respektive Grabben med chokla´i samt i kortfilmen De ä flickan me chokla 
i, alla med premiär 1928. De svenska titlarna anknöt till titlarna på två 
schlagers som gjordes kända av Ernst Rolf och som handlade om Harry 
Perssons boxningsprestationer. 

Boxningsreferenser kunde också finnas på filmaffischerna utan att varken 
handling eller titel skvallrade om boxning. Exempel är Äkta amerikanska 
metoder där det på affischen lockades med ”Bovstreck och boxarfasoner”. 
Boxare kunde illustrera affischerna utan att titeln i sig skvallrade om box-
ning, som med affischen till Det evigt lockande, där aktrisen Clara Bow var 

                                                      
105 Exempel är: Wredlund, Lindfors (1987). Amatörboxaren, svensk premiär 1921 
Boxardetektiven, svensk premiär 1920, Bluff, Boxare, Bärsärkar, svensk premiär 
1926, Boxaren från Manhattan, svensk premiär 1925, Boxarkungen, svensk pre-
miär 1922, Boxarens skillsmässa, svensk premiär 1923 Cirkusboxaren, svensk pre-
miär 1928, Knock out, svensk premiär 1921, Knockout, svensk premiär 1925, 
Kärlek och lättvikt, svensk premiär 1926, Kärlek och knockout, svensk premiär 
1927, Knockoutkungen, svensk premiär 1926, Prisboxaren, svensk premiär 1924, 
Der schwarze Boxer/ Dunkle Gassen 1923, Boxarens skilsmässa/ Mannen med 
järnnävarna, Tyskland, 1921. 
106 Statens Biografbyrå, D 1, sökningar på boxningsrelaterade ord som knockout 
eller boxning gav ett 20-tal titlar till detta kan läggas de kortfilmer som i notiser i 
Svensk Boxning kallades för ”Knock out-filmer” se 1923, midsommarnummer. 
Detta illustrerar de stora sökbarhetsproblem som finns kring framförallt kortfil-
mer. Dessa Knock-out-filmer som var en serie kortfilmer som visades med start 
1922 med Reginald Denny i huvudrollen kan hittas i KB, www.libris.kb.se. Sök-
ning gjord 130123. 
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porträtterad som vacker boxerska.107  Till detta kan läggas filmer där box-
ningen var en bärande del i handlingen som i Lord Warrings äventyr i 
U.S.A. med svensk premiär 1924, över Kärlek och lättvikt med svensk pre-
miär 1926 till Avgrundsdjuret, med svensk premiär 1923. Den sistnämnda 
filmen baserades på en novell av Jack London som hade gått som följetong 
i Svensk Boxning.108 Novellen bildade också grund för filmen Vildmarkens 
son från 1936, med John Wayne i huvudrollen. På affischen syns Wayne 
med bar överkropp i boxarpose samtidigt som det betonas att just novellen 
Avgrundsdjuret ligger till grund för filmen. 

Som en pendang till denna studie om 1920-talet kan nämnas att under 
1930-talet hade 20 långfilmer premiär i Sverige med boxning som ledande 
motiv i handlingen. Samtidigt hade bara fem filmer tydliga boxningsrefe-
renser i sina titlar under 1930-talet. Till detta går det att lägga några filmer 
med mer eller mindre uttalat boxningstema som Charlie Chaplins Stadens 
ljus med premiär 1931, Mandom mod och sköna damer med svensk premiär 
1930, Heja Ferdinand med svensk premiär 1937 och Sensationernas match 
med svensk premiär 1938. Vad det gäller annan utländsk spelfilm med id-
rottsreferenser i titlarna var hästkapplöpningssporten vanligast med fem tit-
lar följt av bland annat motorsport och skidsport.109 

Resultatet från detta avsnitt är att proffsboxningen stod i särklass som 
den sport som bedömdes kunna intressera konsumenterna av spelfilm under 
1920-talet. Visserligen fanns det andra idrottskändisar som förekom som 
ledande skådespelare i långfilmer. Det är dock tveksamt om dessa var så 

                                                      
107 KB, www.libris.kb.se, filmaffischer, Sökning gjord 130123. 
108 Exempel på filmer med boxningstema eller andra boxningsreferenser är Med 
nerver av stål, svensk premiär 1925, Broadway efter nattetid(med James Corbett i 
biroll), svensk premiär 1925, Kärlek och lättvikt, svensk premiär 1926, Min son 
världsmästaren, svensk premiär 1922, Avgrundsdjuret, svensk premiär 1923, Med 
knutna nävar, svensk premiär 1927, Mannen jag älskar, svensk premiär 1929, 
Natten före bröllopet, svensk premiär 1926. I Avgrundsdjuret hade boxaren Batt-
ling Levinsky en biroll. Just Battling Levinsky var känd i Sverige på grund av att 
Carpentier rekonstruerade sin uppmärksammade match mot honom vid sitt Sve-
rigebesök 1921. 
109 Wredlund, Lindfors (1983), Sensation på racerbanan, svensk premiär 1939, 
Fullblod, svensk premiär 1932, Den stora kapplöpningen, svensk premiär 1939, 
Störtloppet från Silberhorn, svensk premiär 1939, 6-dagarsloppet, svensk premiär 
1935, Charlie Chan på olympiaden, svensk premiär 1937, Charlie Chan på kapp-
löpningen, svensk premiär 1936, En dag på kapplöpningsbanan, svensk premiär 
1937, Kapplöpningskungen, svensk premiär 1939, Grand Prix, Från TT-banan på 
Isle of Man, svensk premiär 1936. 
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pass kända i Sverige för sitt idrottande och att de därför gjorde filmerna 
mer attraktiva. Det finns också exempel på filmer med världsberömda fri-
idrottare som ändå inte fick distribution i Sverige. Att just boxningen för-
väntades intressera biografbesökarna understryks av att av alla kända 
svenska idrottare under 1920-talet var det enbart boxaren Harry Persson 
som fick ledande skådespelarroller. Vidare såldes filmer med titlar som an-
dades boxning och filmer gjordes extra intressanta genom att affischerna 
kryddades med boxningsreferenser. Det kulturella innehåll som filmerna 
hade som jag tidigare hävdat kretsade kring boxning och action, boxaren 
som världsvan moderiktig charmör eller boxningen som representant för 
ondska och farlighet. 

Biografrepertoaren utgjordes dock inte enbart av spelfilmer. En stor del 
av biografrepertoaren utgjordes av aktualitetsanknutna filmer.  Dessa är fö-
remål för nästa avsnitt. 

 Journalfilm, matchreferat och halvdokumentärer  
Boxningen var den tongivande idrottsgrenen i spelfilmer under 1920-talet 
och boxningen var tongivande i de sporttidningar som kombinerade idrott 
och andra nöjen i sina spalter. Därför studeras framförallt boxningen i föl-
jande studie men vissa resultat kring övriga idrottsgrenar presenteras också. 
Även i detta avsnitt studeras framförallt 1920-talet med samma motivering 
som i föregående avsnitt. 

I detta avsnitt studeras nyhetsrelaterade filmer i form av journalfilmer, 
kort- och långfilmer samt filmer som är svåra att kategorisera som nyhets-
filmer eller spelfilmer. Trots att resultaten framförallt berör proffsbox-
ningen under 1920-talet kan resultaten även bilda underlag för min avslu-
tande problematisering om konsekvenserna av idrottens kommersialisering. 

En studie om vilka idrotter som visades i nyhets- och aktualitetsanknutna 
filmer står inför en rad utmaningar som omöjliggör att göra systematiska 
undersökningar. För det första är det i det närmaste omöjligt att finna alla 
filmer och deras innehåll. Detta gäller framförallt kortfilmer. Innehållet i 
SF-journalen, inklusive dess föregångare, och Paramount-journalen finns 
katalogiserade i sin helhet. I detta avsnitt redovisas också delresultat om 
huruvida en studie av journalfilmer ger en rättvis bild av vad som faktiskt 
kunde ses på biograferna avseende aktualitetsanknuten film. Därmed bildas 
underlag för andra forskare att ta vid kring förhållandena för andra idrotts-
grenar.  
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Inledningsvis vill jag beröra veckojournalerna och om dessa speglar det 
totala idrottsliga utbudet på biograferna. SF-journalen innehöll återkom-
mande idrott. Rörande arenaidrott förekom under hela den studerade peri-
oden friidrott och framförallt friidrottande på Stadion med regelbundenhet. 
Även fotbollslandskamper och AIK:s matcher förekom återkommande. 
Detta talar för att dessa sporter ansågs attraktiva att ta del av via denna typ 
av filmer. Rörande boxningen ägde förändringar rum från att ett relativt 
stort intresse ägnades åt proffsboxning hos SF under 1920-talets inledande 
år till att den sällan förekom. I SF-journalerna förekom boxning flera gånger 
från 1920 och fram till maj 1921. Under denna tid förekom Carpentier åtta 
gånger för att sedan inte förekomma alls.  

Tre av boxningens allra största stjärnor i Sverige förekom tämligen sällan 
i SF:s journaler. Det minskade intresset hos SF kring just Carpentier kan 
inte förklaras med att han förlorade sin VM-match mot Jack Dempsey un-
der sommaren 1921. Fransmannen fortsatte sin boxarkarriär under upp-
märksammade former och var mycket omskriven i boxningspressen. Rollen 
som den internationella boxningens störst uppmärksammade stjärna i Sve-
rige togs snart över av Jack Dempsey. Han förekom dock enbart tre gånger 
i SF-journaler mellan 1920-1925 och aldrig i matchbilder. Den svenska 
proffsboxningens stora namn, Harry Persson, förekom enbart åtta gånger 
under hela mellankrigstiden i SF:s journaler. I övrigt förekom proffsbox-
ningsrelaterade inslag i SF:s veckojournaler bara vid något enstaka tillfälle. 
Som en jämförelse förekom den vid sidan av Harry Persson största idrotts-
stjärnan i Sverige, simmaren Arne Borg, under 1920-talet vid 14 tillfällen i 
SF:s journaler.110 Boxningens ringa genomslag i SF-journalerna kan illustre-
ras av att under 1925-1926, då intresset för svensk proffsboxning var uppe 
på en vågtopp, ignorerade SF i det närmaste boxningen. Av 47 SF-journaler 
år 1925 innehöll 32 journaler minst ett idrottsinslag, men bara tre hade 
boxningsanknytning. Under 1926 förekom inte den professionella box-
ningen överhuvudtaget Däremot innehöll hälften andra typer av idrott.111 
Idrottsinslagen i journalerna skilde sig från sportjournalistiken i pressen. I 

                                                      
110KB, Svensk mediedatabas, http://smdb.kb.se, sökningar på Palton, Harry Pers-
son, professionell boxning, proffsboxning, Dempsey, Carpentier, boxare etc. Sök-
ning 130123. 
111 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se/ , sökning på SF.veckorevy för 
1925, 1926. Sökning gjord 140906. 
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filmerna förekom inte sällan lättsammare idrottsaktiviteter såsom skolung-
domars skidande eller andra aktiviteter som inte utfördes på arenor inför 
publik.  

Proffsboxningen hade även ett ringa genomslag i den andra stora åter-
kommande journalen, Paramount-journalen, som visades på svenska bio-
grafer under perioden 1925 till 1933. Något över 200 journaler producera-
des. Tre fjärdedelar av journalerna innehöll idrottsscener och av samtliga 
katalogiserade scener var 40 procent idrottsrelaterade. Bland idrottssce-
nerna fick motorsporten flest scener följt av hästsport, fotboll och skidor. 
Samliga scener var svenska. Det fanns därmed en ringa överensstämmelse 
mellan genomslaget för olika idrottsgrenar i dagspressen i förhållande till 
journalfilmen. Ofta var det lättsammare idrottande långt från de stora are-
norna. Det kunde också förekomma bilder från exempelvis stora idrottse-
venemang på Stadion som deras augustijournal 1929 innehöll ett reportage 
från AIK:s vinst över R.C.D. Espanyol på Stadion samt ett fylligt reportage 
från IK Götas internationella tävlingar, klubbens första ”Amerikaspel”.  
Sex av journalerna hade inslag om proffsboxning och samtliga förutom ett 
var relaterade till Harry Persson. 112  

Vid genomgången av SF:s och Paramounts filmjournaler framkom att 
proffsboxningen var sparsamt förekommande och att den internationella 
proffsboxningen speglades i än mindre utsträckning. Studier av enbart jour-
nalerna kan därmed leda till slutsatser om att proffsboxningens kommersi-
ella potential i nyhetsrelaterad film minskade och var på en låg nivå under 
mellankrigstiden.  SF-journalen är den bäst katalogiserade nyhetskällan för 
rörliga bilder från denna tid och de utgör i huvudsak de enda bevarade ny-
hetsfilmerna från denna tid som fortfarande kan ses. Detta har förmodligen 
förstärkt en enkelsidig bild hos eftervärlden om hur idrotten i Sverige såg ut 
vid denna tid och som även förmedlas genom det aktuella forskningsläget 
kring den svenska idrotten. Frågan är dock om studier av de två stora jour-
nalerna ger en rättvis bild av filmmarknadens aktörers bedömning av olika 
idrotters kommersiella potential? 

Idrott visades inte enbart i journalerna utan idrottsreferat och idrottsre-
laterat innehåll förekom i andra filmer. När det var tal om renodlade referat 
i långfilmsformat av idrottsarrangemang på svenska biografer var det med 
något undantag frågan om boxning. Undantagen kunde gälla filmer som 
Nionde olympiaden/Olympiska spelen 1928 eller från ljudfilmens tid Leni 

                                                      
112Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140103.  
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Riefenstahls två filmer från OS i Berlin 1936.113  Jag har lokaliserat åtta 
långfilmer om proffsboxning på den svenska repertoaren under stumfilms-
tiden. Först ut var långfilmen från den svenska Carpentier-galan. Sedan 
följde efter några månader Århundradets boxningsmatch Demspey- Car-
pentier med premiär tre veckor efter att den ägt rum på andra sidan Atlan-
ten.114 Efter att Carpentier förlorat tvekampen mellan europeisk och ameri-
kansk boxning sökte han andra utmaningar. På liknande sätt som när ”år-
hundradets boxningsmatch” hade kryddats av motsättningen mellan den 
nya och den gamla världen sökte man frammana likande känslor när frans-
mannen mötte den kontroversiella senegalesen ”Battling” Siki. Matchen 
kunde ses i Sanningen om Carpentier-Siki som gick upp på svenska biogra-
fer 1922. Carpentier kunde också ses i en matchupptagning som i Sverige 
visades under namnet När Carpentier slog Cook i Albert Hall 12 jan 
1922.115 Att Carpentier försvann från SF:s utbud betydde därmed inte att 
han försvann från biografrepertoaren. Tvärtom ser han ut att för en tid ha 
fått en än mer framskjuten plats på repertoaren. Det var dock inte SF som 
hade rättigheterna till matcherna och därmed kunde omsätta just denna 
stjärnas matcher kommersiellt. 

Det finns ytterligare exempel på långfilmer om boxningsmatcher. Världs-
delarnas eller kulturernas kamp var teman som användes för att tydliggöra 
motsättningarna i matcherna och ett talande exempel på detta var när ”Den 
vilda tjuren från Pampas”, Luis Angel Firpo, slog sig fram mot boxningens 
höjder. Hans två största matcher under 1923 gick upp på svenska biografer, 
den ena var en film om dennes kvalificering för en titelmatch mot Jack 
Dempsey och den andra filmen hade titeln När Dempsey tämjde ”Pampas 
vilda tjur”. Filmen om Firpos kvalificeringsmatch mot Jack McAuliffe II 
ägde rum i maj 1923 och filmen fick svensk premiär bara fem dagar före 
Dempseys och Firpos stora titelmatch i mitten av september samma år.116 

                                                      
113 Se Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas och Wred-
lund, Lindfors (1987). 
114 Wredlund, Lindfors (1987). 
115 Annons i Sport-journalen nr.7, 1922, se även affisch, Kungliga biblioteket, 
http://libris.kb.se. Sökning gjord 140906.  
116 Wredlund, Lindfors, 1987, Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas. Sökning gjord 140906, Den sista boxningsmatchen i Yankee Stadion/ 
Firpo kvalificerar sig för världsmästerskapet i tungvikt, När Jack Dempsey tämde 
”Pampas vilda tjur”. 
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En av de mest omtalade matcherna under 1920-talet var Dempseys miss-
lyckade titelförsvar i september 1926 mot Gene Tunney. Detta gällde inte 
minst i Sverige där det hela späddes på av att Harry Persson samtidigt var 
på sin karriärs höjdpunkt i och med en stort uppmärksammad turné till 
USA. Den svenska boxaren vann en av förmatcherna till Dempseys förlust-
match mot Gene Tunney. En långfilm från galan gick upp på biograferna 
under det av nationellt patos tyngda namnet Dempsey går - Harry Persson 
kommer. Från den svenska tungviktarens amerikaturné producerades också 
långfilmen Harry Perssons tappraste match, vilken var en upptagning från 
förlustmatchen mot Maloney på en av den världsberömde boxningspromo-
torn Tex Richard anordnad skandinaviskt präglad gala i Madison Square 
Garden.117 Det sista långfilmsreferatet under den studerade perioden var 
SF:s produktion Den stora matchen. Filmen handlade om Harry Perssons 
revanschmatch mot amerikanen Bud Gorman, som han tidigare mött i USA. 
Returen ägde rum i Sverige på Velodromen i Hornsberg i september 1927. 
Den över en timme långa filmen innehöll hela matchen samt bilder från 
Harry Perssons träningscamp på Nöjesfältet på Djurgården och även Gor-
mans förberedelser i Saltsjöbaden. Filmen hade premiär redan dagen efter 
galan på flera håll runt om i landet.118 Filmen om Harry Perssons match mot 
Gorman var den sista långfilmen med matchreferat under mellankrigstiden. 

Vid sidan av långfilmerna fanns kortfilmsrepertoaren. Undersökningarna 
indikerar att kortfilmsrepertoaren var mer omfattande än långfilmsreperto-
aren.  

Vid tiden för Carpentier-galan på Cirkus 1921 syns hur sporten etablerat 
sig som masskulturell företeelse på allvar i Sverige. Här sammanstrålade 
olika massmedia och idrottsproducenter med idrottens ledare i en process 
som innebar att idrotten kommersialiserades och samtidigt kom att ifråga-
sättas. Carpentiers kommersiella dragningskraft var påtaglig och detta syns 
i hans genomslag på den svenska filmrepertoaren. Vid tiden för galan an-
nonserade samtliga SF-biografer om att man hade reportagefilmer om Car-
pentier före sina huvudfilmer. SF:s filmer var en form av förhandsmaterial 
och inte upptagningar från galan.119 Ett annat bolag gjorde en långfilm från 

                                                      
117 Wredlund, Lindfors (1987), se Svenska filminstitutet, 
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas under posten rörande Den stora matchen. 
Sökning gjord 140906. 
118 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906.  
119 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. 
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arrangemanget. Denna hade premiär bara två dagar efter att galan i Stock-
holm hade ägt rum.120 Förutom dessa filmer kryddades biografrepertoaren 
av nypremiären av Den underbara mannen.121 Den filmiska epilogen till 
Carpentiers besök i Sverige var för övrigt en kommentar till när staten i 
turerna efter galan skar ner sitt anslag till idrottsrörelsen. SF som inte hade 
varit sena med att försöka slå mynt av Carpentier-intresset ställde sig nu på 
boxningskritikens sida. I en SF-journal från maj 1921 fanns en tecknad scen 
där idrottens legitimitetskris kommenterades. Scenen innehöll en idrotts-
man som sträckte ut handen och tackade Carpentier för det minskade an-
slaget. Den tecknade Carpentier svarade ”Åh, för all del”.122 

En rad utländska boxare förekom på biografdukarna i matchupptag-
ningar och i filmer relaterade till aktuella matcher. Det skrevs regelbundet i 
idrottspressen om matchupptagningar från de internationella boxningsring-
arna. I en artikel från 1922 räknades flera matcher upp som kunde beskådas 
på bio. Samtidigt gavs det beröm åt Svensk Filmindustri för att bolaget var 
så snabbt med att få upp filmerna på repertoaren.123 SF:s importer av ut-
ländska filmer med boxningsmatcher har inte gått att kartlägga, men press-
uppgiften antyder en förklaring till varför just boxningen var så sällan före-
kommande i journalfilmer. Förklaringen är att bolagen omsatte konsumen-
ternas intresse för boxningen genom renodlade boxningsfilmer. 

                                                      
120 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/, filmen Carpen-
tier. Sökning gjord 141010. 
121 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140202. 
122 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, SF Veckorevy 1921-05-23. Sök-
ning gjord 141010. 
123 Sign. Skägg-spir, ”Joe Becket-Frank Moran matchen på film”, Svensk Boxning, 
nr.45, 1922. 
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Både amerikanska och europeiska matcher med internationella storheter 
som Jess Willard, Spalla, van der Veer, Ledoux och Criqui visades på bio-
graferna.124 Jack Dempseys karriär kunde följas i detalj i retrospektiva fil-
mer.125 Ett exempel på intresset för just Dempseys karriär illustreras av att 
filmupptagningen från dennes returmatch mot Gene Tunney kunde ses som 
del av biografprogrammet på sju biografer samtidigt i Stockholm, bland an-
nat tillsammans med spelfilmen Med knutna nävar. 126 Gene Tunneys för-
beredelser inför den stora galan mot Dempsey detta år kunde följas i kort-
filmen Gene Tunney/…/i kampen om världsmästerskapet.127 Upptagningen 
från Dempsey-Tunney-matchen 1928 som blev berömd som den ”långa 
räkningens match” eftersom Tunney blev nerslagen och kom upp på benen 
först efter mellan 15 till 20 sekunder för att sedan vinna, gick upp i Sverige 
1928 under namnet Gåtan om världsmästerskapet: matchen i Chicago 7 
ronders mysterium.128 Filmer med matchreferat fortsatte att visas in på 
1930-talet, exempelvis en kortfilm med ljud från den tyska boxaren Max 
Schmelings träningsläger 1930. Filmen visades i nära tidsmässig anslutning 
till hans uppmärksammade prestationer. Annonsen för träningsfilmen var 
införd dagen efter att Schmeling vunnit den vakanta världsmästartiteln i 
tungvikt.129 Matchreferat från boxningsgalor fortsatte för övrigt att visas 
även under 1930-talet. Ett exempel på detta är kortfilmen Giganternas 
kamp vilken innehöll bilder från kampen om VM-titeln i tungvikt mellan 
Primo Carnera och Max Baer. Den visades i Sverige under 1934.130 

Ofta gick karriärerna som skådespelare parallellt med idrottandet. Ett 
bland många exempel är hur man i sportpressen skrev att en film med den 

                                                      
124 Notis Ringen, nr.1, 1923, annons för filmen ”Det stora boxningsevenemanget 
Criqui mot Ledoux” i Program vid Sundbybergs Boxningsklubbs Klubbtävlingar i 
boxning å Sundbybergs Teater Söndagen den 5 mars kl.2 em, KB, okat. Idrottsmö-
ten, Statens Biografbyrå, D 1, Den stora boxningsmatchen 1922(med Carpentier), 
32331, Den stora boxningsmatchen om Europa mästerskapet i tungvikt 1923 
(matchen E. Spalla- P van der Veer). 
125 Annons för filmen Hur Jack Dempsey blev världsmästare, All Boxning, nr.41, 
1924. Filmen visades på två biografer i Stockholm enligt annonsen. 
126 Annonser, All Boxning, nr. 81, 1927. 
127 Statens Biografbyrå, D 1. 
128 Affisch, KB, http://libris.kb.se. Sökning gjord 140906. 
129 Annons, Svenska Sporttidningen, nr.46, 1930. 
130 Statens Biografbyrå, D 1, Giganternas kamp, 1934. 
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amerikanska boxaren Jess Willard gick på bio i Stockholm. Några månader 
senare kunde man se rörliga matchbilder av dennes boxningsprestationer.131   

Genomgången av långfilmsutbudet visade att Harry Persson förekom i 
detta. Flera av Harry Perssons matcher kunde också beskådas i kortfilmer. 
Vilket bolag som stod för upptagning och distribution varierade.132 Box-
ningsgalor som ägt rum i Stockholm visades på biografer i Stockholm.133 
Det finns även exempel på att biografsalongen kunde användas som ett rum 
för direktrapportering från matcherna.  

I augusti 1924 hade All Boxning en artikel om en filmförevisning på en 
Stockholmsbiograf till vilken en annons fanns införd. Rialto-biografen hade 
spelat in filmen Harry Persson tränar där alla kända svenska proffsboxare, 
enligt skriverierna om den, skulle förekomma. Filmen fylldes ut med ko-
miska scener som när Harry Persson hamnade i en dispyt med en luffare. 
Filmen visades samma vecka som Persson gick upp i en gala på Cirkus på 
Djurgården. På galakvällen skulle det förekomma direktrapportering till bi-
ografen.134 Harry Persson-galorna var ett stående inslag på biograferna. Se-
nare under hösten 1924 gjorde Le Mats Filmbyrå reklam för att en filmupp-
tagning skulle visas på ett flertal stockholmsbiografer.135 Produktionen av 
filmerna var så viktig att boxningsarenan anpassades för inspelningarna.  
Filmandet av galorna kunde ställa till problem för själva idrottandet. Det 
rapporterades att en kommande gala inte skulle filmas på grund av att ljuset 
kunde störa boxarna. Denna gala genomfördes sedermera inte.136  

                                                      
 131 Osign., ”Jess Willard”, Svensk Boxning, nr.33, 1922, annons för filmen Det 
stora boxningsevenemanget Criqui mot Ledoux” i Program vid Sundbybergs Box-
ningsklubbs Klubbtävlingar i boxning å Sundbybergs Teater Söndagen den 5 mars 
kl.2 em, KB, okat, idrottsmöten, Willards film bör ha varit Boxarnas konung. 
132 Le Mats Filmbyrå, All Boxning, SF eller andra bolag kunde ligga bakom, se vi-
dare KB, Svensk Mediedatabas, Journal Digital och Statens Biografbyrå, D 1, un-
der uppslagsordet ”Harry Persson” finns 8 kortfilmer varav 6 innehåller match-
upptagningar. SF-journalen innehöll vid åtminstone 1 tillfälle en lång matchupp-
tagning.  
133 KB, okat, idrottsmöten, Annonser i Program vid Idrottsföreningen Linnéas 
Nationella Boxningstävlingar å Cirkus, Djurgården, Stockholm den 11 och 12 no-
vember 1924 samt Program vid Svenska Boxningsförbundets Junior-tävlingar å 
Cirkus, Djurgården, Stockholm den 16 och 17 december 1924. 
134 Osign., ”Med Harry Persson på filminspelning”, All Boxning, nr.35, 1924. 
135 Annons, All Boxning, nr. 39, 1924. 
136 Osign., ” Harry Persson- Goddard icke filmas”, All Boxning, nr.48, 1924. 
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Boxningsfilmernas innehåll kunde vara en blandning mellan fiction och 
dokumentära inslag. I Rialto-biografens film Harry Persson tränar förekom 
komiska scener. Kombination av dagsaktuell boxning, förhandsreportage 
och regisserade spelfilmsinslag var inte en engångsföreteelse. Ett annat ex-
empel var En sommarfilm utan namn med premiär under hösten 1927 som 
tidigare forskning beskrivit som gåtfull och udda. 137  Filmen var något över 
20 minuter lång och innehöll scener med allt från Jack Dempsey över Harry 
Persson till nöjesestradernas Carl Hagman och Karl Gerhard. Filmen hade 
inslag av boxning och revy och en handling om en boxare som besegrar sin 
rival och får sin käresta. Bakom filmen stod tidningen All Boxning.138 Fil-
mens produktion och premiär var livligt omskriven och uppreklamerade i 
den egna tidningen. Filmen hade samma inriktning som tidningen, med en 
handling som var halvt om halvt tagen ur verkligheten och referenser till 
nöjesliv och boxning.  

Det har gått att finna ytterligare belägg för samspelet mellan sportpressen 
och produktion av boxningsfilmer. Tidningen All boxning engagerade sig i 
produktionen av ytterligare kortfilmer i vilka Harry Persson var dragplås-
ter.139 Ett exempel är när tidningen efter Harry Perssons stort uppslagna 
turné till USA vintern 1926-1927 producerade en kortfilm om dennes åter-
komst till Sverige.140 Ett annat exempel är när det senare under vintern vi-
sades en kortfilm med ”hemma hos”-reportage med Harry Persson. I an-
nonseringen för denna påpekas det att den spelats in med ensamrätt för 

                                                      
137 Dahlén, ”Idrotten och medierna under 1900-talet” (2002), s.327, Svenska film-
institutet,  http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 140906. Enligt 
uppgiften i Svensk filmdatabas hade filmen premiär 19260930. Faktabladet om fil-
mens handling indikerar att premiärdatumet är fel och att premiären ägde rum un-
der hösten 1927. För det första innehåller filmen en scen då boxaren Bud Gorman 
åker motorcykel i Saltsjöbaden. Eftersom Gorman boxades mot Harry Persson i 
Stockholm 1927 och då hade en träningscamp i Saltsjöbaden bör scenen varit in-
spelad 1927. Vidare anges att en scen visar den före detta världsmästaren Jack 
Dempsey. Eftersom Dempsey förlorade sin världsmästartitel bara några dagar in-
nan det angivna premiärdatumet, samt två dagar efter den hade granskats av den 
svenska filmcensuren, indikerar även detta att årtalsangivelsen är felaktig. Efter på-
pekande av författaren har uppgifterna korrigerats i Svensk filmdatabas. 
138 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning gjord 
140906.  
139 Statens Biografbyrå, D 1, Skandinaviska mästaren, 1926, nr. 37236, Harry 
Persson hemma hos sig, 1927. 
140 Osign., ”Film och teater”, All Boxning, nr.13, 1927. 
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tidningen All Boxning.141 Ett tredje exempel är filmen Några kända ansikten 
kring matchen Gorman-Persson. Filmen visades på biograferna före mat-
chen.142 Kortfilmer på biograferna med förhandsmaterial inför kommande 
svenska galor förekom även när Harry Persson inte var dragplåster.143 

Proffsboxningen var en sport som förekom med regelbundenhet under 
stumfilmsperioden. Det är samtidigt värt att påpeka att även andra idrotter 
förekom. Även landskamper i amatörboxning visades, som när Sverige 
mötte Norge 1926.144 Den enda annons jag hittat i All Boxning rörande 
kortfilmer med idrottsinnehåll som inte handlade om boxning var en film 
som förevigade när simmarstjärnan Arne Borg tränade med hjälp av en fart-
hållare.145 Kortfilmer med andra sporter förekom på repertoaren där fot-
bollsrelaterat innehåll inte var ovanligt. I fotbollens fall var det idrotten som 
stod i centrum, men när det handlade om boxning stannade det inte vid det 
idrottsliga utan boxningen sattes i samband med andra gestalter från nöjes-
världen och kombinerades med fiktiva berättelser och förhandsreportage. 

Sammantaget visar resultaten från denna studie att biograferna var en 
viktig arena för idrottsrapportering. Sporter som friidrott och fotboll före-
kom med regelbundenhet i journalfilmerna med tävlingsreferat. Proffsbox-
ningen var däremot betydligt mindre förekommande i journalfilmerna. Box-
ningen var ändå flitigt förekommande genom kort- och långfilmer. 
Proffsboxningen ser ut att haft en stor kommersiell potential. Detta har inte 
kunnat åskådliggöras om enbart journalfilmerna hade studerats. Svenska 
proffsgalor filmades regelbundet och det var med all sannolikhet så att be-
tydligt fler människor såg proffsboxningen på biograferna än vid galorna i 
Stockholm och Göteborg. Detta indikerar att det fanns ett likartat beroen-
deförhållande mellan de stora proffsgalorna och dess mediering via film 
såsom i USA där alla betydande galor filmades. 

                                                      
141 Annons ibland annat All Boxning, nr.13, 1927. 
142 Sign. Douglas, “Gentleman Bud bekantar sig med folket i “Sumpan”, All Box-
ning, nr.66, 1927, sign. Douglas, ”Med All Boxnings filmare hos Bud Gorman i 
Saltsjöbaden”, All Boxning, nr. 64, 1927. 
143 Bild ur film som visades på biografer föreställande boxarna Oskar Nilsson, 
Gunnar Berggren samt Edwin Ahlqvist. På galan var tungviktaren John Ericsson 
det stora dragplåstret. All Boxning, nr.92, 1928. 
144 Annons, All Boxning, nr.4, 1926. 
145 Annons, All Boxning, nr.5, 1925. Arne Borg var också med i kortfilmen Lands-
kamp 1932 och spelade rollen som idrottsman. 
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Biografsalongerna kunde även fungera som lokaler där man följde stora 
matcher i realtid och då ackompanjerat av andra tidigare producerade fil-
mer med boxningsteman. Den svenska boxarstjärnan Harry Persson före-
kom återkommande och hade biografsalongen som en viktig arena. Inte 
främst genom hans fåtaliga framträdanden som huvudrollsinnehavare i 
spelfilmer av långfilmsformat utan genom att hans matcher och förberedel-
ser för matcher förevisades. Några filmer antyder också att filmerna också 
kunde ha en uppbyggnad som bröt upp gränsen mellan fiktion och journal-
istisk rapportering, där filmerna kunde ha en handling som kryddades av 
idrottandet och förekomsten av olika nöjespersonligheter. När tidigare 
forskning kategoriserat En sommarfilm utan namn som gåtfull och udda 
har jag visat att den inte var en solitär utan snarare ytterligare ett uttryck 
för att den marknadiserade boxningen befann sig i ett gränsland mellan fikt-
ion och verklighet precis som när proffsboxare fick ge uttryck för sin roll 
som proffsboxare i spelfilmer utan någon annan boxningsanknytning än 
aktörernas ena ben inom sporten. En sommarfilm utan namn kan ses som 
en typisk representant för den massmediala proffsboxningen som var en ak-
tivitet mitt mellan fiktion, regisserade händelser med verkliga personer och 
proffsboxningens stjärnor. 

 Den kulturella logik som fanns i filmerna innehöll en tydlig integrering 
av idrotten med övriga nöjesföreteelser samt att boxningen och även den 
svenska boxningen på ett påtagligt sätt bar på internationella influenser. 
Boxningen skiljer sig från övriga idrotter eftersom det inte bara var svenska 
boxares matcher som tilldrog sig intresse. Tvärtom fanns det ett stort in-
tresse för den internationella boxningen. Något liknande internationellt in-
tresse har inte kunnat påvisas rörande andra grenar.  

Sammanfattning 
Idrott och referenser till idrott förekom med regelbundenhet på den svenska 
filmrepertoaren. Redan under 1910-talet förekom idrott i filmerna och re-
dan tidigt hade boxningen en speciell position. Genombrottet för idrott på 
biograferna kom vid ingången av 1920-talet och boxningen fick en än mer 
framträdande plats i spelfilmerna. Resultaten visar att idrottsreferenser och 
rena tävlingsreferat fanns i både lång- och kortfilmer och i spel- och doku-
mentärfilmer. Ett av studiens delresultat är dessutom att en studie av enbart 
svenskproducerade veckojournaler inte ger en rättvisande bild av vad de 
svenska biografbesökarna kunde se och att ett ensidigt studium av vecko-
journalerna inte åskådliggör boxningens plats. 
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Med utgångspunkt i exemplet proffsboxning är resultatet att denna gren 
var intimt sammankopplad med filmproduktion. Den professionella box-
ningen i Sverige visades regelbundet på biograferna.  Tidigare forskning har 
visat att filmmediets tekniska förutsättningar bidragit till att just boxning 
blivit framträdande. Min delstudie har visat att filmerna har stått för ett 
annorlunda sammanhang för idrotten, ett sammanhang som inte idrottsrö-
relsen hade inflytande över. Det var istället ett kommersiellt sammanhang 
som formade förmedlingen av just boxningen. Samtidigt som boxningen re-
dan från filmens födelse funnits med som motivbild var det vid 1920-talets 
ingång som boxning och boxningsreferenser blev mer påtagligt förekom-
mande på den svenska filmrepertoaren. Likheter finns rörande innehåll och 
sammanhang mellan delar av den svenska idrottspressen och boxning på 
film. Här har också pekats på att sporttidningar engagerade sig direkt i pro-
duktionen av boxningsfilmer. Koncentrationen kring stjärnorna var påtag-
lig och mina undersökningar visar att studier kring svenskproducerade lång-
filmer eller kring veckojournaler inte hade kunnat åskådliggöra dessa för-
hållanden. 

Under mellankrigstiden går det att se två större förändringar rörande film 
på svenska biografer. Den första är det tidigare nämnda genombrottet för 
idrott och framförallt boxning i olika former vid ingången till 1920-talet. 
Boxningen blev en framträdande referens och influenserna kom från utlan-
det och framförallt från USA, både i spelfilm och i matchupptagningar. Den 
andra större förändringen kan iakttas under 1930-talet när den svenskpro-
ducerade spelfilmen rent allmänt blev mer framträdande med mer nationellt 
laddade motivbilder kombinerat med att idrottsföreteelser hade uppnått en 
större samhällelig acceptans. Under 1930-talet blev samtidigt boxningsrefe-
renser mindre framträdande på biografrepertoaren. Dessa två olika faser 
kan beskrivas som att 1920-talets idrottsfilmer skulle associeras med en 
världsvan man som ofta var proffsboxare medan 1930-talets idrottsfilmer 
anknöt till ett ideal om en rättrådig ung svensk man som uppnådde fram-
gång i sitt idrottande.  

Under 1930-talet tog idrotten en större plats i den svenska spelfilmen 
med nationellt laddade ideal som den duktiga ingenjören eller den moraliskt 
rättrådige idrottsmannen. Den tidigare relativa avsaknaden av idrott i 
svensk film innebär inte att idrotten hade lyst med sin frånvaro på biograf-
repertoaren. Förhållandet var snarast det motsatta. Men det var inte den 
svenska spelfilmen som hade stått för kombinationen idrott och film. Det 
var inte en nationellt laddad idrott som levererades. Det var framförallt en 
amerikansk förpackning kring idrotten som levererades. Därför ska man 



98  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

förstå den svenska proffsboxningen ur ett internationellt perspektiv, där in-
fluenserna kom utifrån snarare än från idrottsrörelsen. 

Sport i musik och på teater  
I detta avsnitt kommer idrott på teatrarna och i musiken att behandlas. Id-
rottsreferenser i musik och på teater har negligerats av tidigare forskning. 
Detta betyder att idrottens plats på denna kommersiella marknaden varit 
okänd och att idrottens plats inom masskulturen inte belysts.  
Jag följer repertoarens innehåll och utveckling. Detta bildar underlag för att 
översiktligt beskriva hur omfattande idrottsreferenserna var inom teater och 
musik och vilka idrotter som förekom. Jag vill besvara frågan om vilka id-
rottsföreteelser som musik och teaterproducenterna ansåg kunde attrahera 
konsumenterna. Vidare vill jag beröra vilket kulturellt innehåll som idrotts-
referenserna bar på och om förändringar kan iakttas. Som bakgrund kom-
mer förhistorien hur idrott var en del av nöjesrepertoaren före mellankrigs-
tiden att behandlas för att kunna åskådliggöra förändringar.  
 Teater och musik behandlas tillsammans eftersom teaterproducenter, revy-
författare, kompositörer, skådespelare och sångare och senare deras mot-
svarigheter inom filmen ofta arbetade tillsammans. Under 1930-talet blev 
filmen viktigare för lanseringen av melodier. Trots detta menar jag att det 
är motiverat att följa musiken och teatern i ett sammanhållet avsnitt även 
under detta årtionde. 

Forskningsläge 
Kunskapsläget om idrott på nöjesestraderna och i musik är sparsmakat.  
Vad gäller den svenska mellankrigstiden är området outforskat. Idrottens 
etableringstid och inledningen av 1900-talet har däremot berörts hos andra 
forskare. 

För internationella förhållanden råder ett likartat förhållande. Det finns 
ett antal forskare som berört idrottens plats bland andra nöjesföreteelser. 
Andrew Horrall är en forskare som framförallt är relevant med sin forsk-
ning om sport som masskulturell företeelse i London mellan 1890 och 1918. 
Horrall menar att det fanns en koppling mellan sport, musik och teater. 
Horralls lyfter fram ”up-to-dateness” som ett kännetecken, det vill säga den 
aktualitetsanknytning som fanns inom ”music hall”-traditionen. Denna in-
nebar att uppträdandena på Londons underhållningsscener ofta anknöt till 
dagsaktualiteter och att denna bidrog till en korsbefruktning mellan vad 
som hände på idrottens tävlingsplatser och vad som kom att framföras som 
nummer på music hall-scenerna. Horrall visar hur boxningen var ett fram-
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trädande inslag på Londons scener, i form av matcharrangemang, iscensätt-
ningar av matcher, pjäser med boxningsinnehåll och att boxarna alterne-
rade mellan skådespeleri och boxningssport. Vid sidan av boxningen var 
det fotbollen och fotbollsspelare som kom att bli mest framträdande inslag 
och också bidra till en sammansmältning av idrott och underhållning, trots 
att flera andra sporter också förekom.146   

Den svenska variétescenen och framförallt den i Stockholm före 1920-
talet har behandlats i avhandlingen Moulin Rouge på svenska: varietéun-
derhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875-1920 av Björn Ivarsson Li-
lieblad. I denna berörs översiktligt relationen film, dans, idrott och revy.147 
Rörande relationen mellan idrott, cirkus och teater har denna analyserats 
av Leif Yttergren. Han har visat på de likheter som fanns mellan det som 
förevisades på cirkus och idrotten under slutet av 1800-talet och en tid 
framöver. Likheterna kunde röra värderandet av fysiska prestationer, den 
publika närvaron och den offentliga karaktären. När uppvisningarna inte 
ägde rum utomhus eller på cirkusar, användes ofta olika nöjeslokaler. De 
prestationer som hade den närmaste kopplingen till nöjesestraderna var 
kraftsporten och framförallt tyngdlyftningen. Kopplingen mellan det Ytter-
gren kallar ”underhållningsidrotten” och cirkusen, menar han fanns kvar 
en tid in på 1900-talet men kopplingen mellan estraderna och idrotten blev 
allt svagare i takt med den fortgående sportifieringen.148  

Per Arne Wåhlberg har i sin bok Cirkus i Sverige skrivit om cirkusens 
historia och även berört företeelser som Yttergren benämner ”underhåll-
ningsidrott”. Boken är en god översikt av den cirkusrepertoar som rymt 
kraftprestationer, uppvisningar och tävlingsliknande arrangemang. Henrik 
Sandblad har i sin bok Olympia och Valhalla berört motsatsen till den folk-
liga cirkus-, uppvisnings- och kraftsportstraditionen på nöjesestraderna. 
Han har skrivit om högstämda idrottsanknutna föreställningar under andra 
hälften av 1800-talet och vid inledningen av 1900-talet.  

Avsaknaden av kunskap rörande idrott, teater och musik under mellan-
krigstiden är slående både för svenska och internationella förhållanden. Ti-
digare forskning har visat att idrotten förekommit på nöjesestraderna. Den 
tidigare forskningen ger en bild av idrottens historia i Sverige under en tid 
då idrottens arenor och miljöer inte var självklara eftersom platser och are-
nor anlagda för idrott i det närmaste saknades. Inomhusidrott hade inte 
                                                      
146 Horrall (2001), s.3f, 106f, kap. 10 och 11. 
147 Ivarsson (2009), s.242ff, 252. 
148 Yttergren (1996), s.191-201. 
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annat att tillgå än cirkusar och teatrar om det inte handlade om övningar i 
militära exercishallar eller skolornas gymnastiksalar. Samexistensen mellan 
cirkus eller varieté och idrott blev därmed naturlig. Under min studerade 
period lämnade idrottsutövandet cirkus- och teaterföreställningarna. Frå-
gan är dock om teatern och musiken övergav idrotten? 

Källmaterial 
Det är svårt att få en överblick över området musik och teater. Samlingar 
och förteckningar är inte uppbyggda så att det systematiskt går att identifi-
era idrottsreferenser. Detta betyder att uppgifterna i detta kapitel bygger på 
ett pussel från olika kunskapskällor. Detta begränsar möjligheter till dju-
pare analyser, men möjliggör ändå en fördjupning av bilden av idrott som 
nöjesföreteelse och dess relation till marknaden. 

I det närmaste samtliga svenska grammofonskivor från mellankrigstiden 
finns förtecknade i Svensk Mediedatabas (SMDB) som finns tillgänglig via 
Kungliga biblioteket. SMDB rymmer sökbarhetsproblem då melodierna inte 
klassificeras utifrån innehåll. Idrottsrelaterat innehåll kan framförallt loka-
liseras via melodiernas titel, det vill säga via sökningar på ord som heja, 
fotboll, seger etc. Dessa ord kan även förekomma i melodier utan idrotts-
anknytning viket försvårar sökningarna. Innehållet kan ofta avgöras med 
hjälp av bakgrundsinformation från andra källor.  Melodier som inte har 
en titel som skvallrar om idrottsinnehåll kan inte hittas via SMDB utan att 
annan bakgrundsinformation har hämtats via andra källor.   

Sökportalen Svensk Musik, www.mic.se drivs av ett bolag med samma 
namn. Denna portal utgör en viktig ingång till att finna idrottsreferenser 
både på teatrar och i musiken.149 Portalen innehåller sökmöjligheter till en 
populärmusiksamling omfattande över 60 000 titlar med ett rikhaltigt 
material av schlager- och underhållningsmusik. Sökportalen är inte upp-
byggd med ett vetenskapligt syfte utan med syftet att bevaka svenska kom-
positörers rättigheter samt att dokumentera och informera om upphovs-
rättsligt skyddad musik. I denna portal finns information om noter och vissa 
produktionsuppgifter om populärmusik samt inte sällan melodiernas första 
textrader. Vidare kan det förekomma uppgifter om vilken teateruppsättning 
de förekommit i. Arkivet är inte heltäckande avseende notmaterial eftersom 
det ursprungligen bygger på en privatsamling. Omfattningen av samlingen 

                                                      
149 Bolaget ägs av Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrås (STIM). Arkiv-
beståndet bygger på föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusiks sam-
lingar. 
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och sökbarheten i denna motiverar ett användande av den som en av hu-
vudkällorna till detta avsnitt. På Kungliga biblioteket är det tryckta not-
materialet från mellankrigstidens populärmusik bristfälligt katalogiserat. 
För delar av min studerade period har pliktleveranserna av tryckt not-
material inte fungerat på önskvärt sätt.150 KB:s samlingar av noter är varken 
kompletta eller sökbara utifrån mina syften. Svensk musikförteckning och 
Libris har inte tillfört ytterligare material.151  

Information om musik, revy och teaterföreställningar bygger vidare på 
uppgifter från annonser, notiser och recensioner hämtade från de sporttid-
ningar som studerats för övriga undersökningar. Dessa var de ledande 
sporttidningarna som också behandlade musik och teater.  

Teaterrepertoaren i Stockholm kan följas i Teater i Stockholm 1910-
1970 (Forslund 1982). Där ges information om titlar, vissa produktions-
uppgifter samt genrebestämning. I volymerna går det att söka på titlar och 
personer, däremot ges ingen vägledning om handling, sketcher och nummer 
eller skådespelare. Ett fåtal föreställningar har kunnat lokaliseras via denna. 

Generellt bidrar käll- och arkivsituationen till en tonvikt på uppgifter om 
föreställningar i Stockholm och musik som behandlar händelser i Stock-
holm. Det finns två olika anledningar till detta. Den första anledningen är 
att noter och grammofonskivor företrädesvis gavs ut av förlag baserade i 
Stockholm. Aktualitetsanknutna sånger som framfördes i exempelvis Ernst 
Rolfs revyer under turnéer runt om i landet hade ibland ett textinnehåll som 
var anpassat till den ort man besökte. Dessa texter gavs dock inte ut och 
har därmed inte lämnat några spår efter sig. För det andra har uppgifter om 
musik och teatrar hämtats från de tidningar som studerats för avhandling-
ens övriga undersökningar. Dessa var som tidigare nämnts främst inriktade 
på boxning. Detta kan bidra till att boxningens genomslag övervärderas. Å 
andra sidan är de trender som redovisas tämligen entydiga rörande före-
komsten av idrottsgrenar även när andra källor används. Då de relevanta 
tidningarna främst gavs ut under 1920-talet samt en bit in på 1930-talet ger 
denna information en övervikt åt den tiden och åt företeelser som dessa 
tidningar ägnade sitt intresse. Om den populära idrottspressens försvin-
nande och omorientering hänger ihop med förändringar i musik- och teater-

                                                      
150 Koch (1999), s.7f. 
151  De genomförda sökningarna har komplicerats av att olika inspelningar av 
samma melodier kunde ha delvis olika titlar, olika stavningar eller att uppgifter om 
titlar och upphovsmän är ofullständiga. Ibland kan melodierna ha haft samma 
namn, men delvis eller helt olika texter.  
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repertoaren är därmed svårt att avgöra. Eftersom avhandlingens övriga ka-
pitel behandlar företeelser i Stockholm är det inte ett avgörande problem 
för mina slutsatser att undersökningarna lägger tonvikten på företeelser i 
Stockholm. Samtidigt kan detta bidra till att de aktörer som studeras i de 
följande kapitlen ser ut att ha tydligare särställning inom masskulturen än 
de i själva verket hade i förhållande till aktörer utanför huvudstaden.  

Schlagermusikens och revyernas genombrott 
Revy är en teaterform som på ett ibland skämtsamt sätt anspelar på dags-
aktualiteter med föreställningar innehållande sketcher, danser och sånger. I 
Sverige introducerades revygenren vid mitten av 1800-talet. I Sverige talas 
det om en glansperiod för revyn mellan 1920 och 1950. Vid 1920-talets 
inledning ersattes den äldre formen av föreställningar av den ”praktfulla 
lyxrevyn” där Ernst Rolf blev den mest framträdande företrädaren och av 
den lite mer intima och sarkastiska revyn, där Karl Gerhard blev en fram-
trädande företrädare. De tidigare revyerna var mer folkliga och lustspelsar-
tade och stod mer i kontakt med bondkomik och bygdekultur än vad de 
som frodades under mellankrigstiden gjorde som var mer bländande och 
praktfulla, efter engelska och amerikanska förebilder. Trots att revyer till 
sitt innehåll alltid varit orienterade till att förhålla sig till aktualiteter anses 
det ändå som att det var runt 1920 som den samtidsorienterade revyn in-
troducerades i Sverige.152 Det var just i den samtidsorienterade revyn som 
idrott förekom. 

Schlagermusik är och var inte främst producerad som en konstnärlig pro-
dukt. Ordet ”schlager” kan kopplas till tyskan och syftar på en vara man 
kan tjäna pengar på. I musikens värld kom denna genrebestämning att an-
vändas för musik som blivit populär. Schlager som begrepp i musikens värld 
uppkom i och med att en kapitalistisk marknadsordning utvecklades fullt 
ut under 1800-talet och att musikförlag på kontinenten i större skala bör-
jade producera musik. Den svenska schlagermusikens rötter går att finna på 
1890-talets varietéscener. Med de moderna massmediernas födelse och sam-
hälleliga förändringar var grunden lagd för denne genres utveckling i Sve-
rige mellan 1890 och 1910. En utveckling vilken beskrivits i termer av de-
mokratisering, kommersialisering och popularisering.153   

                                                      
152 Pettersson Åke, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se artiklar om ”revy” re-
spektive ”Karl Gerhard”. Sökning gjord 131128, Gram 1999, s.69-72. 
153 Edström (1989), s. 1f. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  103

  

I Sverige var det först vid inledningen till 1920-talet som ordet ”schlager” 
kom i bruk på allvar. ”Schlager” var ett ord för musik med tydlig koppling 
till staden och moderna företeelser. En av de viktiga personerna för ”schla-
gerns” spridning var Ernst Rolf och dennes revyer. I Ernst Rolfs revyer, men 
även hos andra revymakare, förekom ”revyschlager”. Dessa sånger var en 
form av sjungna nyhetssammanfattningar med ett likartat innehåll som i 
kolorerade veckotidningar. ”Revyschlagern” kommenterade dagsaktuella 
händelser och hade en sammanhållande funktion för publiken då de hand-
lade om ämnen av skilda slag som redan fått belysning i andra massmedia 
och som människor talade om.154 

Under 1920-talet blev grammofonskivan det viktigaste spridningsmediet 
av musik, framför exempelvis nothäften. Samtidigt började man synkroni-
sera skivutgivningen med revyernas premiärer. Revyernas betydelse för lan-
seringen av populära melodier kom att ändras vid ingången till 1930-talet 
då ljudfilmen övertog rollen som den viktigaste kanalen för lanseringen av 
melodier. Försäljningen av noter och grammofonskivor minskade drama-
tiskt i början av 1930-talet och flera musikförlag upphörde. Vid mitten av 
1930-talet inträdde åter en tillväxt. Sammantaget refereras 1920- och 1930-
talen till som den svenska schlagerns guldålder.155  

Idrott i musik och teater före 1920-talet 
Det finns en historia av idrott i en folklig nöjestradition. Det handlade om 
roliga visor, danser och sketcher framförda i maneger och på teaterscener. 
Det var i de sammanhangen som kraftsporten, boxningen och andra täv-
lingsliknande arrangemang hade förekommit på teatrar och cirkusar. 

I den idrottsliga cirkustraditionen var inte gränsen mellan tävlingar och 
uppvisningar klar och det var inte standardiserad tävlingsidrott som förevi-
sades. Istället kunde det handla om kraftmätningar mellan uppträdande at-
leter och åskådarna, rena kraftprov och ekvilibirism. Spännvidden i vad som 
kunde förekomma på cirkusar under början av 1900-talet gick från kroko-
dilbrottning, kapplöpning mellan gamla gummor till mer tävlingsmässiga 

                                                      
154 Edström (1989). s. 6, 323f . Jag ansluter mig till Edströms begreppsanvändning 
och gör ingen direkt åtskillnad mellan ”schlager” och ”kuplett” som var ord som 
användes för att beskriva musik i revyer och kabaréer. Se Edström (1989), s.7-11. 
155 Edström (1989), s.24f, 34, 38, 296f. 
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kraftprov, brottning och trampolintävlingar.156 Vattenkonstnärer kunde ut-
öva ”konkurrensdykning” om pengapriser och professionella cirkuskonst-
närer drog sig inte för att benämna sina konster med ord som bland kropps-
kulturens och idrottens främjare var ideologiskt impregnerade. Ett exempel 
var när ”Mr Ludvig” skulle utföra ”luftgymnastik” på en föreställning 1888 
där den i skillingtryck och modern film förekommande Elvira Madigan var 
ett annat dragplåster.157 

Idrotten förekom också på varietéscenerna. Ett tidigt exempel på detta 
var när Sigge Wulf, under sin korta karriär som känd personlighet på Stock-
holms underhållningsscener, hade kupletten Också en sport från 1891, med 
text av Emil Norlander på sin repertoar eller Lefve sporten från 1893. Un-
der sin korta karriär grundade han sin popularitet bland annat i att skildra 
och driva med det urbana livets lättsinniga och flärdfulla yttringar.158 Ett 
annat exempel är att revyn Hoppmans äfventyr från 1908 på Folkteatern i 
Stockholm innehöll sången Finalmarsch med den skämtsamma meningen 
”Visst min Amanda älskar jag, men är också för idrotten svag”.159 Den 
framstående nöjesarrangören och kompositören Emil Norlander författade 
1910 ytterligare en idrottslig melodi, En sport som bör bort, där det bland 
annat sjöngs om att man varit på Idrottsparken (i Stockholm, på platsen för 
nuvarande Stadion) och sett nyårsrevy.160  

Under 1912 var de Olympiska spelen i Stockholm stort uppmärksam-
made. Spelen uppmärksammades också i musik och vid teatern. Stockhol-
marna kunder besöka teatrarna Alhambra eller Södra Varietéen för att se 
lustspelet Olympiafrämmande respektive revyn Olympiska skrällen. Som 
spelades 29 respektive 75 gånger161 Två sånger gavs ut som noter i samband 
med spelen, dels valsen Olympiska spelen och dels kuplettpotpourriet 

                                                      
156 För exempel på sådant i cirkusföreställningar i den fasta cirkusbyggnaden Hipp 
i Malmö se, Vinberg (1993a), s.170. 
157 Wåhlberg (1992), s.139, 146. 
158  Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, ID-nr: 78875, 39825. Sökning gjord 
130110, se vidare om Wulf i Uno Ericson, Myggans Nöjeslexikon vol.14 (1993) 
samt Ivarsson (2009), s. 146-156. 
159  Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906. 
160  Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
161 Forslund (1982). 
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Stockholmsgreker eller Olympen-Stadsgården-Stadion som även ingick i 
Emil Norlanders sommarrevy 1912. 162 

Det finns några exempel på hur framgångsrika idrottare också tog steget 
in i annan nöjesrelaterad verksamhet. Före 1920-talet fanns det få kända 
idrottspersonligheter eftersom ett bredare kändisskap byggde på mass-
medial förmedling och innan idrottslig massmedia var utvecklad var idrotts-
kändisarna färre. Några undantag fanns och tre av de mer framträdande 
var också kända för sina talanger utanför idrotten. Långdistanslöparen 
John Svanberg vann sammanlagt tre olympiska medaljer vid OS 1906 och 
1908 och var en av sin tids populärare idrottsmän. Han tappade sin status 
som amatöridrottare 1909. Därefter började han utföra löparprestationer 
mot betalning.163 Vid sidan av löpningen uppträdde Svanberg då och då som 
bondkomiker och sångare. En annan berömd idrottare var Erik Lemming, 
fyrfaldig OS-medaljör i spjutkastning. Dessa framgångar hade bland annat 
nåtts under ”solskensolympiaden” 1912 i Stockholm. Hans berömmelse 
grundades framförallt på hans idrottande, men populariteten uppges också 
vara grundad i en social talang och skicklighet i pianospel. I halmhatt och 
ljus kostym sjöng han och spelade piano i gruppen ”Tre trallande poj-
kar”.164 Ett ytterligare exempel på en idrottare som var aktiv inom under-
hållningsbranschen var den danske knytnävskämpen Carl Pedersen, också 
känd under namnet Carl Brisson. Han gick några av de största boxnings-
matcherna i Sverige under 1910-talet, bland annat den första stora offent-
liga boxningsmatchen i Sverige, på Råsunda IP 1914.165 Även om han bör 
ha varit en av de mer kända idrottspersonligheterna i Stockholm vid denna 
tid var det framförallt som underhållare han gjorde sig ett namn. Ett exem-
pel där han slog mynt av sitt kändisskap var revyn Brissons blå blondiner 
på Mosebacke 1918. 

Det fanns en tradition av återkommande, idrottsliknande uppträdanden 
och underhållningsidrott som ägde rum på cirkusar och varietéer. De mer 
idrottsliknande uppträdandena försvann och detta gjorde även underhåll-
ningsidrotten. I det senare fallet går detta att koppla till idrottens sportifie-
ring. Jag har, utifrån en spröd tillgång till källmaterial, identifierat ett fåtal 

                                                      
162 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, sök noter, ID-nummer: 42588 och 
31152. Sökning gjord 130105. 
163 Sven Lindhagen, ”John Svanberg”, Nordisk familjeboks sportlexikon, (1946). 
164 Sven (1957), s.60, Sven Lindhagen, ”Erik Lemming”, Nordisk Familjeboks 
sportlexikon (1943). 
165 Osign., ”Brisson Carl”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1938). 
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exempel på idrottsrelaterade nummer och föreställningar på teaterscenerna 
innan 1920-talet. Några mönster kring vilket kulturellt innehåll dessa hade 
har inte kunnat avgöras och inga speciella idrottsgrenar eller idrottsarrange-
mang ser ut att bedömts som extra publikdragande av nöjesarrangörerna. 
Undantaget är de två föreställningarna som sattes upp i samband med OS 
1912 och de melodier som samtidigt författades. 

En ny tid 
I tidigare avsnitt har konstaterats att någonting nytt hände inom populär-
musiken och teatern när revyerna slog igenom och schlagermusiken blev 
populär. Vidare har jag utifrån ett sprött källmaterial, visat att idrott som 
föremål för melodier och teater var sporadiskt förekommande före 1920-
talet.  

Jag vill inledningsvis lyfta fram två exempel på att både idrottens och 
revyernas ledande aktörer kopplade samman idrott och revy och att idrot-
tens och revyernas publik därmed fanns på samma ställen. Det första ex-
emplet är när det under hösten 1926 skulle projiceras reklam på en teater-
ridå i Stockholm inför kommande internationella friidrottstävlingar på Sta-
dion. Bakom reklamen och tävlingarna stod organisationen Idrottstrusten. 
Denna organisations verksamhet kommer att närmare behandlas i kapitlet 
om IK Göta.166 Idén till reklamen kom från Sven Låftman, som var ledare i 
friidrottsklubben IK Göta och ledande inom Idrottstrusten samt tidigare re-
daktör för Svenska Idrottstidningen. Medvetenheten om kopplingen mellan 
revy och idrott kunde man också läsa om i den av Ernst Rolf startade nö-
jestidningen Premiär. I denna stod 1928 under rubriken Revy och sport, 
”Sportens mentalitet har erövrat revyerna. Den gamla makliga gemytlig-
heten har fått ge vika för ett kampglatt hejarhumör. Här går Rolf i spet-
sen…/”.167    

Den äldre typen av arrangemang, där rena kraftprov och atletik av olika 
slag utgjorde attraktionen, försvann allt mer under 1920-talets inledning. 
En av de mer kända företrädarna för denna typ av föreställningar var 
kraftsportmannen Calle Sven som i december 1920 var dragplåstret i en 
”Stor Sport- och Cabaret-matiné” på Berns salonger. På affischen till före-
ställningen lockades det med filmen How to Box där Calle Sven och den då 
bekante boxaren Ragnar Holmberg gav prov på boxning. Med en referens 

                                                      
166 SoIK Hellas, särarkiv Idrottstrusten 1925-1927, Protokoll hållet vid Idrottstrus-
tens sammanträde 13/8-26, § 3. 
167 Lindorm Erik, ”Revy och sport”, Premiär, nr.1, 1928.  
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från sportens värld skulle även den ”svenska mästaren i dragspel” upp-
träda.168 Snart var emellertid tiden ute för denna typ av arrangemang. Calle 
Sven, som varit aktiv med sådana galor under lång tid, bildade en profess-
ionell atletklubb med namnet Akilles. Denna klubbs föreställning på Stora 
Teatern i Stockholm den 5 november 1922 ser ut att varit ett sent utflöde 
av denna underhållningsform. I tidningen Svensk Boxning kommenterades 
föreställningen, som innehöll kraftkarlar, jonglörer och ekvilibrister samt 
den sjungande svenska proffsboxaren Josef Falk, med en nostalgisk kom-
mentar om att denna typ av föreställningar påminde om en svunnen tid.169 
I de studerade sporttidningarna kommenterades inte denna typ av cirkus- 
och varietéliknande mer utan intresset riktades framöver mot film och den 
nya typen av revyer. 

Parallellt med de moderna revyernas framväxt började skivor med id-
rottsinnehåll att spelas in och ”idrottsnoter” gavs ut. Den tidigare nämnda 
föreställningen Brissons blå blondiner från 1919 förebådade något nytt till-
sammans med skivutgivningen av en humoristisk dialog, Boxaren i hem-
met.170  

Redan här vill jag understryka att jag inte sett det som fruktbart att pre-
sentera exakt antal melodier med referenser för olika idrottsgrenar förde-
lade på olika tidsperioder eftersom det inte varit möjligt att genomföra sys-
tematiska och heltäckande kartläggningar samt att det finns gränsdrag-
ningsproblem. Det går ändå att se mönster rörande vilka idrottsgrenar som 
fanns i de schlagermelodier som hade förläggare eller spelats in på skiva 
eller framförts i revyer.  

 För första hälften av 1920-talet har jag identifierat sju boxningsmelodier 
och bara någon enstaka melodi med andra idrottsreferenser. Under andra 
hälften av 1920-talet har jag identifierat fjorton boxningsmelodier, åtta 
stycken fotbollsmelodier och sex med referenser till andra idrotter. Den 
första halvan av 1930-talet såg två förändringar. Boxningsmelodier slutade 
i princip att ges ut och antalet melodier minskade totalt samt det flesta an-
talet melodier fanns i kategorin övriga. Under andra hälften av 1930-talet 
ökade antalet melodier något. Boxningsmelodier förekom inte under andra 
hälften av 1930-talet. Jag har identifierat åtta fotbollsmelodier och nio som 
refererade till andra idrotter. Värt att notera är att enbart två identifierade 
melodier under hela undersökningsperioden behandlade friidrott.  
                                                      
168 Sven (1957), Affischen finns reproducerad i boken, s.111. 
169 Sign. Kul, ”En verklig sportfest”, Svensk Boxning, nr. 47, 1922. 
170 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906. 
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Teaterrepertoarens utveckling indikerar att boxningen var mest rikhaltigt 
förekommande i förhållande till andra idrottsreferenser under 1920-talet 
och att boxningen försvann från repertoaren under 1930-talet. Istället var 
det fotboll som stod för de mest förekommande idrottsreferenserna på teat-
rarna under 1930-talet.  

Sett till antalet melodier i förhållande till en stor, total produktion av 
melodier är det tveksamt om nöjesproducenterna bedömde att idrotten hade 
en mer påtaglig kommersiell potential. Jag vill dock i följande avsnitt nyan-
sera en sådan slutsats och sätta melodierna i relation till det sammanhang 
där de framfördes. Följande avsnitt behandlar just vilka förhållanden melo-
dierna tog upp, i vilka sammanhang de framfördes och vilket kulturellt in-
nehåll de hade. Detta bildar också underlag till att se hur idrottsföreteelser 
marknadiserades i masskulturen. 

1920-talets första exempel på idrottsrelaterade melodier har stått att 
finna i Karl Ewerts och Karl Gerhards revy Denna sida opp, med premiär i 
januari 1921 på Folkteatern. I denna besjöngs AIK och Stadion.171 Efter 
detta följer en rad proffsboxningsrelaterade melodier och revynummer. In-
ledningsvis behandlar boxningsmelodierna internationella företeelser. Detta 
särskiljer dem från de flesta övriga studerade idrottsreferenser. Ett exempel 
från 1921 är en melodi som lanserades av Ernst Rolf samma år där Carpen-
tier sades göra En stor succé.172  Mosebackes revyteaters sommarrevy fram-
förde melodin När Jonsson bjuder. Den hade ett aktuellt boxningstema och 
framfördes i efterdyningarna till Carpentiers besök i Stockholm 1921.173 En 
kort tid senare togs boxningstemat återigen upp på teaterscenen. Detta ägde 
rum i direkt samband med ”Århundradets match” mellan Carpentier och 
Dempsey och bara en vecka efter att långfilmen om denna match hade satts 
upp på svenska biografer. Det var i Stockholms Folkpark som föreställ-
ningen Knockout spelades med premiär i slutet av juni. Detta var den första 
föreställningen under mellankrigstiden där en idrottsligt relaterad företeelse 
ingick i titeln .174 I Stockholms Folkpark närdes boxningsintresset och en 
vecka efter föreställningens premiär ordnades det en professionell boxnings-

                                                      
171 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, melodin Den 
tog Gustafsson med sig när han gick. Sökning gjord 040407, Forslund (1982). 
172 Ericson (1968), s.60. 
173 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906, Forslund (1982), revyn Kom över hit hade premiär 210612. 
174 Forslund (1982). 
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gala där. Denna gala har gått till eftervärlden som ”dödsboxningen i Ingen-
tingskogen”. Boxaren Erik Hultberg avled där i samband med en match. 
Denna tragiska händelse bidrog inte till ett minskat intresse för den profess-
ionella boxningen. Tvärtom blev boxning och annan idrott något som re-
gelbundet förekom på repertoaren. Under 1921 gavs den första boxnings-
sången i Sverige ut på skiva med Dempsey Fox.175 När tidningen Svensk 
Boxning i januari 1922 citerade teaterdirektören Oskar Wennersten när han 
uttalade sig om sin nyårsrevy innehållande boxningsinslag med orden ”-Jo, 
jag tackar jag, vackra flickor, god musik, roliga visor och niggerstepp.”, är 
detta ett exempel på idrottens kulturella sammanhang.176 En tid senare sat-
tes revyn Ping Pong upp på Pallas Teatern. Tre år senare sattes en revy upp 
med samma bordtennisrelaterade namn.177 Trots sporadisk förekomst av 
både fotboll och bordtennis var det boxningen som kom att besjungas iv-
rigast vid denna tid.  

Efter att melodierna i början hade internationella boxningsreferenser 
följde senare en rad melodier med referenser till svenska förhållanden och 
det handlade främst om referenser till Harry Persson. Under Harry Perssons 
genombrottsår 1923 togs boxningen upp som del i Södra Teaterns revy ge-
nom sången, Knock-out Box-Shimmy, som även gavs ut på grammofon-
skiva.178 

Under 1924 förekom boxning i revyn Kom som du ä i Kristallsalongen 
där Karl-Ewert författat ett nummer om Harry Persson. Den vinstrike box-
aren förekom också i en Ernst Rolf-revy samma år.179 Även i friluftsteatern 
Tantolundens lustspel Äventyr vid kolonistugan sommaren 1924 besjöngs 
Harry Persson.180 Till och med på Dramaten sattes lustspelet Knock upp år 

                                                      
175 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, SKAP-8741, KB, Svensk Mediedatabas, 
http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
176 Sign. Skägg-spir, ”Den trådlösa ´Succésrevyn på Folkets Hus teater´”, Svensk 
Boxning, nr. 3, 1922. 
177 Forslund (1982). 
178 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
179 Osign., ”Mellan stjärnorna”, All Boxning, nr.24, 1924, idrotten förekom i Kri-
stallsalongens revy i sången ”Han ska så gärna få ta min om bara jag får hans” se, 
Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen/. Sökning gjord 
140906.  
180 Osign., ”Sommarteatrarna”, All Boxning, nr. 27, 1924. 
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1924.181  I Mosebackerevyn 1925 handlade en melodi åter om Harry Pers-
sons framgångar.182 När Ernst Rolf satte upp sin första stora revy på Cirkus 
i Stockholm under hösten 1925 besjöngs Harry Perssons insatser under sina 
matcher i samma lokal. Rolf engagerade även en grupp småväxta, som 1927 
uppträdde under namnet ”Singer Midgets”. Gruppen utförde bland annat 
en komisk boxningsmatch föreställande den omtalade VM-titelmatchen i 
USA mellan Dempsey och Tunney till vilken Harry Persson för övrigt hade 
boxats i en förmatch. Detta år engagerades även film- och simmarstjärnan 
Anette Kellerman för uppträdanden i en bassäng som Ernst Rolf anskaffade 
till scenen.183 Föreställningarna där framförallt boxning besjöngs avlöste 
varandra och i Folkets hus-teaterns nyårsrevy med premiär i januari 1926 
sjöng man att ”Harry Persson var född till en stor succé…/”.184 Samma år 
gick pjäsen Kärlek och boxning upp på Södermalmsteatern.185  

Boxningsintresset år 1927 hade sin clou i den stort uppreklamerade och 
uppmärksammade matchen på Velodromen i Hornsberg i Stockholm mel-
lan Harry Persson och amerikanen Bud Gorman. Inom populärmusiken 
uppmärksammades den svenske tungviktaren. Melodin Heja Harry förfat-
tades detta år.186 Ernst Rolf spädde på febern ytterligare kring den svenska 
tungviktaren med sången Det är grabben me´chokla´i. Sången uppfördes ur-
sprungligen i Rolfs sommarrevy Mitt i prick och förekom sedan under hös-
ten och följande år i Rolfs olika revyer. Sången ser ut att ha blivit en succé 
även på grammofonskiva. Den spelades in i ett flertal versioner från den 
tidiga hösten 1927 och framöver.187 Melodins framgång var säkert bidra-
gande till att den amerikanska filmen med originaltiteln Atta boy, utan an-
nan idrottsanknytning än att ”atta” kan översättas med heja eller bravo, 

                                                      
181 Forslund (1982). 
182 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906, Harry Persson förekom i sången ”I vår herres hage”, se vidare systematisk 
förteckning i STIM:s bibliotek. 
183 Ericson (1968), s.262, 299. 
184 Se systematisk förteckning i STIM:s bibliotek samt i Forslund (1982), revyn 
Hela Stockholm. 
185 Osign., ”Teater-film”, All Boxning, nr. 65, 1926, Forslund (1982). 
186 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
187 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. KB, Svensk Me-
diedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 071001, sign. Donzo, ”Rolfs höst-
revy”, All Boxning, nr. 76, 1927. 
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fick den svenska titeln Grabben me´chokla´i vid sin premiär i april 1928. 
Även en kortfilm med namnet De ä flickan me chokla i hade premiär detta 
år.   

Efter framgångarna med melodin Grabben me´chokla´i lanserade Rolf 
ytterligare en boxningsmelodi i sin jubileumsrevy 1928. Den handlade om 
den storväxte Harry Persson och dennes tidigare manager och promotor, 
Hjalmar Palmqvist. Dessa två beskrevs med textraden: ”En är för liten och 
en är för stor. En slår på sandsäck och en säljer skor” i sången En är för 
liten och en är för stor. Sången blev populär och spelades in i ett flertal 
utgåvor.188 Även denna sång bidrog till en korsbefruktning med en filmtitel. 
En film med orginaltiteln Baby mine fick den svenska titeln En är för liten 
å en är för stor vid dess premiär i slutet av september 1928.189 Samma år 
gavs också en grammofonskiva ut där komikerna Thor Modéen och Arthur 
Rolen framförde en humoristisk dialog med boxningstema.190 I januari 
1928 sjöng man i Folkets Hus teaterns nyårsrevy Från mun till mun om 
Harry Perssons stora match på Velodromen mot Gorman. Sången därifrån, 
Det fordras lite till, gavs senare ut på skiva.191 

När Harry Perssons manager och promotor Hjalmar Palmqvist kom att 
tappa kontrollen över sin mest kända boxare försökte han att skapa en ny 
tungviktsstjärna som fick det amerikaniserade artistnamnet Johnny Widd. 
Efter några framgångsrika matcher i Sverige steg spänningen inför Widds 
amerikaturné. Ernst Rolf komponerade Heja-valsen till Widds ära.192 
Johnny Widd och Palmqvist besjöngs i Karl Gerhards sommarrevy 1929 
och senare i dennes nyårsrevy, i sången Låtsas som du inte känner mig.193 
Melodin gavs ut på skiva. I Stockholm författade teaterkritikern Oscar 
                                                      
188 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, KB, Svensk Me-
diedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
189 Wredlund, Lindfors (1987), se även International Movie Database 
http://www.imdb.com. Sökning gjord 140906. 
190  Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, Den gavs ut i 
flera utgåvor på skiva KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 
140906. 
191 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, Stim/Svensk musik, 
www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, Sökning gjord 140906, Forslund 
(1982). 
192  Den spelades senare in 1929 i flera utgåvor och ingick i Rolfs revyer. KB, 
Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 130110.  
193 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906, se också 
systematisk förteckning i STIM:s bibliotek. 
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Rydqvist pjäsen Knock out som sattes upp på Folkets Hus-teatern i sam-
band med uppståndelsen kring Widd. De förhoppningar som knutits till 
Widds amerikaturné, som ägde rum samtidigt, fick ett snöplig slut då Widd 
omgående åkte på just ”knock out” i USA. Pjäsens uteblivna succé i kom-
bination med Widds sportsliga misslyckande fick teatern att samarbeta med 
tidningen All Boxning och den ledande boxningsgalaarrangören Allmänna 
Boxningssällskapet för att skapa intresse för pjäsen. Kort efter Widds för-
luster dök det upp uppskattande recensioner i tidningen om pjäsen, samti-
digt som kuponger i tidningen gav rabatt på föreställningarna.194 Händelse-
förloppet kring Widd, musiken och teatern visar att det kunde finnas direkt 
gemensamma ekonomiska intressen rörande skapandet av idrottsstjärnor, 
tidningar och andra nöjesproduktioner. 

Det boxningsintresse som fanns resulterade i ett flertal grammofonskivor 
och sceniska begivenheter. Ytterligare exempel på korsbefruktningar mellan 
idrott och nöje kunde ses på Sixtens Varieté på Nöjesfältet på Djurgården. 
Varietén hade en boxningsbalett som bjöd på bensprattel och boxning un-
der 1928.195 Det är troligt att detta ägde rum samtidigt som Harry Persson 
hade en av sina träningscamper där. På Nöjesfältet satte Harry Persson upp 
en form av träningsplats inför publik, inför både Gorman-matchen 1927 
och inför sin match mot Widd 1928.196 All Boxnings medarbetare Nils Ol-
din författade en kuplett till revyn Kila opp på Mosebacke teatern med tema 
om den då aktuella matchen på Velodromen mellan Persson och Widd.197 
Försöken att slå mynt av boxningsintresset fortsatte. I annonser gjordes re-
klam för Boxare-valsen som gavs ut på skiva under sommaren 1929.198 En 
annan boxningsmelodi var Knockout.199 Både Boxare-valsen och sången 

                                                      
194 Annons, All Boxning, nr.93, 1928, se vidare nr.95, Forslund (1982). 
195 Osign., ”Fyra smäckra, läckra boxöser!”, All Boxning, nr.44, 1928. 
196 Sign. Harrison (Harry Folkesson), “Förbi en poliskommissarie till HP:s trä-
ningsläger å Nöjesfältet”, All Boxning, nr. 52, 1928,,  bild på Harry Persson, All 
Boxning, nr. 60, 1927. 
197 Sign. Harrison (Harry Folkesson), ”Skall Palmqvist låta matchen H.P.-Widd gå 
i stöpet”, All Boxning, nr.45, 1928. 
198 ”Annons”, All Boxning, nr. 56, 1929, den gavs ut under namnet Boxarvalsen se 
KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, Sökning gjord 140906.   
199 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
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Knockout gavs också ut i notform. Under vintern författades HP-valsen.200 
Under hösten 1929nsatte Casino-teatern upp revyn Lätta Marie där det fö-
rekom boxningsinslag.201  

Efter det uppskruvade intresset för den professionella boxningen under 
slutet av 1920-talet orienterades nöjesestradernas och musikens teman bort 
från boxningen. Harry Perssons egentliga karriär tog slut 1931 och bara 
några få exempel finns på boxning på estraderna under de följande åren. 
Tutta Rolf framförde en sång med boxningsinslag på Ernst Rolfs China-
revy 1931 i Det är förbjudet för barn under femton år som även spelades in 
på skiva.202 På Folkteatern sattes det 1932 upp ett lustspel med namnet Box-
are och sedan dröjde det till 1937 innan Ringdans eller kärlek i tungvikt på 
Odeonteatern avslutade mellankrigstidens historia av boxning i musik och 
på scen.203  

Samtidigt med att intresset för boxningen hade sin topp under de sista 
åren av 1920-talet började intresset svänga över till fotbollens fördel. Fot-
bollens popularitet var i stigande under andra hälften av 1920-talet. Inte 
minst var tillkomsten av en rikstäckande serie med SM-status vid mitten av 
decenniet bidragande. I Stockholm restaurerades AIK vid slutet av årtion-
det, och klubben tog upp kampen om publikens gunst. Vid större fotbolls-
matcher med AIK eller herrlandslaget hände det under 1920-talet att kända 
scenpersonligheter tog del i arrangemangen. Artister såsom Ernst Rolf, Ed-
ward Persson och Karl-Gerhard kunde fungera som allsångs- och he-
jarklacksledare.204 Kring decennieskiftet var fotbollen på allvar på väg in på 
estraderna vilket syntes såväl i Stockholm som i Malmö. På Malmö-teatern 
Hipp sattes lustspelet Fotbollskungen upp år 1929.205 I revyn Det glada 
Stockholm förekom melodin Börjar man på lördan som handlar om att ”id-
rott är något för mig”, som är en textrad som vittnar om att idrotten var 

                                                      
200 Sign. Rius, ”Harrys handtag åt arrangörerna stjälpte honom”, Svenska Sport-
tidningen, nr. 88, 1930, nr 88, sign. Per Silja, ”Guldkorn och rosor”, Svenska 
Sporttidningen, nr. 88, 1930. 
201 Annons, All Boxning, nr.83, 1929. 
202 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, KB, Svensk Me-
diedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
203 Forslund (1982). 
204 Andersson (1998), s.82. 
205 Richter, Hertler (1993), s.173. 
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”inne”. Även denna sång spelades in på skiva.206 Visserligen kunde fotbolls-
sångerna spreta en aning åt olika håll avseende innehåll, men det går att 
sortera upp dem i ett antal teman. 

Hejningsmelodier blev en typ av sånger som komponerades. Vid Rolfs 
revyer under sista åren av 1920-talet framfördes schlagers med fotbollstema 
som Heja gossar blå och Fotbollvisan. Dessa melodier gavs även ut på skiva. 
Andra exempel på hejningsmelodier var Heja, heja, friskt humör och Calle 
Jularbos Heja hambo som spelades på skivor och förekom på Stockholms 
andra scener vid samma tid.207 Sångerna var inte sällan ämnade åt hejning 
på landslaget och landslaget och dess ledare var så pass bekanta personer 
att även dessa kunde kommenteras i revyschlagers. Det är talande för fot-
bollens massmediala genomslag när fotbollförbundets ordförande Anton 
Johanson och landslagets prestationer förekom i melodin Han gick ut men 
vände och gick in igen som spelades in första gången 1928 och kom ut i ett 
flertal utgåvor. Sången framfördes bland annat på Ernst Rolfs revy på China 
1929. 

Kommersialiseringen av fotbollen blev ett tema i sketchen ”A-B Fotboll-
industri” i Folkans revy Sol ute- sol inne på våren 1928.208 År 1928 spelades 
också en melodi med namnet Fotbollsvalsen in på skiva.209  

En annan aspekt på den kommersialiseringsprocess som ägde rum kring 
just fotbollen var tippandet på fotbollsmatcher. Det blev mycket populärt 
och omsatte stora pengar.210 Tippandet blev också föremål för ett antal me-
lodier och sceniska begivenheter. I Södra Teaterns nyårsrevy med premiär i 
januari 1932 besjöngs tippningen i sången Vad tippar du?, en sång som 
också gavs ut på skiva. Sången förekom även i långfilmen Svärmor kom-
mer.211 Tippning förekom framöver i två sånger som båda gavs ut på skiva, 
                                                      
206KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, Sökning gjord 140906.  
207 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, Sökning gjord 140906. Ericson 
(1968), s.304. 
208 Osign., ”Film och teater”, All Boxning, nr.23, 1928. 
209 Gavs ut på skiva i flera utgåvor, Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populär-
musikkatalogen, KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 
140906.  
210 Tippningens stigande popularitet och de halvlegala former den bedrev i innan 
AB Tipstjänst inrättades vid mitten av 1930-talet finns beskriven och analyserad i 
Norberg (2004), kap. 4. 
211 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, KB, Svensk Me-
diedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906, Forslund (1982). Sången 
gavs ut under både namnet Vem tippar du och Vad tippar du. 
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dels Tippa rätt- de ä´inte lätt från 1937 och Tippar gör Tippe Tippe Tapp 
från 1938.212 Lustspelet Nicklasson och Co gick under sommaren 1932 på 
Vanadislundens friluftsteater. I pjäsen spelade Thor Modéen i en historia 
om fotboll och tippning. Två år senare spelade för övrigt Thor Modéen på 
samma scen i pjäsen Pettersson-Sverige som hade fotboll som en av huvud-
ingredienserna.213 Pettersson-Sverige blev en sådan succé att den efter som-
marens framgångar på friluftsteatern sattes upp på Södra Teatern under 
hösten.  Pjäsen låg också till grund för en långfilm med samma namn. Detta 
år, 1934, tog även Casinoteatern upp fotbollen i sin pjäs Allsvenskan. Det 
dröjde sedan fyra år tills fotbollsreferenser dök upp i en titel på en teater i 
Stockholm då pjäsen A-B Tippa rätt sattes upp på Bellevueteatern.214 

Fotbollen stod för något som var på modet och i Stockholm var AIK 
storklubben som det talades om. En sång om AIK hade inlett mellankrigsti-
dens historia av idrott och musik. Det alltmer framgångsrika AIK behand-
lades åter på skiva vid slutet av 1929 i AIK-valsen. Kort efter att AIK-valsen 
spelats in satte Karl-Ewert upp sin nyårsrevy Det glada Stockholm. I denna 
ingick en ny sång kallad Fotbollsvalsen i ett nummer. Denna sång spelades 
in i ett flertal utgåvor. Fotbollsvalsens tematik byggde på en kombination 
av AIK, kvinnor och kärlek, med textrader som ”den bästa på plan för 
flickan i stan är grabben i AIK”. Ernst Rolf sneglade antagligen på klubbens 
popularitet och framgången för Fotbollsvalsen när han tog upp AIK-valsen 
som nummer i sin revy på Chinateatern under sommaren 1930. I denna revy 
hade han ytterligare en sång om nöjet med att gå på Stadion och ”titta på 
AIK” samtidigt som man i texten konstaterade att publiken där kunde vara 
en aning rå, i Ingen nämnd och ingen glömd som också gavs ut på skiva.215  

AIK-valsen och Fotbollsvalsen var melodier sprungna ur AIK:s populari-
tet där laget och spelarna i sångerna var framgångsrika och internationellt 
orienterade charmörer. 1935 sjöng Sickan Carlsson in melodin Sportsensat-
ion där bland annat AIK-spelare förekom i texten. Året efter sjöng Artur 
Rolén in den humoristiska melodin Landskampen i Skinnemåla.  

                                                      
212 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning 120904. 
213 Kjellström (1996), s. 103, 124ff. 
214 Forslund (1982). 
215 Gavs ut på skiva i flera utgåvor, Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populär-
musikkatalogen, KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 
140906.  
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Under 1930-talets sista år var det en något annorlunda inriktning på fot-
bollsmelodierna. Delvis hördes detta i texter där en spänning mellan en för-
ment genuin landsbygdsbaserad idrott ställdes mot ”lirarna” från städerna. 
I oktober 1937 gavs melodin Brage Brage ut. På baksidan fanns allsången 
Mandom, mod och idrottsmän. Sången om Brage gavs ut flera gånger och 
den fungerade som baksida åt melodin Fotbollsjazzen. I Fotbollsjazzen be-
sjöngs landslagets stjärnor, kryddat med referenser till den engelska ligafot-
bollens storlag Arsenal och Huddersfield, samt med referenser till det årets 
svenska mästare AIK och klubbens ”smokinglir”.216 Under sommaren 1938 
kunde man höra Sigge Fürst sjunga Där har du grabben med greppet direkt. 
Sången handlade främst om den trendkänsliga modemedvetne ”liraren”. 
”Liraren” kopplades i sången ihop med ”fotbollsstjärnornas förgängliga 
glans”, den engelska ligan samt landslagets populära spelare Tore Keller.217 

Det var idrottsgrenarna fotboll och professionell boxning som mest re-
gelbundet förekom på teatrar och i musiken. Det fanns i övrigt inga åter-
kommande teman. I stort förekom spridda skurar av melodier.  

År 1927 stod intresset för professionell boxning på sin topp i Sverige. På 
revyscenerna inleddes inte idrottsåret med boxning. Det var istället sim-
marstjärnan Arne Borg och löparen Edwin Wide som förekom i sången Allt 
eller intet. Dessa två ”kvinnornas charmörer” var föremålet för en melodi i 
Folkets hus-teaterns nyårsrevy.218 På Karl Gerhards nyårsrevy framfördes 
samma år sången Ä´ han amatör eller ä´ han professionell. Redan titeln an-
tyder gränsdragningsproblematiken mellan amatörer och professionella. 
Sångens tematik innehöll dock även en fråga kring hur den populära idrot-
ten även förändrade genusrelationer, vilket syntes i textraden ”Sporten do-
minerar vår tid kvinnan som förut var så blid.  Ä' hon amatör eller ä' hon 
professionell?”. Den gavs även ut i flera utgåvor på skiva.219 Detta år gavs 
också melodin Idrottsliv ut på skiva.220 

Andra melodier med spridda idrottsteman var Guld, silver och brons med 
baksidan Heja Sverige från 1934 och Hollmenkollenmarsch med baksidan 

                                                      
216 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
217 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
218 Forslund (1982), Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalo-
gen, Sökning gjord 140906.  
219 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, sökning gjord 130110, 
Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, ID-nr 25967. Sök-
ning gjord 130110. 
220 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 130110. 
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Idrottsmarsch från 1938.221 IFK-föreningarna besjöngs i sången I.F.K.-val-
sen från 1931.222 Det förekom också ett antal sånger med anknytningar till 
olympiska spel. Ett exempel är Gula brigaden som bland annat framfördes 
på Södra teaterns nyårsrevy 1933.223 I samband med de olympiska sommar-
spelen i Berlin 1936 författade Karl Gerhard melodin Vi släpper loss Olym-
piaden som framfördes på dennes höstrevy på Folkteatern samma år.224 I 
samband med olympiska vinterspelen 1936 fick skidlöparen Elis Wiklund, 
som vann guld på 50 kilometer, spela in Olympiadvals och Idrottsschottis 
på två olika skivor.225  Skidsporten återkom vid ett tillfälle på 78-varvare 
under Vasaloppsmånaden mars 1938. På denna skiva samsades melodin 
Vasaloppet med periodens andra exempel på melodier med friidrottsan-
knytning, Kälarne-polka. Den sistnämnda melodin anspelade på den kända 
löparen Henry Jonsson som detta år ändrade sitt efternamn till Kälarne. 

Det finns ett antal exempel på melodier som behandlade företeelser som 
låg i gränslandet till idrott. Ett exempel är Stockholms Allmänna Velociped-
klubbs sång Tandem-polka från 1935 som inte hittade till skivpressarna.226 
Detta gjorde däremot Kanotförbundets melodi Kanotvalsen från 1938.227 
Ett annat exempel var campingen som besjöngs i melodierna Man ska inte 
skräpa ner i naturen som i melodin benämndes som en sport och i Cam-
pingvisa.228 Den ibland omdebatterade campingens faror med dess påstådda 

                                                      
221 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 130110. 
222 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, ID-nummer: 
28272, sökning gjord 130110. 
223 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, ID-nr: 41649. 
Sökning gjord 130110. 
224 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, sök noter, ID-
nummer: 39114. Sökning gjord 130105. 
225 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
226 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
227 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se, Sökning gjord 140906, melodin 
skall ej förväxlas med Kanotvalsen från 1931 ingående i Södra Teaterns nyårsrevy, 
vilken jag ej kunnat lyssna på för att fastställa eventuell idrottsanknytning., 
Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
228 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen, 
www.mic.stim.se, ID-nr. 30348, 25382 Den förra gavs ut i flera utgåvor på skiva 
SMBD. www.smdb.kb.se, sökning gjord 130110.  



118  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

möjligheter till osedligt liv och nedskräpning i naturen pekade mot att fri-
luftslivet kunde bjuda på förnöjelse som inte korresponderade med idéer om 
nationellt och hälsosamt laddade naturmöten. Naturmötet med utgångs-
punkt från tältet hade sin motsvarighet i burgnare kretsars fritidsliv med 
seglingen. Under 1927 spelades melodin En böljedans. K.S.S.S-valsen in av 
en rad artister.229 Melodin hade ingått i en revy, vilket visar att även över-
klassens aktiviteter i Kungliga Segelsällskapet kunde hitta in på estraderna 
och ut i skivhandeln. Melodins inledningsrader vittnade om glatt och fritt 
liv på sjön snarare än om tävlingsidrott.230 

Det finns dock några exempel på andra idrottsrelaterade företeelser i me-
lodier och teatrar som kan sättas i samband med kommersialisering och 
marknadisering. Precis som tippning blev totalisatorspel på hästar populärt 
efter att Solvallas travbana hade invigts och spel på hästar blivit tillåtet. 
Casino-teatern satte 1929 upp föreställningen Odds 144,99 (Den stora Sol-
vallavinsten).231 Spel på hästar togs också upp på Cirkusrevyn där melodin 
Totalisatorjazzen framfördes. Denna sång blev populär, spelades in på 
grammofonskiva och gavs ut i flera olika utgåvor.232 Melodin kallades för 
”bonnjazz”, en genrebestämning som speglade en ambivalens mellan en 
identitet hos den jazz som låg i tiden och en anknytning till bondkomik. 
Sångens framförande präglades av bondkomikens överdrivenhet, grovhet 
och enkelhet. Sångens bondkomiska inslag gör att den framstår som en so-
litär bland sångerna med idrottsanknytning under denna tid. Den anknöt 
till den svenska traditionen av bondkomik, en tradition som kan ses som ett 
uttryck för hur populärkulturella företeelser uttryckte en brytning mellan 
landsbygdsbefolkningens äldre erfarenhetsformer och det nya industrisam-
hällets.233  

                                                      
229 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
230 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
231 Annons, Svenska Sporttidningen, nr.97, 1929. 
232 Totalisatorjazzen ingick i Cirkusrevyn 1929. Texten handlade om spel på häs-
tar på travbanan Solvalla Sången gavs ut i flera utgåvor på skiva, KB, Svensk Me-
diedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906, Att det sattes upp två revyer 
både hos Cirkusrevyn och hos Casinorevyn med totalisatorn på Solvalla som tema 
visar att spel på hästar låg i tiden. 
233 Se vidare Dahlén (1990), s.152f och för en översikt över den svenska bondko-
miken Ericson (1971). 
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Den enda tendens till att en enskild gren var mer framträdande bland de 
som inte behandlade fotboll och boxning var tennisen som hade ett visst 
medialt uppsving under 1930-talets första år. Tennisen besjöngs i Södra Te-
aterns nyårsrevy vid årsskiftet 1931-1932 i Tennis-valsen, vilken också gavs 
ut på skiva.234 En annan melodi, med samma namn, Tennisvalsen, spelades 
samtidigt in.235 Under sommaren 1931 hade Fridolf Rhudin och Thor 
Modéen spelat in en humoristisk dialog benämnd Tennischarmören.236 Det 
som kan tala för tennisens popularitet vid denna tid är den kungliga glans 
som fanns kring spelet i och med att den svenska kungen Gustaf V ”Mr G” 
uppmärksammats för sitt tennisspel. Kungens racketföring förevigades se-
nare i rörliga bilder i filmen Lyckans guldgossar från 1932. Att just tennisen 
uppmärksammades i teatersalongen och inom musiken dessa år berodde sä-
kerligen på att tennisen låg i tiden. Ett exempel på detta är att AIK tog upp 
tennisen på sitt program vid årsskiftet 1931-1932, under i pressen både 
uppmärksammade och omdiskuterade former. Att det fanns ett målmed-
vetet arbete för att lansera tennisen kunde ses i och med att AIK senare 
under 1932 tog hit ett av de största namnen inom den internationella ten-
nisen, William T. Tilden, för uppvisningsmatcher. Besöket av vad som kal-
lades ”Circus Tilden” jämfördes i pressen med uppmärksamheten vid Car-
pentiers besök elva år tidigare.237 Pressrösternas jämförelse mellan de folk-
liga tumulten vid Carpentiers besök och ”Circus Tildens” mondänare an-
komst visar på en medvetenhet om de olika idrotternas skilda sociala för-
ankring. Denna typ av kontrastering mellan idrotter i olika sociala miljöer 
fanns exempel på i filmen Hemslavinnor från 1933. I filmen, som handlade 
om en direktörsfamilj och deras hushållerskor, finns kontrasten mellan di-
rektörens curlingspelande och hushållerskans sällskapande med en svensk 
mästare i ishockey.238 I filmen förekom en melodi med det hejar-ramse 
klingande namnet Sa-sa-sa!=Hep-hep-hep!. Texten handlade om sunda 

                                                      
234 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
235 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.   
236 KB, Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
237 AIK, Ö 1, Pressklipp 1932-1933, Bandy, Ishockey, Tennis, div. Turerna kring 
klubbens tennisverksamhet och de många turerna kring Tildens besök i Sverige 
finns beskrivna i flera artiklar. 
238 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas. Sökning 
”Hemslavinnor”. Sökning gjord 140906.  
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kroppar och sunda själar som både kunde ta poäng och tralla en glad re-
fräng. Melodin gavs ut på skiva.239  

Sammanfattning 
Det finns en kontinuitet rörande idrotten som en del av underhållningen på 
scener och i musik. Idrotten hade sedan tidigare haft sin plats inom cirku-
sens och varietéernas område. Den ”underhållningsidrott” som det gavs 
prov på där var inte främst standardiserad tävlingsidrott utan reglerna, i 
den mån sådana funnits, utformades från tillfälle till tillfälle. Det ägde rum 
en förändring rörande relationen idrott och underhållning kring 1920. Då 
försvann den äldre traditionen av ”underhållningsidrott” från scenerna i 
Stockholm. Idrott började förekomma regelbundet i de nya revyerna i både 
sketcher och sånger. Det är påtagligt att idrotten inom musiken och teatern 
kan kopplas till en ”up-to-dateness” på samma sätt som annan forskning 
visat förekom i England.  

Idrotten och framförallt boxningen och sedan fotbollen var ett återkom-
mande inslag på revyscenerna. Med början något år in på 1920-talet och 
med dess mest intensiva fas under slutet av 1920-talet var idrotten något 
som hade sin plats inom de studerade områdena. Idrotten och framförallt 
boxningen var med sin aktualitetsanknytning lämpliga objekt att bygga re-
vynummer kring. Idrotten var något som den nya och växande grammofo-
nindustrin försökte slå mynt av, även om de idrottsanknutna inspelade me-
lodierna var en rännil i förhållande till hur många skivtitlar som produce-
rades totalt. Sett till antalet melodier i förhållande till den totala produkt-
ionen av melodier kan man förledas tro att idrottens kommersiella drag-
ningskraft på revy och lustspelsbesökare bedömdes vara låg. Mina under-
sökningar visar att idrott var något som förekom regelbundet som en av de 
ingredienser som skulle göra föreställningarna attraktiva och mina under-
sökningar visar att idrotten var integrerad i denna del av masskulturen. Id-
rotten blev en integrerad del av underhållningen i film, i melodier och på 
teatrar.  

Rörande boxningen var det nästan enbart den professionella boxningen 
som behandlades och då i princip bara under 1920-talet. Den identitet som 
boxningssångerna gav uttryck för var inledningsvis en anknytning till inter-
nationella storheter för att sedan förbytas till att nästan uteslutande be-

                                                      
239 Stim/Svensk musik, www.mic.stim.se, Populärmusikkatalogen. Sökning gjord 
140906.  
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handla inhemska stjärnor. Fotbollen fick sitt genombrott under andra hälf-
ten av 1920-talet. Sångerna och teatrarna behandlade populära och för da-
gen omtalade förhållanden relaterade till fotboll. De var påtagligt inriktade 
på svenska förhållanden även om det sporadiskt kunde förekomma referen-
ser till engelska förhållanden. Fotbollsreferenserna handlade i cirka en fjär-
dedel i melodierna om referenser till AIK och den övervägande andelen re-
fererade till landslaget eller till allmänt hejande. Den enda andra klubb som 
identifierats är IK Brage som blev en framträdande representant för bruks-
fotbollen och därmed en representant för en reaktion mot fotbollens mark-
nadisering. Värt att notera är att friidrotten enbart förekom två gånger i 
schlagers och bara ett exempel på att friidrotten förekom i revyer har kun-
nat beläggas. Däremot finns ett exempel på hur friidrottsarrangörer för-
sökte locka publik genom reklam på en teater. 

De nya underhållningsformernas genombrott sker parallellt med under-
hållningsidrottens försvinnande från scenerna och parallellt med idrottens 
fortgående sportifiering. När idrotten sportifierades och när konsumtionen 
av idrottsreferenser blev ett föremål för reyverna och musiken så var detta 
ett sätt för nöjesentreprenörerna att utnyttja idrotten för sina egna syften, 
det vill säga att sälja idrottsrelaterade produkter och det var i de nya nöjes-
formerna som detta gjordes. När idrottsreferenserna blev säljande på scen 
och musik under mellankrigstiden hade den inget tävlingsmoment överhu-
vudtaget. Det handlade om att fånga upp det som intresserade publiken 
allra mest och att vara just ”up-to-date”. 

En annan indikation på förändring från tidigare sammanhang för idrot-
ten och för det kulturella innehåll som idrotten hade, var hur bondkomiska 
framträdanden hade fått ge vika för något nytt. Självklart kunde idrotten 
inom musik och teater förekomma i komiska sammanhang. Det var ju un-
derhållning det handlade om. Men idrotten framställdes inte ur en bondko-
misk synvinkel på skivor och teatrar. Istället är det påtagligt hur ofta box-
aren eller fotbollsspelaren framställdes som representanter för det som var 
”inne” och att idrottarna stod för en form av internationellt orienterad ur-
ban erfarenhet. Det handlade om ”lirare” eller smokinglirare, om spelare 
som var bäst ”för flickan på stan” eller Harry Persson som Moder Sveas 
stolta son som hade framgång i USA. Ett USA som var huvudleverantör av 
denna idrottsliga masskulturs innehåll.  

Sammanfattande analys  
Idrotten hade en plats på grammofonerna, i nothäftena, på scenerna, på 
biografdukarna och i sporttidningarna under mellankrigstiden. Idrotten 
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stod i en intim relation till media. Nöjesentreprenörer och massmedieaktö-
rer använde idrotten för sina egna syften.  Detta betyder inte att det var 
något nytt att idrott och nöjeskultur kunde gå hand i hand. Tvärtom har 
jag som ett delresultat visat på kontinuitet. Idrotten har en tydlig förhistoria 
på nöjesestraderna, men något nytt hände åren efter första världskriget. 
Detta tyder på en tilltagande kommersialisering och att idrott som nöjesfö-
reteelse styrdes av marknadens logik. I Sverige växte en vildvuxen flora av 
sporttidningar fram för att senare nästan försvinna. Idrottsreferenser blev 
vanliga i biograffilmer och idrott blev en del av den nöjesproduktion som 
förhöll sig till dagsaktualiteter. 

Kapitlets grundfrågeställning handlar om och hur idrottskonsumenterna 
kom i kontakt med idrott genom olika masskulturella företeelser. Huvud-
resultatet är att idrotten var en integrerad del av en nöjesinriktad kommer-
siellt orienterad masskultur. Idrottens plats inom de företeelser som stude-
rats bildar en grund för avhandlingens övriga studier som behandlar olika 
arrangörer av idrottstävlingar.  

Min slutsats är att det sker en både kvalitativ och kvantitativ förändring 
vid ingången till 1920-talet rörande idrotten i den framväxande masskul-
turen. Förändringarna och tillväxten kan ses inom sportpressen, filmen, te-
atern och musiken och det finns en tidsmässig samstämmighet i utveckl-
ingen, dels mellan de olika medieformerna, dels med den internationella ut-
vecklingen både avseende tillväxt och tillbakagång. Övergripande går det 
att iaktta att tillväxten och uttrycksformerna för den idrottsligt orienterade 
masskulturen var internationellt orienterad. Den bar på amerikanska influ-
enser som innehöll en kommersiellt orienterad idrott som delvis var an-
norlunda än den svenska idrottsrörelsens ideal. Dock ser de studerade me-
diernas roll och innehåll ut att förändras från en internationell orientering 
till att under 1930-talet förmedla nationellt identitetsbärande stereotyper. 
Parallellt med detta försvann de mer nöjesinriktade sporttidningarna.  Re-
sultaten indikerar att denna utveckling mer var beroende av mediernas ut-
veckling än på idrottens interna utveckling.  

Från inledningen av 1920-talet och fram till åren kring 1930 ägde en till-
växt rum för den idrottsligt relaterade masskulturen, vilken sedan följdes av 
en nedgång. Inom musiken, på scenerna och inom filmen går förändring-
arna att se. Tydligast är hur den professionella boxningen blir mindre fram-
trädande under 1930-talet, samtidigt som fotbollen blir mer framträdande. 
Under denna process äger en förändring rum där fotbollspelarna under in-
ledningen av decenniet gestaltades som rökande och spritdrickande och 
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tippningen stod för faror till att idrotten senare kom att kopplas till mer 
positiva värden och framgång. 

Vid ingången till 1920-talet förenade sig olika typer av massmedia med 
idrotten i en aldrig tidigare skådad omfattning i Sverige. Det var en ny situ-
ation för idrotten.  Ett tydligt exempel på detta är turerna kring Carpentiers 
besök i Stockholm 1921 där intresset för fransmannens besök späddes på 
av spelfilmer, journalfilmer och en ny typ av idrottspress. Den gamla id-
rottspressen dog och en ny växte fram. I denna specialpress var boxningen 
framträdande. Denna presstyp upplevde en period av många etableringsför-
sök och såg tre stora tidningar etablera sig och dominera fram till några år 
in på 1930-talet. Där förenades idrott och framförallt boxning med teater 
och film. Några år in på 1930-talet försvann mångfladen av denna press 
och marknaden konsoliderades till att domineras av en tidning. 

Biograferna var en viktig plats för att se idrott i olika former. Inom spel-
filmen var det under 1920-talet framför allt boxningen som dominerade och 
filmerna kom från USA. Under stumfilmstiden fick biografbesökarna ta del 
av en idrott som inte formats av svenska filmproducenters försök att an-
knyta till ideal formade i Sverige. Det var i stället den internationella idrot-
ten som förmedlades. Förhållandena ändrades under 1930-talet. När för-
hållandena ändrades riktades publikens intresse om från de amerikanska 
filmerna till de svenska filmerna. I de svenska filmerna med idrottsmotiv 
syntes en utveckling från att idrotten illustrerades med välskräddade idrotts-
män som hade cigaretten i mungipan till en bild av idrottsmannen som ett 
moraliskt föredöme. 

Rörande aktualitetsanknuten film fanns det skillnader mellan journalfil-
mernas innehåll och andra filmer. Det visar sig också att den aktualitetsan-
knutna filmen ibland kunde kombinera verkliga händelser med fiktiva sce-
ner som bröt upp gränsen mellan nyheter och fiktion på samma sätt som 
gjordes i sporttidningarna. Ett resultat av studierna är vidare att ett ensidigt 
användande av svenska arkiv och databaser som har som sin huvuduppgift 
att bevara svenskproducerade filmer ger en snedvriden bild av vad männi-
skor faktiskt såg på bio. Detta visade sig inte minst i journalfilmernas värld. 
I exempelvis SF:s journaler var den professionella boxningen sparsamt fö-
rekommande. När blicken i stället riktas mot andra arkiv blir resultatet dels 
att ett nytt forskningsfält visar sig, nämligen idrotten inom kortfilmen, dels 
att boxningen var mycket förekommande på bio, framförallt under den tid 
Harry Persons karriär pågick. 

Inom musiken och på teatern hade idrotten också en arena. Precis som 
på bio eller i pressen blev idrotten alltmer förekommande från 1920-talets 
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början. Fram tills några år in på 1930-talet var det boxningen som var do-
minerande tema. Annars kunde det variera vilka sporter som förekom. Pre-
cis som för tidningarna och biografrepertoaren sker en omorientering under 
1930-talet. Från boxningens internationella referenser börjar melodierna 
behandla mer renodlade svenska företeelser. Ett tecken blir hur sångerna 
om Brage vid slutet av decenniet ställdes i relief till AIK som var en av den 
kommersiellt orienterade idrottens främsta representanter. De modemed-
vetna ”lirare” som Sigge Fürst sjöng om vid slutet av 1930-talet var ett un-
dantag. Istället kan IK Brages framgångsvåg med följande melodier på skiva 
ses som en motbild till storklubbarnas stjärnhysteri och pengarullning. IK 
Brage blev som lag på arenorna och som föremål för meloditexter en mot-
svarighet till utvecklingen inom spelfilmen där också nationellt bekräftande 
stereotyper förmedlades. 

I filmen, i musiken och bland idrottstidningarna går det att se hur den 
vildvuxna idrotten tuktas under 1930-talet. Tidigare hade idrotten varit en 
integrerad del av nöjeskulturen där det rättrådiga idrottsmannaidealet inte 
nödvändigtvis hade ett försteg framför andra ideal. Det hade tidigare hand-
lat om en idrottskultur som inte var ett resultat av folkhälsoarbete och byg-
gandet av centrala organisationer i mer eller mindre fri statlig tjänst. Idrot-
ten hade tidigare framförallt varit något som med internationella influenser 
hade växt i samklang med olika medietyper. 

Utifrån avhandlingens övergripande teman är resultaten entydiga. Idrot-
ten blev till ett tema i de nya masskulturella medieformer som slog igenom 
vid ingången till 1920-talet. Idrott och media hade en nära relation. Jag har 
lyft fram att det inom pressen inte enbart vara dagspressen och sporttid-
ningen Idrottsbladet som utgjorde medieaktörerna, såsom tidigare forsk-
ning ensidigt förmedlat. Vidare har jag lyft fram en pluralism avseende pro-
duktionen och distributionen av idrottsrelaterat innehåll i film och musik 
som tydligt reviderar en tidigare etablerad bild av vilka marknadens aktörer 
var och vilket idrottsligt innehåll som förmedlades. Det fanns en stor plur-
alism och flera olika marknadsaktörer som på olika sätt nyttjade idrotten 
för sina syften. Mina studier av marknadiseringen av idrotten i media bidrar 
därför till att synen på idrott som ett enhetligt förmedlat samhällsfenomen 
med ett enhetligt innehåll måste omprövas. Inte minst eftersom media gav 
så stort utrymme åt idrotter som inte hade sin hemvist inom idrottsrörelsen. 
Studierna indikerar också att media var viktiga aktörer för idrotten. Inte 
bara som förmedlare av idrott, utan som anordnare av idrott eller om man 
så vill som idrottsorganisationer. Trots ett antal forskningsinsatser är de 
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företeelser som behandlas i detta kapitel i mycket liten utsträckning upp-
märksammade. Detta betyder att den kommersiella struktur som distribue-
rade idrott och som sålde idrottsreferenser inte varit känd. Därmed har vik-
tiga aktörer för idrottens kommersialisering inte tidigare varit bekanta.   
Detta kommer att följas upp i de kommande kapitlen. 

I förhållande till idrottens fortgående sportifiering och tävlingslogik ger 
resultaten i detta kapitel underlag för fortsatt problematisering i följande 
kapitel. Ovan har berörts att media i viss mån kan betraktas som idrottsor-
ganisationer, vilket i så fall betyder att marknadiseringen motverkar sporti-
fieringens logik av att idrotten organiseras allt enhetligare. Medieringen av 
boxningen via film hade tidigt inneburit att boxarna blev till en form av 
skådespelare i matchupptagningarna där det var viktigt att det blev en bra 
filmprodukt. Med tanke på att många av de svenska galorna filmades finns 
det anledning att fråga sig om det var förhållandet i Sverige också. Idrotts-
innehållet i spelfilmer, sporttidningar, musik och revyer var inte företrädes-
vis byggt på att förmedla en intresseväckande tävlingslogik. Istället var det 
referenser till moderiktighet, skumrask eller stjärnglans som sålde. Detta är 
ytterligare ett exempel på att idrottsreferensernas kulturella innehåll var 
viktigare än att idrottsreferenserna förmedlade den sportifierade idrottens 
tävlingslogik. Det är därmed också påtagligt hur den marknadiserade idrot-
tens masskulturella uttryck bar på en motsägelsefullhet av att det var när 
idrotten sportifierades som den blev verkligt underhållande, samtidigt som 
tävlingsmomentet också kunde reduceras bort helt till förmån av förmed-
landet av kulturella referenser. 

Förhållandena var aldrig entydiga. Inom sportpressen fanns det vid sidan 
av de tidningar som jag valt att lyfta fram även andra tidningar med andra 
inriktningar. Samma brist på entydighet har jag också lyft fram med idrott 
på film, där veckojournalerna innehöll mindre inslag om den typ av idrott 
jag koncentrerat mig på, medan exempelvis boxningen förekom inom andra 
typer av filmer. Denna brist på entydighet talar också för att själva begrep-
pen idrott och sport inte tjänar på att främst förstås utifrån tanken om att 
idrottsmöten på människors fritid främst sker med den organiserade idrotts-
rörelsens aktiviteter. Studierna i kapitlet talar för att idrott som fenomen i 
samhället är mångtydigt och att den formas i en marknadssituation som 
kunde ha konsekvenser både för den sportifierade idrottens tävlingslogik 
likväl som för dess kulturella innehåll. 
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Proffsboxning 
I avhandlingen är den kommersialisering som delar av idrotten i Sverige gick 
igenom under mellankrigstiden föremål för studierna. I detta kapitel stude-
ras den professionella boxningen från 1920-talets början fram till och med 
1932. Det var en period som karaktäriserades av att intresset för proffsbox-
ning växte, den blev till en massmedieföreteelse, den inhemske tungvikts-
boxaren Harry Persson blev till en stor stjärna och intresseväckande galor 
anordnades. Perioden avslutades samtidigt med att en av de största box-
ningstidningarna i samband med ett boxningsrelaterat dödsfall förkunnade: 
”Förbjud boxning” över hela första sidan.240 Då hade den svenska stjärnan 
avslutat sin karriär och viktiga massmedieaktörer hade omorienterats från 
proffsboxningen eller försvunnit. 

Vad motiverar en studie om proffsboxning i en avhandling om idrott 
mellan folkrörelse och marknad när den professionella boxningen inte till-
hörde den organiserade idrottsrörelsen? Svaret är att avhandlingen tar sin 
utgångspunkt i folkrörelseidrotten, men behandlar inte enbart företrädare 
för idrottsrörelsen. Den professionella boxningen ger perspektiv på folk-
rörelseidrotten.  Proffsboxningen kan förmodas vara en tydligt kommersia-
liserad idrott, som kunde bära på innehåll vilka inte korresponderade med 
övriga idrottsrörelsen. Samtidigt var proffsboxning en idrott som hade sin 
plats bland andra idrotter i media. Proffsboxning bedrevs oftast på amatör-
boxningens arenor och det fanns kopplingar både till amatörboxningsför-
bundet och till den övriga idrottsrörelsen på ledarnivå. Formeringen av box-
ningsmarknaden, karaktären på boxningens organisationer och dess kultu-
rella innehåll kan bidra till en djupare diskussion kring avhandlingens pro-
blemställning. Proffsboxningens genomslag och utveckling kan tillföra re-
sultat som säger något om hur kommersialiseringsprocesserna utvecklades 
och marknaden påverkade idrotten och om hur sportifieringen fortgick 
inom en idrott som inte tillhörde idrottsrörelsen. 

I kapitlet står marknadiseringen av idrotten i fokus och den genomsyrar 
samtliga delar av kapitlet. Det handlar om beroendet av ekonomiska resur-
ser och förhållandet till en ökad marknadspotential där olika aktörer age-
rade på idrottens ekonomiska marknad med koppling till en masskonsumt-
ionskultur. Den ekonomiska marknaden bidrog med villkor vilka kunde ha 
konsekvenser för aktörernas konkurrenskraft konsekvenser som inte enbart 

                                                      
240 Osign., ”Förbjud boxning”, Svenska Sporttidningen, nr. 13, 1932. 
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handlade om att vinna tävlingar enligt tävlingsidrottens grundläggande lo-
gik. I kapitlet ställs frågor om hur man sökte att attrahera köpare, det vill 
säga publik och andra konsumenter enligt den ekonomiska marknadens lo-
gik. Dessa två logiker och följande processer tvinnades samman genom att 
idrotten ger kulturella uttryck som kan relateras till identitet.  

Huvudfrågeställningen i avhandlingen är vilka konsekvenserna blev av 
idrottens kommersialisering och följande marknadisering för den verksam-
het som de studerade aktörerna bedrev, denna frågeställning styr även detta 
kapitel. 

Proffsboxningen var en företeelse som fanns utanför den svenska idrotts-
rörelsen. Den bedrevs i ett sammanhang som bestod av arrangörerna av 
stort uppmärksammade tävlingar och förmedlingen av dessa genom mass-
media. Som visats i kapitel 2 var proffsboxningen redan innan sitt genom-
brott som tävlingsaktivitet etablerad som masskulturell företeelse. Den fort-
satte utgöra ett framträdande innehåll i en rad sporttidningar, besjöngs i 
revyschlagers och förekom på biograferna. Under inledningen av 1920-talet 
började det också att arrangeras mer renodlade proffsboxningsgalor av 
större snitt. År 1923 började det regelbundet att anordnas internationella 
proffsgalor i Sverige.  

Den svenska, professionella boxningen är sparsamt berörd i tidigare 
forskning. I föregående kapitel har boxningens genomslag som massmedial 
företeelse behandlats. Men hur bedrevs den professionella boxningen och 
vilka ideal förmedlades genom den? Vilka stod bakom boxningen och hur 
ska dess popularitet förstås? En studie av den professionella boxningen kan 
bidra till en problematisering av hur en idrottsform med ett ben i nöjeskul-
turens mylla och det andra lite trevande i idrottens folkfostrande tradition 
utvecklades till en kommersiell masskultur som bars fram av tidningar, te-
ater- och filmproducenter, bokförläggare, galaarrangörer och boxningssäll-
skap.  

Boxningen olika rötter bildade förutsättningar för dess genombrott i 
samklang med nya medier och boxningen blev bärare av en internationellt 
orienterad masskultur. Jag kommer inte att relatera exploateringen av män-
niskors nöjesbehov till idrottsrörelsens mål och medel. Det kommer att gö-
ras i andra avsnitt, där aktörerna ingick i idrottsrörelsens organisationer.  

Avhandlingens studier är inriktade på idrottsföreteelser som fanns i spän-
ningsfältet mellan masskonsumtionskultur och den ideella folkrörelsesfä-
ren. De belyser problemområdet genom att struktureras kring marknadens 
logik, idrottens tävlingslogik och kulturella logiker. Resultaten summeras i 
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kapitlets avslutande del om hur de delvis kunde stå för dels motverkande 
och, dels samverkande krafter. 

Kapitlet inleds med en kort historik kring tungviktsboxaren Harry Pers-
sons karriär eftersom han var en så central gestalt inom den tidens 
proffsboxning. Efter detta följer ett avsnitt om vad som särskiljer proffsbox-
ning från amatörboxning. Efter dessa inledande avsnitt följer kapitlets cen-
trala undersökningar. 

I detta kapitel behandlas, liksom i de följande kapitlen, idrotten på kon-
sumtionsmarknaden, idrotten som folknöje och som en arena för grupper 
som vill utnyttja idrotten för olika syften. De olika delundersökningarna i 
kapitlet är ordnade i tre tematiska delar där respektive undersökning utgör 
en aspekt. Först tas aspekter på marknadiseringen upp, därefter av aspekter 
på sportifieringen och till sist aspekter på kulturella processer.  

Marknadiseringen belyses genom studier av boxningens popularitet där-
efter processen kring proffsboxningens genomslag som masskulturell före-
teelse och genom en studie kring arrangörerna av proffsboxningsgalor. 
Samtliga dessa studier kretsar kring proffsboxningen på den ekonomiska 
marknaden. 

Sportifieringen belyses genom studier av de idrottsförbund som var en-
gagerade i eller hade en tydlig relation till proffsboxningen. Det är den or-
ganisatoriska spelplanen som lyfts fram och olika aspekter av reglering och 
formalisering av proffsboxningen som studeras. Det är denna spelplan och 
formaliseringen av proffsboxningen som bildade grunden för de tävlingar 
där proffsboxningens tävlingslogik tog sig uttryck. 

Olika kulturella processer belyses för det första genom att problematisera 
boxningens relation till idrottsrörelsens utveckling och till boxningens re-
lation till nöjeskultur och idrott utanför idrottsrörelsen. För det andra bely-
ses den varumarknad som fanns kring boxningen. Vidare belyses den inter-
nationella orientering som proffsboxningen hade genom studier av galornas 
matchsammansättning, smeknamnsbruk och genom en analys av debatten 
kring boxningsstil. Proffsboxningens internationella orientering problema-
tiseras avslutningsvis för att visa på denna orienterings mångbottnade ka-
raktär. 

Värt att märka är att de är tematiskt ordnade för att just betona vissa 
aspekter. Det betyder inte att marknadslogiken, tävlingslogiken och den 
kulturella logiken var åtskilda från varandra i de processer som åskådlig-
görs. Tvärtom var de intimt förknippade med varandra. I sammanfatt-
ningen summeras resultaten för att lägga grunden till en problematisering 
av proffsboxningen i avhandlingens slutkapitel.  
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Eftersom jag genomgående i de olika kapitlen försöker strukturera idrot-
tens organisation på två nivåer, dels förbundsnivå och dels på arrangörs-
nivå, placeras arrangörerna av tävlingarna i segmentet om marknadisering 
och förbundsbildningarna i avsnittet om sportifiering. Arrangörerna var de 
som producerade och levererade idrottsupplevelser. I detta kapitel utgörs 
arrangörerna av olika boxningssällskap med kopplingar till media. På för-
bundsnivå studeras de som försökte reglera, organisera och styra idrotten 
genom förbundsliknande organisationsförsök. Förbundsnivån studeras i 
segmentet om sportifiering.  

Forskningsläge  
Den svenska professionella boxningen har hittills inte varit föremål för nå-
gon egen, akademisk studie. Det finns dock några studier som berört före-
teelser relaterade till proffsboxning. 

De på sin tid uppmärksammade händelserna kring den franska boxaren 
Georges Carpentiers besök i Stockholm 1921 har behandlats av Jan 
Lindroth respektive Johan R. Norberg. Jan Lindroth har i Idrott mellan kri-
gen skrivit om ”Carpentier-affären” och dess betydelse för idrottsrörelsens 
ställning under 1920-talets inledande år. Johan R. Norberg utreder också 
”Carpentier-affären” i sin avhandling Idrottens väg till folkrörelse. Han be-
rör främst hur staten reagerade på händelserna, även om han drar ut lin-
jerna lite längre till att även omfatta debatten om boxningen.  

Mats Hellspong har, som nämnts, skrivit om boxningssportens historia i 
Sverige. I hans etnologiska avhandling Boxningssporten i Sverige finns en 
historik om boxningens etablering och utbredning i landet. Även huvuddra-
gen för den professionella boxningens utveckling finns beskrivna som en 
bakgrund till hans huvudämne, som är amatörboxningens kulturmiljö. 
Hellspong trycker på att det framförallt för boxningen, ända in på 1920-
talet är svårt att dra en exakt gräns mellan amatörboxning och professionell 
dito. Han menar att det inte heller går att dra en exakt gräns mellan box-
ningens två grenar när man talar om sportens popularitet hos aktiva och 
åskådare.241  

Boxningskännaren Olof Johansson har skrivit Svensk proffsboxning, 
som främst utgör en faktasammanställning. Johanssons skrift har använts 

                                                      
241 Hellspong (1982) se t.ex. s.13. 
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som faktareferens och för att teckna delar av boxningens bakgrundshisto-
ria.242 Olof Johansson har också skrivit Svensk Boxning under 75 år. En 
bok som har en problematiserande ansats. Boken behandlar främst amatör-
boxningens utveckling men berör även proffsboxningen, framförallt för den 
period som är aktuell för mig. 

Källmaterial 
Det är svårt att få ett helhetsgrepp om den professionella boxningen. Min 
avsikt är dock inte främst att teckna och problematisera alla aktörer och 
processer inom den svenska proffsboxningen. Studierna är inriktade på ett 
antal processer som problematiseras med utgångspunkt hos några, men inte 
alla, tongivande aktörer. På grund av avsaknaden av stabila organisationer 
och att de viktiga aktörerna fanns inom kommersiell media är det en utma-
ning att finna och systematisera källmaterialet. I flera avseenden är källorna 
fragmentariska.  

Mitt syfte är att belysa och problematisera boxningen som folknöje, som 
en arena för grupper som utnyttjar den samt boxningen på konsumtions-
marknaden. Eftersom inga av den svenska, professionella boxningens orga-
nisationers arkivmaterial finns bevarade och eftersom amatörboxningsför-
bundets bevarade material inte innehåller relevant material för mig har al-
ternativa källor fått sökas för att kunna beskriva och analysera verksam-
heten. De svenska proffsboxningsorganisationerna har inte heller kunnat 
belysas genom material från internationella organisationer eftersom 
proffsboxningen inte hade en tydlig och sammanhållen internationell struk-
tur. 

I detta kapitel härrör källmaterialet från kommersiella aktörer och har i 
allmänhet förekommit i någon form av media, eller har en tydlig relation 
till media. Detta gäller oavsett om det är olika boxningsorganisationers 
material som programblad, artiklar och uttalanden av olika slag som stude-
ras eller om det handlar om böcker, tidningar och filmer. 

Jag har haft en strävan att uppmärksamma källgrupper som inte tidigare 
studerats i nämnvärd utsträckning inom den idrottshistoriska forskningen. 
Boxningssporten var sammankopplad med den press som behandlade box-
ning. Pressen utgjorde viktiga aktörer och tidvis var vissa tidningar officiella 
organ för olika organisationer. Jag har följaktligen valt att studera ett urval 

                                                      
242 Vissa händelseförlopp relateras även till en stor faktasamling kring proffsbox-
ning som tagits fram av Christer Franzén (2004). Johanssons skrifter har dock be-
dömts som mer vederhäftiga. 
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av de tidningar som behandlade boxning. Under undersökningsperioden 
fanns tre dominerande tidningar som gav boxningen stort utrymme. Dessa 
var Idrottsbladet, Swing och den tidning som kom ut under namnen Svensk 
Boxning, All Boxning och Svenska Sporttidningen. Tidigare forskning har i 
det närmaste enbart studerat Idrottsbladet. Det sistnämna tidningsprojektet 
är däremot i princip helt negligerat av tidigare forskning. Vid sidan av de 
ovan nämnda tidningarna fanns en rad mer kortlivade tidningsprojekt, 
varav att antal uppmärksammas i detta kapitel. Vidare gavs det ut box-
ningsböcker av olika slag under perioden. Dessa var i allmänhet instrukt-
ionsböcker, men genren rymde också memoarer och porträtt av kända box-
are. Jag har gått igenom hela den svenska boxningslitteraturen som kom ut 
under min undersökningsperiod. Bokgenomgången ligger bland annat till 
grund för en delstudie om boxningsstil och internationella kulturinfluenser. 

Svensk Boxning/ All Boxning/Svenska Sporttidningen är det tidningspro-
jekt som fungerat som huvudkälla för mig. Denna tidning kom ut under 
hela undersökningsperioden. All Boxning var förmodligen vid sidan av Id-
rottsbladet den största idrottstidningen i landet under perioden. Tidnings-
projektet var en typisk representant för de idrottsföreteelser som kan kopp-
las till avhandlingens problemområde. All Boxning hade till skillnad från 
Idrottsbladet inte sina rötter i den tidiga, organiserade idrottsrörelsen. All 
Boxning hade sina rötter i en muskelknuttekultur som kombinerade brott-
ning, boxning och andra kraftprov på nöjesestraderna. Tidningen var en av 
huvudaktörerna inom proffsboxningen och var, precis som sina huvudkon-
kurrenter, direkt involverad i organiseringen av proffsboxningssporten. Den 
var samtidigt kontroversiell med ett innehåll som kretsade kring stjärnor, 
sensation och erotiska anspelningar. Dess innehåll låg långt ifrån Idrotts-
bladets mer moraliska hållning. Valet av huvudkälla gör att vissa av box-
ningsmarknadens drivande personer och aktörer faller utanför pressgenom-
gången. Detta gäller exempelvis Gustaf ”Topsy” Lindblom, Henry Eid-
mark, signaturen Louis Coignet eller Seo Holmstedt med sin bas på Idrotts-
bladet. Min bedömning är att denna avgränsning är motiverad utifrån ka-
pitlets problemformulering.   

Mycket pressmaterial har valts bort eftersom jag koncentrerar mig på de 
specialtidningar för idrott som hade boxning som främsta innehåll. Dags-
pressen är inte studerad. Dagspressen var tidvis engagerad i boxningen. Jag 
gör bedömningen att studier av dagspressen inte hade kunnat belysa av-
handlingens problemområde bättre än studier av mer renodlade boxnings-
media. Tvärtom kan dagspressens ibland förment mer neutrala ton ställt 
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mig inför än större utmaningar och sammanhanget av idrott och nöje inte 
framkommit med samma tydlighet. 

Vetenskaplig referenslitteratur om svensk professionell boxning lyser 
med sin frånvaro. Däremot är sporten studerad av personer utan mer veten-
skapligt problematiserande ambitioner. I vissa fall har jag behövt komplet-
terande bakgrundsfakta. Därför har boxningskännaren Olof Johanssons 
skrifter använts som källa till bakgrundsinformationen om de olika proffs-
galorna med matchlistor, uppgifter om arrangörer etcetera. I samma syfte 
har även den kommersiella webbsidan www.boxrec.com använts. Varken 
www.boxrec.com eller Johansson har vägletts av vetenskapliga syften med 
sina urval och systematiseringar. Jag har därför använt uppgifter därifrån 
försiktigt.  Även Franzén har använts men dennes faktasamling uppvisar en 
större yvighet i sina urval än de två förra. Information om matcher och galor 
är kompletterad med uppgifter från de programblad som i allmänhet gavs 
ut i samband med proffsboxningsgalorna. Programbladen återfinns bland 
KB:s okatalogiserade småtryck. I dessa finns uppgifter om arrangörer, om 
galornas uppbyggnad, drivande personer samt sidoinformation såsom an-
nonser. Ett flertal av dessa finns bevarade men långt från alla.  

Annat material rörande hur samhället med stat och idrottsrörelse be-
mötte boxningen är inte behandlat eftersom detta inte är föremål för denna 
studie.  Inte heller berörs de åsikter som fanns kring boxningen i den poli-
tiska och kulturella offentligheten. Polisundersökningar, skattedebatter, 
riksdagsdebatter och ställningstaganden inom idrottsrörelsen är inte heller 
föremål för mitt intresse. 

Huvuddragen för utvecklingen av proffsboxningens utveckling relaterat 
till mina frågeställningar går att följa, trots källkritiska utmaningar. De två 
största av dessa är dels bristande materialtillgång, dels att tidningarna själva 
var inblandade i galorna och därför ibland sökte att ge vinklade bilder av 
händelseförloppen. Ytterligare utmaningar ligger i att inte överbetona en-
skildheter samt att inte dra generaliserande slutsatser utifrån begränsade 
studier. 

Harry Perssons karriär under en dynamisk tid för proffsboxningen 
Den professionella boxningen i Sverige gick igenom en dynamisk period 
från början av 1920-talet till ett par år in på 1930-talet. Perioden samman-
faller i stort, men inte exakt, med tungviktaren Harry Perssons karriär som 
proffsboxare. Harry Persson var förmodligen Sveriges första stora idrotts-
stjärna i den meningen att han var den första idrottare som fick ett stort 
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massmedialt genomslag som också höll i sig under hans nästan decennie-
långa karriär som framstående boxare. Han var den boxare som flera av de 
större galorna byggdes upp kring. Han var ofta i fokus för de filmkameror 
som förevigade boxningens prestationer för visning i den viktiga arenan för 
sport under 1920-talet: biografsalongen. Han var en av de idrottare som 
befann sig i medelpunkten för den svenska specialpressen för idrott. Kring 
den tystlåtne Harry Persson flockades entreprenörer och estradörer. Kring 
honom producerades sport utanför Riksidrottsförbundets hägn.  

Under denna tid ordnades det ett hundratal större proffsgalor och med 
något undantag arrangerades dessa i landets två största städer.  Vid samtiga 
tillfällen då Harry Persson boxades i Sverige utgjorde hans match också hu-
vudmatchen vid respektive gala. Han boxades 31 gånger i Sverige mellan 
1923 och 1931. Vid ett antal av dessa gick Harry Persson matcher mot me-
riterat utländskt motstånd. Under hans utlandsturnéer mötte han några 
boxare ur det internationella toppskiktet. Hans matchlista visar att han no-
sade på de allra största matcherna och den visar att den svenska boxningen 
var en del av den internationella kulturström som proffsboxningen repre-
senterade.243  

Riktmärken i hans karriär och därmed riktmärken för den svenska 
proffsboxningens historia var början på hans karriär med en gala på Cirkus 
i Stockholm under inledningen av 1923, hans omtalade turnéer 1926 när 
han i London erövrade en version av EM-titeln för tungviktare och hans 
stort uppmärksammad USA-turné. I USA gick han bland annat en förmatch 
vid en av boxningshistoriens största galor, den när Jack Dempsey mötte 
Gene Tunney om VM-titeln inför en publik på omkring 120 000 personer. 
Intresset kring boxningen och Harry Persson fortsatte med periodens största 
gala i Sverige 1927, utomhus i Stockholm på Velodromen i Hornsberg mot 
amerikanen Bud Gorman. År 1931 gick Harry Persson sin sista större match 
och följande år bidrog förändrade regler kring proffsboxningen att den upp-
hörde i Stockholm. Därmed var denna för den svenska proffsboxningen så 
dynamiska period över.  

Det var i huvudsak samtidigt som Harry Persson var aktiv som boxare 
som proffsboxningen i Sverige genomgick en period av dynamik som följdes 
med ett stort intresse. Att det fanns en god boxare, som gick flera fram-
gångsrika matcher mot bra internationellt motstånd i den prestigefyllda 

                                                      
243 BoxRec, http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=38344&cat=boxer. Sök-
ning 140104. 
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tungviktsklassen var naturligtvis viktigt för boxningsintresset i Sverige. Där-
för fungerar Harry Perssons karriär som en ständigt närvarande fond i detta 
kapitel. Däremot är det inte självklart att det var just Harry Perssons karriär 
som ensam kan förklara att boxningen blev så populär just då och att den 
organisatoriskt drevs på det sätt som den kom att göras. En utgångspunkt i 
detta kapitel är att det fanns samverkande faktorer som bildade ramarna 
för Harry Perssons karriär. Dessa var de offentliga regler som bidrog till den 
organisatoriska ram som proffsboxningen bedrevs inom samt framförallt 
den masskulturs genombrott och utveckling som ligger i blickpunkten för 
detta kapitel. Proffsboxningens genombrott i Sverige några år in på 1920-
talet sammanföll, som visats, i viss mån med att Harry Persson kom att bli 
en firad och populär idrottare. Men en underliggande fråga i detta kapitel 
är om det var Harry Persson som gjorde boxningen populär eller om box-
ningen redan var etablerad som masskulturell företeelse innan han slog ige-
nom? 

Utmärkande för proffsboxning 
Boxning är en sport som länge fångat människors intresse och den har också 
givit idrottens kritiker många argument eftersom den kan inrymma våld, 
ekonomisk spekulation, hjälteproduktion och sensationslystnad. I detta av-
snitt pekar jag på vad som utmärker den professionella boxningen både i 
förhållande till andra sporter och i förhållande till amatörboxning. 

Boxning är en form av kamp- och duellsport med en brokig historia.244 
Boxningens rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden och till olika former av 
kraftmätningsaktiviteter innehållande kamp mellan två personer. Närmare 
ett egentligt ursprung till den moderna boxningen finns i knytnävskamper 
genomförda utan handskar där män, och enbart män, mätte sina krafter i 
sammanhang som innehöll vadslagning. Boxningssporten kom delvis att 
formaliseras med de så kallade ”Queensberry-reglerna” från 1860-talet. 
Dessa kom att lägga grunden till den moderna boxningssporten. I huvudsak 
innehöll dessa regler att man skulle ha handskar på sig, att ronderna skulle 
vara tre minuter långa med en vila däremellan, samt att matchens längd 
skulle vara bestämd i förväg. Boxningen i dess olika former saknar dock 
fortfarande helt vedertagna, internationella regler. Dessa varierar mellan in-
bördes konkurrerande organisationer avseende exempelvis antal ronder per 

                                                      
244 För en fyllig historik om boxningssportens historia se Hellspong (1982), kap.III. 
Hellspong används av mig som huvudkälla för att beskriva boxningen och dess 
övergripande historia. 
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match, hur nedslagningar bedöms och poängbedömning. Vidare finns inget 
enhetligt internationellt tävlingssystem som är fullt ut accepterat av de mer 
betydande aktörerna.  

Traditionellt delar man upp boxningen i två grenar, amatör- respektive 
professionell boxning. Amatörboxarna känns ofta igen på att de har haft 
huvudskydd och tröja på sig. Matcherna är i allmänhet kortare än i de pro-
fessionella versionerna och det har funnits en strävan efter att premiera tek-
niskt utförande framför nedslagningar. Amatörboxningen har länge varit 
del av den internationellt reglerade idrotten med nationella förbund som 
haft en kontrollerande funktion över tävlingsverksamheten i respektive 
land. De nationella förbunden har varit anslutna till internationella förbund 
som ordnat olika typer av internationella mästerskap. Amatörboxare deltar 
inte i tävlingar mot boxare från organisationer utanför denna organisato-
riska struktur. Generellt gäller att den professionella boxningen varit hår-
dare än amatörboxningen. De viktigaste matcherna har i allmänhet varit 
betydligt längre än inom amatörboxningen. Nedslagningen som vinstgi-
vande moment har premierats. Matchningen av boxarna har inte sällan va-
rit styrd av kommersiella intressen. Proffsboxningens marknadsberoende vi-
sar sig i den vikt som tillmäts av att behålla en förlustfri svit för den egna 
boxaren framför att få till stånd de sportsligt mest motiverade matcherna.  

Fram till slutet av 1910-talet fanns det i Sverige inga helt klara gränser 
mellan amatör- och proffsboxning. Att definiera proffsboxning uteslutande 
utifrån förekomsten av betalning är inte rättvisande. Under 1910-talet ge-
nomfördes en rad boxningsgalor i Sverige och framförallt i Stockholm där 
boxare kunde få betalt och där arrangemangen lanserades som proffsbox-
ning. Formulerade gränser mellan amatör- och proffsboxning fanns dock 
inte eftersom boxningen inte bedrevs med basen i något stabilt förbund som 
kunde reglera sporten. Det fanns inte heller någon tydlig regeltillämpning 
kring dessa galor. Det är därför relevant att, som boxningskännaren Olof 
Johansson menar, tala om dessa arrangemang som ”gråzons-boxning”, 
både i betydelsen av flytande gränser mellan amatörer och professionella 
och flytande gränser för vilken idrottsgren som överhuvudtaget utövades. 
Utan tydliga regler kunde matcherna ibland vara en form av stående box-
nings-brottning. Om proffsboxning definieras i förhållande till organiserad 
amatörboxning bedriven inom ramen för ett boxningsförbunds sanktion, så 
är det först vid slutet av 1910-talet som man kan tala om ett tydligare sär-
skiljande mellan proffsboxning och amatörboxning i Sverige. Detta hänger 
samman med att Svenska Boxningsförbundet, som bildades 1919, genom-
förde en amatörräfst det året, det vill säga att man försökte distansera sin 
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verksamhet från övrig boxning.245 Den internationella proffsboxningen slog 
en tid senare igenom i Sverige som en massmedial företeelse, vilket också 
bidrog till att upprätthålla distinktionen mellan proffsboxning och amatör-
boxning. 

Den professionella boxningen har aldrig haft en enhetlig och vedertagen 
organisationsstruktur varken i Sverige eller internationellt. Organisations-
strukturen kring den svenska proffsboxningen kommer att studeras i ett 
kommande avsnitt. Proffsboxningens organisationer har verkat i en mark-
nadsmässig konkurrenssituation. Periodvis har någon organisation lyckats 
få en så hög prestige eller marknadsdominans att dess mästare ansetts som 
den ”riktiga” mästaren inom sin viktklass. Det har förekommit en mängd 
olika typer av mästerskap under boxningens långa historia beroende på vad 
som kunnat intressera publiken för dagen. Det har förekommit allt från 
världsmästerskap, interkontinentalmästerskap, Europamästerskap, Svenska 
mästerskap, Skandinaviska mästerskap, kamper om Lonsdale-bälten till 
mästerskap mellan mänsklighetens påstådda raser eller inom dessa påstådda 
raser. 

Boxningen är en sport som reglerats av det offentliga samhället genom 
lagar och andra regler både i Sverige och internationellt. Boxningens våld-
samma karaktär har gjort att den varit och är förbjuden eller reglerad i lag-
stiftning på olika håll i världen. Framförallt har förekomsten av pengar 
inom proffsboxningen ansetts vara särskilt förråande. I exempelvis USA var 
professionell boxning förbjuden i flera delstater in på 1920-talet och i Sve-
rige har sporten varit kringgärdad av restriktioner, som periodvis gjort att 
den inte fått utövas. I Sverige var det vid början av 1920-talet upp till lokala 
myndigheter att tillåta offentliga boxningsarrangemang. År 1921 förbjöds 
offentliga proffsboxningsarrangemang. Först 1923 lyckades proffsbox-
ningsarrangörer komma runt förbudet genom att ordna formellt slutna 
medlemstillställningar på stora arenor som exempelvis Cirkus på Djurgår-
den. 

Den professionella boxningen innehåller aktörer som är typiska för delar 
av den kommersiellt styrda idrotten. Inom boxningen finns managers och 
promotors. Managern ansvarar för en eller flera boxares karriärer, deras 
ekonomiska avtal och följande kontraktsfrågor. Promotorn har hand om 
tävlingsarrangemangen. De professionella boxningstävlingarna organiseras 
i allmänhet inte av ett förbund eller en idrottsklubb. Istället söker en pro-
motor upprätta avtal med någon nationell eller internationell organisation, 

                                                      
245 Se Johansson (2004), s. 18f. 
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vilken i sin tur sanktionerar matcherna. Promotorn avtalar sedan med olika 
managers om boxarnas deltagande. Ansvarsfördelningen mellan promo-
torn, managern och boxaren har inte varit helt klara och stabila över tiden. 
Relationerna dem emellan kommer att problematiseras i följande avsnitt. 

Trots att proffsboxningen inte enbart definieras utifrån förekomsten av 
betalning är det värt att uppskatta hur mycket en boxare kunde tjäna på sin 
sport. Det går dock inte att helt vederhäftigt slå fast hur mycket boxarna 
kunde tjäna. Boxningskännaren Olof Johansson har presenterat uppgifter 
om att mindre meriterade förmatch-boxare vid galorna under 1920-talet 
tjänade några hundralappar per match. Ju tuffare motståndet var desto mer 
betalt fick man. Under slutet av 1920-talet var betalningen som högst. Box-
arna i galornas huvudmatcher tjänade från en tusenlapp upp till några tus-
enlappar per match. Tusen kronor år 1925 motsvarar cirka 26 000 kronor 
2014246 De riktigt stora matcherna bidrog till att stjärnorna kunde få betyd-
ligt mer betalt. Harry Persson uppges ha fått periodens största gage, 30 000 
kr, för sin match mot Bud Gorman på Velodromen i Stockholm 1927. Detta 
motsvarar cirka 814 000 kronor i penningvärdet 2014. Under sina turnéer 
i Europa och USA 1926 och 1927 beräknas han ha tjänat runt 200 000 
kr.247 Detta var en ansenlig summa som motsvarade cirka 5.4 miljoner kro-
nor i penningvärdet 2014.248 

Marknadisering 

Popularitet 
I detta avsnitt besvaras frågan om hur populär boxningen var på konsumt-
ionsmarknaden. Om det går att slå fast proffsboxningens popularitet utgör 
detta en ingång till att analysera proffsboxningen på konsumtionsmark-
naden, vilken arena proffsboxningen utgjorde för de grupper som under-
blåste och utnyttjade populariteten samt vilken typ av folknöje den ut-
gjorde. 

Hur populär var boxningen? Är det antalet aktiva, antalet åskådare vid 
olika tävlingar, antalet galor eller utrymmet i massmedia som ger svaret? 
Svaret beror på vilken typ av uppgifter som går att ta fram, men framförallt 
på hur dess popularitet relaterar till avhandlingens problemformulering. För 
                                                      
246 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, Prisomräknaren. Sökning gjord 141116. 
247 Johansson (2004), s.14, 17. 
248 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, Prisomräknaren. Sökning gjord 141116. 
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mig är det inte antalet aktiva utövare av sporten eller antalet tävlingar som 
är måttstocken. Istället tillmäts boxningens utrymme i olika media störst 
vikt eftersom avhandlingens problemområde är idrott, kommersialisering 
och marknad. I denna genomgång har det inte varit möjligt att särskilja 
intresset för amatörboxning från intresset för proffsboxning. 

För det första vill jag visa hur stor publik som kom till de svenska proffs-
galorna. Fullt ut tillförlitliga siffror om antalet åskådare går inte att få fram 
och antalet utövare eller antalet tävlingar ger ingen bra bild av sportens 
masskulturella drag. Som referenspunkter för hur mycket publik som 
proffsgalorna drog kan man peka på att en stor del av galorna i Stockholm 
ägde rum på Cirkus i Stockholm och flera på Lorensbergs cirkus i Göteborg. 
Ett fullsatt Cirkus innebar cirka 2 000 åskådare och Lorensbergs cirkus 
rymde cirka 500 personer mer. Galorna var ofta i det närmaste utsålda, men 
inte sällan kan åskådartillströmningen uppskattas till mellan halvbesatt till 
fullsatt. Harry Persson boxades även vid några tillfällen på större arenor i 
Stockholm och vid dessa tillfällen låg publiksiffrorna på mellan 4 000 till 
9 000 personer.249 Fotbollsallsvenskans snittpublik var säsongen 1927/28 
cirka 4 700 personer och AIK:s publiksnitt var den säsongen 7 200 perso-
ner.250 Proffsboxningens publiktillströmning indikerar att den var populär 
och att den förmodligen var en av de sporter som drog mest publik. Jämfö-
relser med andra sporter än fotbollen har inte kunnat göras. 

Boxning hade en framträdande plats i dagspressen, samtidigt är det väl 
värt att påpeka att det såg olika ut i olika tidningar. Pressforskaren Ulf Wal-
lin har i sin bok Sporten i spalterna undersökt sportjournalistikens utveckl-
ing i en rad dagstidningar. Hans slutsats är att boxningen var den tredje 
största sporten under 1925 i de studerade tidningarna, med tio procent av 
det redaktionella utrymmet för sport. Fotbollen var störst med 21 procent 
följd av friidrotten med 15 procent. Tio år tidigare existerade knappt box-
ningen i Sverige och hade en procents utrymme i spalterna. År 1935 delade 
man tredjeplatsen rörande massmedialt utrymme tillsammans med bandy 
och skidor som hade sex procent av utrymmet.251 Walins undersökning stö-
der en slutsats om att boxningen var populär och att den upplevde ett upp-
sving under min studerade tidsperiod, följt av en nedgång under 1930-talet. 

                                                      
249 Franzén (2004). Uppgifterna om åskådartillströmning bygger på uppskattningar 
som Christer Franzén gjort utifrån tidningsartiklar samt på uppgifter hos 
Hellspong (2013), s. 124ff. 
250 Se tabell 5.1 i kapitel 5. 
251 Wallin (1998), s. 68, tabell 6:1.  
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Mats Hellspong för flera resonemang kring boxningens popularitet i sin 
avhandling. Han menar att boxningen expanderade snabbt under 1920-ta-
let, då utvecklingen för amatörboxningen respektive den professionella gick 
hand i hand. Sin ställning som populär och omskriven sport behöll den fram 
till 1940-talet.252 Hellspong konstaterar att sporten fick sitt genombrott i 
dagspressen under 1920-talet. Boxningen hade 1920, enligt Hellspong, två 
procent av utrymmet rörande sportrapporteringen och var den nionde mest 
uppmärksammade grenen. I Dagens Nyheter var boxningen redan 1920 den 
näst största sporten. Under den första hälften av 1920-talet var boxningen 
den tredje största sporten med ett utrymme något under sju procent. År 
1928 var man den näst mest rapporterade sporten med 14 procentenheters 
utrymme. Hellspong menar att boxningen relativt blygsamt började före-
komma i pressen vid ingången till 1920-talet och att boxningen redan var 
stort uppmärksammad i vissa tidningar, tills den vid slutet av decenniet var 
på en av de ledande platserna.253 

Sportpressen omfattade, förutom dagspressens sportsidor, också special-
tidningar för sport. Specialtidningarna är behandlade i ett annat av avhand-
lingens kapitel. Under min undersökningsperiod fanns tre större idrottsliga 
specialtidningar med kontinuitet över hela perioden. Två av dessa var Swing 
och Svensk Boxning/All Boxning/Svenska Sporttidningen vilka båda domi-
nerades av boxningen medan Idrottsbladet gav stort utrymme åt boxningen, 
utan att den var den enda dominerande sporten. Övriga mer eller mindre 
långlivade tidningsprojekt med idrottslig inriktning hade ofta ett framträ-
dande boxningsinnehåll. Ett annat resultat av denna genomgång är att 
denna presstyp, där proffsboxningen hade en framträdande plats, upplevde 
en stark tillväxt under första hälften av 1920-talet och att denna typ av press 
tenderade att försvinna eller omorienteras under 1930-talet. 

I ett tidigare kapitel har biografrepertoaren studerats. På biograferna var 
boxningen dominerande idrott inom spelfilmen och detta är särskilt tydligt 
för 1920-talet. Detta gäller främst utländsk film och i synnerhet den ameri-
kanska filmen som visades på biograferna. Att Harry Persson var den enda 
stora svenska idrottsstjärna som bedömdes kunna ha framgångar på den 

                                                      
252 Hellspong (1982), s.94. 
253 Hellspong (1982), s.91. Skillnaderna mellan Hellspong och Wallin rörande 
boxningens andel av utrymmet i pressen förklaras av olika undersökningsmetoder. 
Forskarnas resultat ger sammantaget en tydlig indikation på boxningens populari-
tet. 
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vita duken i spelfilmer antyder också boxningens popularitet. Boxningen 
var också vanlig i kortfilmsprogrammen. 

Under perioden gavs det ut böcker med boxningstema. Främst rörde det 
sig om instruktionsböcker. Till detta kom ett antal böcker om internation-
ella boxningsstjärnor samt två böcker med Harry Persson som författar-
namn. Under den första hälften av 1920-talet kom det ut 13 boxnings-
böcker varav tio var instruktionsböcker.254 Instruktionsböckerna i boxning 
innehöll oftast mer än rena träningsråd. De innehöll ofta levande beskriv-
ningar av boxarbragder och av boxare. Att det kom ut så många böcker om 
boxning indikerar att det förväntades finnas intresse kring sporten. Lika 
många böcker kom inte ut om exempelvis fotboll. En förklaring till det 
mindre antalet fotbollsböcker ligger förmodligen mindre i att fotbollen var 
mindre populär och mer att fotbollen redan var en etablerad idrott vid 
denna tid, men däremot boxningen fortfarande var ny.  

Boxningen, och särskilt den professionella boxningen, var inte en alter-
nativ idrottslig subkultur, trots dess våldsamma innehåll och trots att det 
offentliga försökte att begränsa och reglera proffsboxningen. Boxningen 
och framför allt den professionella boxningen var en av de populäraste id-
rotterna i Sverige under mellankrigstidens första hälft. Den var det i kraft 
av sin popularitet som massmedial och masskulturell företeelse, mer än som 
en sport att själv utöva. Genomslaget för boxningen inom masskulturen un-
derstryker att aktiviteten både bar på ett underhållningsvärde och ett iden-
titetsvärde som upplevdes som attraktiv av konsumenterna. Det är också 
värt att betona att eftersom de svenska proffsboxningsgalorna ägde rum i 
de större städerna hade det förmodligen som konsekvens att stockholmsba-
serade media gav sporten ett större utrymme. 

Det hade kunnat vara intressant att jämföra boxningens popularitet med 
andra nöjesföreteelser utanför idrottens värld. En sådan jämförelse har inte 
gått att utföra, men utifrån inledningskapitlens resonemang om idrotten 
som en integrerad del i den folkliga kulturen och folklig nöjeskonsumtion 
samt det tidigare kapitlets genomgång av idrott i pressen, filmen, musiken 
och teatern går det att sluta sig till att proffsboxningen var populär och att 

                                                      
254 Sammanställningen är gjord med hjälp av Wikström (1965) samt KB:s kortre-
gister. Exakt antal böcker är svårt att fastställa då flera kom ut i flera upplagor 
som ibland var omarbetade samt att vissa böcker såsom t.ex. Brisson (1927) inte 
är klassificerad som boxningsbok trots att han varit känd boxare och boken utför-
ligt behandlar hans boxarkarriär. För läsaren, då boken gavs ut, måste det varit 
tydligt att det var en före detta boxare som skrev om sina minnen från nöjesestra-
derna och boxningsringarna. 
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dess marknadspotential gjorde att den kunde nyttjas av en rad olika aktörer. 
Därmed ger detta avsnitt skäl till att sluta sig till att proffsboxningen kan 
utvecklas i enlighet med en marknadslogik och att proffsboxningen, som en 
av de populäraste sporterna, kan ha blivit föremål för en marknadisering. 

Genombrott 
Det stora intresset kring proffsboxningen i Sverige under perioden kan sät-
tas i relation till att det fanns en stjärna inom sporten som tävlade i tungvikt. 
Att Harry Perssons prestationer i ringen var viktiga är det svårt att tvivla 
på, men det finns samtidigt anledning att fråga sig om proffsboxningen hade 
etablerats på konsumtionsmarknaden redan innan Harry Persson inledde 
sin karriär på de större galorna i februari 1923 då ABS höll sin första gala. 
Jag vill i detta avsnitt utreda frågan om boxningen var etablerad som en 
masskulturell företeelse redan innan ABS startade sina galor och Harry Pers-
son växte fram som firad stjärna.255 Svaret kan ge en vidare ingång till att 
bestämma vilka marknadsmekanismer som låg till grund för proffsboxning-
ens genombrott och som därmed utgjorde ramarna för denna sport. Genom 
att studera tidningsmarknaden, bokutgivningen, filmrepertoaren, amatör-
boxningens expansion, de tidiga proffsgalorna och teaterscenen går det att 
åskådliggöra etableringen av boxningen på konsumtionsmarknaden .  

Det ökande intresset kring boxningen kan belysas genom amatörbox-
ningens expansion. Mats Hellspong har visat att man kan se en stadig och 
kontinuerlig ökning av antalet klubbar anslutna till Svenska Boxningsför-
bundet under tiden 1918 till 1929. Hälften av de 135 föreningarna som 
fanns 1929 var bildade före 1923. Redan 1921 fanns det kring 400 aktiva 
boxare i landet. Den största tillväxten av aktiva ägde dock rum mellan 1923 
och 1924 då antalet aktiva ökade från nästan 500 till något över 700.256 Det 
senare kan tyda på en effekt av Harry Perssons genombrott efter att större 
galor hade börjat anordnas, men att tillväxten började innan detta.   

Frekvensen av utgivna boxningsböcker talar för att det fanns ett tidigt 
intresse för sporten som var oberoende av Harry Perssons karriär. Under 
tiden från 1908, då boxningsböcker började ges ut, fram till slutet av 1930-
talet kom det ut ett 20-tal böcker om boxning. Bland dessa publikationer 

                                                      
255 Detta skiljer mitt perspektiv från annan forskning som menar att det var Harry 
Perssons stigande stjärna som beredde vägen för boxningens popularitet. Se 
Hellspong (1982), s.91. 
256 Hellspong (1982), s.81ff. 
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ryms allt från instruktionsböcker till olika former av memoarer och hjälte-
porträtt. 13 av dessa 20 böcker kom ut före 1923. Av samtliga boxnings-
böcker under hela denna period, kom hälften ut åren 1920 till 1922. Under 
den följande perioden kom sju böcker, med någon form av boxningstema, 
ut. Dessa var någorlunda jämnt utspridda på tiden 1924-1934.257 Mer än 
hälften av böckerna kom alltså ut innan Harry Persson hade blivit en bekant 
idrottare.  

De dominerande idrottstidningarna med ett framträdande boxningsinne-
håll hade etablerats redan före Harry Persson-eran. Ett exempel var Svenska 
Idrottstidningen, som startade 1920. Svenska Idrottstidningen, som låg 
bakom Carpentier-galan, började ges ut under början av 1921. Tidningen 
Swing, med undertiteln Illustrerad sport- och filmjournal, började komma 
ut redan 1920. Svensk Boxning startade sin utgivning i slutet av 1921. Id-
rottsbladet hade redan funnits i flera år.258  

Biografnäringen hade, som visats i det föregående kapitlet, uppmärksam-
mat att det fanns en publik som kunde vara intresserad av filmer med box-
ningsinnehåll redan innan den svenska professionella boxningen tog fart på 
allvar. Redan på 1910-talet förekom både spelfilm och dokumentärfilm 
som innehöll boxning. Under 1921 och 1922 kom ett antal filmer där box-
ning var del eller ledande tema i handlingen och filmer med boxningsrepor-
tage förekom. Biografnäringen försökte utnyttja ett intresse för den profess-
ionella boxningen redan under 1920-talets första år. 

Som visats i avsnitten om boxning på bio så hade det kommit ett antal 
filmer om boxningsmatcher till den svenska repertoaren under vintern 
1921. Intresset för proffsboxning steg vid denna tid och fick sin första clou 
när den berömda franska stilboxaren Georges Carpentier företog uppvis-
ningar i både Stockholm och Göteborg. I Stockholm ägde uppvisningen rum 
på Cirkus och den innehöll en rekonstruktion av den match mot ”Battling” 
Levinsky där Carpentier under hösten 1920 erövrat världsmästartiteln i lätt 
tungvikt.259 Uppvisningarna var en del i en internationell turné, som frans-
mannen gjorde i samband med en kommande match mot den amerikanska 
”infightern” Jack Dempsey. Denna match har kommit att kallas för ”år-
hundradets match”. Matchen lanserades som en mytisk kamp mellan 
Europa och Amerika och den uppbyggda spänningen spred intresset världen 

                                                      
257 Sammanställningen är gjord med hjälp av Wikström (1965). 
258 Se vidare i föregående kapitel. 
259 Johansson (2004), s.19, Franzén (2004), www.boxrec.com. Sökning 1411010. 
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runt. Matcharrangemanget bidrog till att sporten i allmänhet och i synner-
het boxningssporten slog igenom i flera länder som en delad massmedial 
erfarenhet.  

Carpentier-galan i Stockholm gav en fläkt av den stora boxningsvärlden 
och var, som påvisats, paradoxalt nog anordnad av den tidning som RF 
använde som officiellt organ, Svenska Idrottstidningen. Den svenska galan 
blev en massmedial händelse präglad av det stora intresset för Carpentier 
som idrottsstjärna. Galans inramning rymde kontrasten mellan kungahusets 
närvaro och de tumultartade scener som utspelade sig på Centralstationen 
vid fransmannens ankomst.260 Vid galan krockade tanken om idrott som en 
socialt etablerad och nyttig aktivitet med idrottens förment negativa sidor. 
Galan blev till ”Carpentier-affären” och inledde en massiv idrottskritik som 
resulterade i minskade statsanslag till idrotten.  

Det finns flera exempel på intresset kring proffsboxning samma år som 
Carpentier var i Sverige.  Det stora intresset kring boxningen som Carpen-
tiers besök och den följande ”århundradets match” skapade, bidrog till att 
både en boxningsteaterföreställning sattes upp och att det anordnades en 
proffsgala. Det handlar om den gala som anordnades i Stockholms folk-
park, precis utanför Stockholms stadsgräns, år 1921, en gala som framför-
allt blivit ihågkommen som ”dödsboxningen i Ingentingskogen”, för dess 
tragiska slut. I folkparken hade det tidigare under sommaren lockats med 
teaterföreställningen Knockout.  Nu var det dags för en proffsgala. I en av 
matcherna möttes Erik Hultberg och Sven ”Battling” Steiner. Hultberg var 
en relativt känd boxare vid denna tid, som hade gåt ett antal matcher som 
”gråzonsboxare” och han hade författat en instruktionsbok i boxning 
samma år.261 Matchen fick en tragisk utgång eftersom Hultberg avled efter 
matchen. Galan blev en i raden av argument mot boxningstävlingar som 
väckte anklang hos tillståndsgivande myndigheter och galan bidrog till ett 
förbud mot offentliga proffsboxningsgalor på de flesta håll i Sverige.  

Inga större proffsboxningsgalor arrangerades under tiden från dödsbox-
ningen i Ingentingskogen sommaren 1921 fram till februari 1923. Avsak-
naden av galor är dock inte liktydigt med att potentiella arrangörer inte 
trodde att det fanns publik till dem. Den främsta anledningen var problemen 
med att få tillstånd för dem. Några mindre arrangemang på landsorten ägde 
emellertid rum, däribland den tävling i Bro, nordväst om Stockholm, som 

                                                      
260 Se journalfilmsupptagning i KB, Svensk Mediedatabas. http://smdb.kb.se. Sök-
ning gjord 120404. 
261 Hultberg (1921). 
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gjorde att Harry Persson förlorade sin status som amatör. Harry Persson 
boxning i Bro var den match som gav honom den inofficiella och omstridda 
svenska professionella tungviktstiteln, en titel som en del ansåg att Ragnar 
Holmberg förlorat då han flyttade till USA.262 

Boxningsarrangörer hittade först i början av 1923 nya former för box-
ningen. Istället för att bedriva boxningen offentligt bildade man privata 
klubbar som ordnade slutna medlemstillställningar. Den dominerande or-
ganisationen blev det av Hjalmar Palmqvist grundade Allmänna Boxnings-
sällskapet (ABS).263  

Den professionella boxningens period i Sverige med stora galor inför 
månghövdad publik, med Harry Persson som största dragplåster, inleddes 
paradoxalt nog i praktiken efter att proffsboxningsgalor i teorin hade för-
bjudits. Det finns dock en rad förhållanden som talar för att proffsbox-
ningen var etablerad på konsumtionsmarknaden redan innan större 
proffsgalor började anordnas och att Sverige fick en stor stjärna inom spor-
ten. Detta betyder att dess utveckling kom att formas i en process av mark-
nadslogik som delvis var oberoende av huruvida den i nämnvärd utsträck-
ning bedrevs som utövaridrott. Den växte utan att det fanns en svensk stor-
stjärna. Den växte på grund av att boxningsintresset växte globalt och att 
det i Sverige fanns masskulturella aktörer som utnyttjade det genom sina 
media. Innan de stora galorna hade börjat ordnas i Sverige kunde inte dessa 
masskulturella aktörer utnyttja idrotten för olika syften och påverka idrot-
tens tävlingslogik. 

Boxningssällskapen och de stora galorna  
En förutsättning för att inhemska media skulle kunna rapportera om 
proffsboxning på svensk mark var att det anordnades proffsboxningstäv-
lingar. I detta avsnitt kommer jag att undersöka förekomsten av större 
proffsboxningsgalor, vilka organisationer som stod bakom galorna samt 
hur marknaden kring boxningsgalor utvecklades. Därigenom kan underlag 
skapas för att åskådliggöra den marknadslogik som kunde ligga bakom ga-
lorna och därmed problematisera marknadiseringsprocessen. 

Undersökningsperioden omfattar tiden från 1920-talets ingång till 1932. 
Det finns anledning att ansluta sig till boxningskännaren Olof Johanssons 
ståndpunkt att den första ”riktiga” proffsgalan i Sverige ägde rum i Stock-

                                                      
262 ”Boxning, Boxningsstatistik”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1938). 
263 Hellspong (1982), s.19ff. 
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holm i april 1920. Visst hade det förekommit galor som kan kallas proffsga-
lor tidigare. Några av dessa kallades också för proffsgalor i sin samtid. Men 
gränsen mellan amatörboxning och proffsboxning var, som tidigare 
nämnts, oklar ända till Svenska Boxningsförbundet genomförde en amatör-
räfst 1919. Med denna definierades viss typ av boxning som professionell 
och vissa boxare som proffs.264 

Av de något större proffsboxningsgalorna från 1920 fram till och med 
1921 ordnades två galor av en organisation som eventuellt kallades Svenska 
Proffsboxningsförbundet alternativt Svenska Proffsboxningsunionen, en 
gala ordnades av tidningen Swing, två galor ordnades av Svenska Idrotts-
tidningen och två galor av Erik Willgoedt som sedermera drev tidningen 
Svensk Boxning. En av Willgoedts galor genomfördes tillsammans med en 
organisation kallad Professionella Boxarunionen. Inalles ordnades det ett 
tiotal galor under tiden 1920 till och med 1922.265  

Huvuddelen av proboxningsgalorna under tiden från 1923 och framåt 
arrangerades formellt av olika boxningssällskap. Dessa var skapade för att 
komma runt den offentliga regleringen, som förbjöd offentlig proffsbox-
ning. Proffsgalorna arrangerades som privata sammankomster för sällskap-
ens medlemmar. Det förekom visserligen galor innehållande matchlika ar-
rangemang runt om i Sverige som inte arrangerades av denna typ av arran-
görssällskap, men dessa var undantag. De stora viktiga galorna i Stockholm 
och Göteborg var formellt privata sammankomster. 

Utvecklingen mot att proffsboxningen bedrevs som privata samman-
komster inleddes 1921. Efter dödsboxningen i Ingentingskogen 1921 ägde 
inte några professionella galor med egentliga tävlingsmatcher rum i Stock-
holm rum förrän vintern 1923. Anledningen var att offentliga proffsbox-
ningsarrangemang hade förbjudits. De potentiella arrangörerna låg ändå 
inte på latsidan. Under perioden utan galor diskuterades hur man skulle 
kringgå förbudet. Lösningen som det skisserades på var slutna medlemstill-
ställningar.  

Redan under slutet av 1921gick tidningen Svensk Boxning ut med in-
formation om att det skulle ordnas en progala i Stockholm. En månad tidi-
gare uppgavs i tidningen att man diskuterade hur man skulle få till stånd 
proffsgalor. Man uppgav att man till och med vänt sig till regeringen för att 

                                                      
264  Angående arbetet med att särskilja proffs- och amatörboxning se Johansson 
(1996), s.28f. 
265 Johansson (2004) s.19. 
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få en lättnad i reglerna. Som arrangör för den planerade galan skulle säll-
skapet Svenska National Sporting Club vara. Bakom sällskapet låg perso-
nerna bakom Svensk Boxning. Tidningen verkar ha haft stora förhopp-
ningar om en lukrativ boxningsmarknad eftersom man uppgav att man 
skulle ordna tävlingar en gång i månaden. Man publicerade förhandsartik-
lar inför galan. Annonser om galan infördes och läsarna uppmanades att 
teckna medlemskap. Galan ställdes senare in, vilket förklarades med att frå-
gan om denna typ av slutna medlemsarrangemang var föremål för utredning 
av regeringen.266 

Under mellanperioden för proffsboxningen från sommaren 1921 fram till 
början av 1923 ägde få regelrätta tävlingsarrangemang rum. I Stockholm 
och Göteborg förekom inga alls. Lösa uppgifter om matcher på landsorten 
förekom i pressen och vid fåtaliga tillfällen omnämndes så kallade rekon-
struktionsmatcher av samma slag som förekommit vid ”Carpentier-galan”. 
Exempelvis skall Josef Falk ha genomfört en serie rekonstruktioner av just 
”århundradets match” tillsammans med Ragnar Holmberg under 1921.267 
Under sensommaren 1922 ägde ett arrangemang rum i Bro, några mil norr 
om Stockholm. Vid denna tillställning gjorde Harry Persson sin debut som 
proffs.268  

Tabell 3.1 visar antalet större proffsgalor per år mellan 1923 och 1932. 
Antalet galor per år i Stockholm låg relativt konstant över åren, men antalet 
galor per år i Göteborg varierade mer. Galor i Göteborg började ordnas mer 
regelbundet senare än i Stockholm. Tabellen visar vidare att större proffsga-
lor med bara några undantag ägde rum i Stockholm och Göteborg.  

Under perioden1920 till 1932 var ett 70-tal svenska proffsboxare aktiva. 
269 

 
  

                                                      
266 Erik Willgoedt, ”Frågan om den professionella boxningen i Sverige”, Svensk 
Boxning, nr.1, 1921, osign.,” Professionella boxningar i Stockholm”, Svensk Box-
ning, nr.3, 1921, osign., ”Stora professionella boxningsmatcher i Stockholm”, 
Svensk Boxning, nr. 5, 1921, Sven Steiner, ”Våra professionella boxare”, Svensk 
Boxning, nr. 5, 1921, Annons för professionella boxningsmatcher, nr. 7, 1921, 
osign., ”Professionella boxningsmatcher”, Svensk Boxning, nr. 8, 1921. 
267 Osign., ”Josef Falk blivande svensk lättviktsmästare”, Svensk Boxning, nr. 9, 
1921. 
268 Paul Brewitz, ”Harry Persson”, Nordisk familjeboks sportlexikon, (1943), 
osign., “Denna bild”, Sport-revyn, nr.2, 1922. 
269 Johansson (2004), s. 6-9,19-25.  
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Tabell 3.1. Antal större proffsboxningsgalor i Sverige 1923-1932 arrange-
rade av slutna sällskap. 
 Totalt antal Galor i 

Stockholm 
Galor i Gö-
teborg 

Galor i 
Malmö 

1923 8 7 1
1924 7 7
1925 11 9 2
1926 7 6 1
1927 11 8 3
1928 14 8 6
1929 10 5 5
1930 13 5 7 1
1931 15 7 6 2
1932 6 2 4
Totalt 102 64 35 3

 
Källa: Johansson (2004) 

 
I februari 1923 arrangerades den första större galan under Harry Persson-
eran. Frågan om vem eller vilka som skulle leda och arrangera den profess-
ionella boxningen hade sysselsatt flera debattörer. Svensk Boxning hade för-
sökt få till stånd ett slutet sällskap. När tiden för riktiga galor närmade sig 
satte skribenter i olika tidningar sin tilltro till Hjalmar Palmqvists försök 
med Allmänna Boxningssällskapet (ABS).270 I Stockholm var ABS ensam 
tävlingsarrangör en tid och ordnade 8 galor inom bara några månader fram 
till och med sommaren 1923. I Göteborg arrangerades däremot en gala av 
ett sällskap kallat Svenska Boxnings Unionen. Detta sällskap hade förmod-
ligen inte något att göra med den arrangör som ordnat en gala i Stockholm 
några år tidigare. Galan i Göteborg saknade Harry Persson i matchlistan, 
men var en stor internationell gala.271 

Under sommaren 1923 slutade galor att arrangeras för en tid. Trots detta 
rådde inget lugn bland hugade aktörer på boxningsmarknaden. Många 
kände sig kallade att slå mynt av boxningen.  

Flera olika tidningar involverade sig i att försöka ordna galor. Under 
sommaren 1923 började tidningen Ringen att komma ut och det är ett il-
lustrativt exempel på hur en tidning försökte positionera sig på marknaden 
                                                      
270 Ett exempel är Gustaf Henriksson, ”Allmänna Boxningssällskapet, En god lös-
ning av problemet proffsboxning”, Ringen, nr. 18, 1922. 
271 Johansson (2004), s. 19f. 
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både rörande media, nyttjandet av en ny stor anläggning samt kopplingen 
till ett träningsinstitut. Tidningen kom bara ut under två månader och under 
dessa månader gjorde man reklam för medlemskap i Intima Boxningssäll-
skapet. Detta sällskap skulle ordna galor på den nybyggda arenan Velodro-
men i Hornsberg, Stockholm. Man hävdade att tidningen inte hade kopp-
lingar till några maktgrupper inom boxningen, vilket var en sanning med 
modifikation då betydelsefulla ledare inom boxningen såsom Verner Leijon, 
Alex Weimark och Marcus Hentzel låg bakom både sällskapet och tid-
ningen. Medlemskapet i sällskapet skulle inte bara berättiga till möjlighet 
att bevista tävlingar utan också ge möjlighet till träning. Det är inte långsökt 
att förmoda att denna träning skulle äga rum på Stockholms mest kända 
träningsinstitut, vilket drevs av sällskapets ordförande, den före detta 
svenska proffsboxningsmästaren Alex Weimark. Det hade rapporterats om 
proffsboxningsmatcher på Weimarks institut redan under mars månad. 272  

Tidningen Ringen kan ses som en systertidning till den större tidningen 
Swing med bland annat nämnde Marcus Hentzel i ledningen. Intima Box-
ningssällskapet var ett seriöst försök att få igång ett sällskap och sällskapet 
överlevde tidningen Ringens korta existens. Anmälningskuponger publice-
rades i andra tidningar under hösten.273 Intima Boxningssällskapet kom 
att ordna åtminstone en mindre gala på Weimarks institut i december 
1923.274 I Ringen intervjuades under juni Robert Hällsjö som var ordfö-
rande i ett nybildat National Sporting Club. Hällsjö var samtidigt ledamot 
av Svenska Boxningsförbundets styrelse, en amatörförbundskoppling som 
Hjalmar Palmqvist saknade vid denna tid.275 National Sporting Club me-
nade att det rådde ett monopol rörande arrangörskapet av galor och ville 
bryta ABS-monopolet och ordna stora galor.276 Kring namnet National 

                                                      
272 Se annonser i Ringen exempelvis ”Annons”, nr.1, 1923 eller ”Programförkla-
ring”(för tidningen), Ringen, nr.1, 1923. Alex Weimark hade varit svensk profess-
ionell mästare i lättvikt och weltervikt under olika perioder mellan 1914-22 samt 
gav ut två olika böcker om boxning under 20-talet. Paul Brewitz, ”Alex Wei-
mark”, Nordisk familjeboks sportlexikon, (1946). 
273 Annons, Sportkuriren, nr. 33, 1923. 
274 Johansson (2004), s.20. För referat se sign Knock out, ”Espen gav och Johnson 
tog”, Svensk Boxning, nr. 10, 1923. 
275 Johansson (1996), s. 27,320f. Hällsjö var ledamot av Svenska Boxningsförbun-
dets styrelse 1919-25, Palmqvist var med i förbundets styrelse vid tiden för dess 
bildande 1919 till 1921 när denne lämnade amatörboxningen. 
276 Sign. Infighter (Verner Leijon), ” “National Sporting Club”- det nya boxnings-
sällskapet”, Ringen, nr. 2, 1923. 
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Sporting Club utbröt en strid eftersom Svensk Boxning redan två år tidigare 
lanserat ett sällskap med detta namn. Under sommaren gick Svensk Boxning 
ut på bred front och lanserade återigen ett eget sällskap med detta namn. 
Deras National Sporting Club sade sig vilja rikta in sig dels på att sprida 
proboxningen utanför Stockholm, dels på att få en match till stånd mellan 
den påstådda svenska tungviktsmästaren Ragnar Holmberg och Harry Pers-
son. Man skrev mycket om detta sällskap och publicerade vid flera tillfällen 
anmälningskuponger. Vidare fördes en intensiv kampanj för att Ragnar 
Holmberg var den rättmätiga innehavaren av mästarbältet.277  

Sällskapsbildandet var inte slut med detta och 1923 var ett år som både 
karaktäriserades av ABS marknadsdominans som av andra aktörers försök 
att komma in på marknaden. Under sommaren 1923 skrevs om Solna Box-
ningssällskap som avsåg att ordna galor i Ingentingskogen.278 Solna Box-
ningssällskap ser ut att ha varit ett seriöst projekt och matchlistor för en 
planerad gala presenterades.279 Ringen rapporterade om stridigheter mel-
lan olika sällskap och att sällskapet Swebox också bildats.280 Detta följdes 
av rapporter om att ytterligare ett sällskap i Stockholms södra förorter var 
under bildande samt att man med rasistiska invektiv misskrediterade den 
påstått ”spritsmugglande juden” Salomon Kleineman som rapporterades 
försöka starta en proffsklubb och talat om arenabyggen. Med dessa olika 
försök att etablera boxningssällskap i åtanke manade Ringen till att en kon-
trollkommission för sporten borde komma till stånd.281 

Trots att så många kände sig kallade att ordna proffsboxningsgalor i 
Stockholm rådde det stiltje på tävlingsfronten från slutet av augusti 1923 
och året ut, med IBS lilla gala som undantag. Stiltjen bestod till april 1924. 
Anledningen var att en rättsprocess hade startats efter en ABS-gala under 
sommaren. Denna process handlade om huruvida klubbaftnar verkligen var 
slutna medlemstillställningar eller om de var offentliga boxningstävlingar. 

                                                      
277 Osign., ”Sveriges National Sporting Club”, Svensk Boxning, nr. 24, 1923, nr. 
24, samt annonser och artiklar i flera följande nummer. 
278 Sign. Infighter(Verner Leijon), ” Solna Boxningssällskap startar- det sjätte i ord-
ningen.”, Ringen, nr. 3, 1923. 
279 Osign., ”Keddy Jansson”, Svensk Boxning, nr. 25, 1923. 
280 Osign., ”Vet du av”, Ringen, nr. 3, 1923. 
281 Osign,, ”Ringen” yrkar på...”, Ringen, nr. 5, 1923, samt notis på samma sida.  
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Processen och olika försök att få till stånd galor kommenterades regelbun-
det i tidningarna.282 Först under 1924 klarnade rättsläget kring probox-
ningen och ABS kom igång med sin verksamhet igen. Under 1924 ordnade 
ABS sju regelrätta galor i Stockholm. I resten av landet ordnades inga större 
galor.283  

Den kamp om marknaden för att ordna boxningsgalor som inleddes un-
der 1923 fortsatte under 1924. Den tydliga kopplingen mellan idrottstid-
ningar som All Boxning, Swing och Idrottsbladets systertidningar och för-
söken att ordna galor visar att det handlade om en kamp om boxningsmark-
naden. Under 1924 fortsatte bråken mellan de olika boxningstidningarna. 
All Boxning försökte ofta i sina spalter att framstå som den svenska box-
ningens främsta vän och beskyddare. Man påstod sig stå på boxarnas sida 
och vid ett tillfälle i oktober publicerade man ett upprop undertecknat av 
Harry Persson och några av de andra mer kända boxarna. Uppropet var 
riktat mot Idrottsbladet och dess skribent Seo Holmstedt.284 Smutskast-
ning var regelbundet förekommande i de ledande tidningarna och kan ses 
som sensationssökande, men också som ett led i kampen om marknadsan-
delar. 

Alla större galor sedan 1923, med ett undantag, hade ordnats av ABS. 
Trots att flera arrangörer hade försökt etablera sig redan 1923 var det först 
år 1925 som ABS monopolliknande ställning i Stockholm började utmanas. 
Detta år ordnade ABS sju galor i Stockholm samt två i Göteborg. I septem-
ber samma år var proffsboxningen åter tillbaka i Ingentingskogen där 
Stockholms Folkpark låg. Där ägde en stort uppskriven gala rum med or-
ganisationen den Professionella Boxarringen som arrangör. Vid denna gala 
boxades några av de mest kända boxarna i Sverige och med som funktion-
ärer eller arrangörer fanns bland andra en av de mest tongivande tränarna 
i Sverige engelsmannen Arthur Ireland samt Alex Weimark.285 Galan i 
Stockholms Folkpark blev livligt uppskriven i All Boxning och den kan med 
ledning av galans intensiva exponering i denna tidning ses som deras försök 
att ta sig in till arrangörsverksamheten. All Boxning uppgav att man på sitt 

                                                      
282 Se exempelvis osign., ”A.B.S: styrelse inför Pontius Pilatus”, Svensk Boxning, 
nr. 38, 1923, ”Boxningssällskapets skrivelse till polismästaren”, Sportkuriren, nr. 
76, 1923. 
283 Se programblad i KB, okat., småtryck, samt Johansson (2004), s. 20. 
284 Sign. Harrison(Harry Folkesson), “Harry Persson tränar hellre i en källarlokal i 
Solna än hos Weimarks inför Arne Wilde”, All Boxning, nr. 42, 1924. 
285 Se programblad i KB, okat, idrottsmöten. 
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kontor samt också hos konkurrenterna Swing, Idrottsbladet och dagstid-
ningarna, kunde skriva på teckningslistor för medlemskap i sällskapet.286 
Detta talar i och för sig också för att de olika tidningarna ändå såg ett ge-
mensamt intresse i att galor kom till stånd och att det skulle vara nå-
gorlunda lätt för de boxningsintresserade att få tillträde till dessa. För att 
ytterligare spä på intresset kring galan handlade en artikel i All Boxning om 
det offentliga träningscamp som man upprättat i Folkparken där galans hu-
vudattraktion, amerikanen Jack Townsend, sparrade ackompanjerad av 
den kände musikanten Calle Jularbos dragspelsmusik.287 Till Townsends 
ära ordnade tidningen också en stor bilkortege genom Stockholm. En del i 
marknadsföringen kring boxningen var länge att lansera den med rasistiska 
förtecken som kamper mellan raser och bilkortegen gav tillfälle för stock-
holmarna att med egna ögon se Townsend som sades vara en exotisk ”ne-
gerboxare”.288 Förutom dessa galor ordnades också en mindre gala på 
Tranebergs IP i Stockholm vid mitten av augusti av en organisation kallad 
Stockholms Boxningssällskap.289 

Under 1926 ordnades sex galor i Stockholm och en Göteborg. I samtliga 
fall var ABS med som arrangörer. Enbart en gala, som hölls i april, innehöll 
en match med Harry Persson eftersom denne i övrigt enbart boxades utom-
lands detta år. Värt att notera från detta år är att boxningsintresset var på 
väg mot sin absoluta topp detta år i och med att Harry Persson gjorde sin 
stort uppmärksammande USA-turné.  

Följande år, 1927, ordnades den störst uppslagna proffsgalan i Sverige 
under hela den studerade perioden. Galan anordnades på Velodromen i 
Hornsberg, Stockholm, i samband med att Harry Persson mötte en av sina 
besegrare i USA, Bud Gorman. Under 1927 stod ABS bakom elva galor med 
åtta i Stockholm och tre i Göteborg. ABS organisationsstruktur höll på att 
urholkas mer och mer och vad sällskapet egentligen var och vilka som kon-
trollerade det är svårare än för tidigare år att avgöra. Sällskapet var splittrat 
                                                      
286 Se rapporteringen i All Boxning i numren kring galan bland annat att man un-
der en tid skrivit upp den svenska boxaren Kalle Masen som senare boxades vid 
galan. Se också: osign.,” Den Professionella Boxarringen är bildad”, All Boxning, 
nr. 30, 1925. 
287 Sign. Harrison, “Townsend är favorit, men Kalle Masen anses ha stora chanser 
till seger-”, All Boxning, nr. 31, 1925. 
288 ”Jack Townsend i Stockholm”, All Boxning, nr. 44, 1925. 
289 Sign. Harrison, ” Fred Young var nära att strandsätta “norrlandsyrvädret”, All 
Boxning, nr. 33, 1925, enligt Johansson (2004), s. 21, hette arrangören Svenska 
Boxnings-Sällskapet. 
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i en stockholmsgren och i den göteborgsgren där Hjalmar Palmqvist då ver-
kade.290 Vidare stod Svenska Professionella Boxningsförbundet som arran-
görer av en gala i Göteborg i november. Om denna ändå formellt var ord-
nad av ABS har inte gått att fastställa.291 Förutom detta finns uppgifter om 
att Alex Weimark bildade Privata Sportklubben, vilken hade långt fram-
skridna planer på galor som i sista stund gick om intet.292 

Harry Perssons match mot Bud Gorman på Velodromen var, som 
nämnts, den mest uppmärksammade boxningsgalan i Sverige under den stu-
derade perioden. Vem eller vilka som skulle ordna den var föremål för livlig 
diskussion. All Boxning var engagerad i att galan skulle komma till stånd. 
Man arbetade för att bilda ett nytt sällskap för att genomföra den och skrev 
att man ville bryta ABS:s dominans. Man påstod att man hade knutit upp 
Harry Persson till projektet.293 Turerna kring Gorman-galan var många 
och i All Boxning slog man vilt omkring sig med högljudda anklagelser mot 
allt och alla inom den svenska sporttidningsvärlden. När tiden närmade sig 
för galan hade man bytt ståndpunkt och stödde att ABS ordnade galan och 
att All Boxning skulle vara garant för den.294 Gorman-galan blev till slut 
en ABS-gala.295  All Boxning förlorade dock kampen om att stå bakom 
galan och andra intressenter tog över.  

Med tanke på att man både försökte göra pengar på förberedelserna inför 
galan och att medieproduktioner från galan spreds i press och på bio är det 
inte märkligt att tidningarna stred med varandra genom att uttala hårda 
ord. Galan marknadsfördes intensivt och bland annat sattes det upp ett trä-
ningscamp på Nöjesfältet på Djurgården där Harry Persson tränade.296 
                                                      
290 Bo Stråhle, ”Svensk prosport nu på rätta vägen”, All Boxning, nr. 74, 1927. 
291 Revisorernas granskning och anmärkningar mot Sveriges Professionella Box-
ningsförbund under åren 1925-1929”, All Boxning, nr. 77, 1929. Se även Johans-
son (2004), s.22. 
292 Bo Stråhle, “A. Weimark blir promotor”,, All Boxning, nr. 74, 1927, sign. 
Donzo, ”A. Weimark blir promotor”, All Boxning, nr. 76, 1927, osign., “Wei-
mark tvingas ställa in”, All Boxning, nr. 80, 1927. 
293 Osign., ”All Boxning inbjuder Bud Gorman eller annat förstklassig amerikansk 
tungviktare”, All Boxning och fotboll, nr. 45, 1927, Redaktionen, ”UPPROP”, All 
Boxning, nr. 41, 1927, sign., SEB, ”Det nya boxningssällskapet mottages med stor 
entusiasm”, All Boxning, nr. 44, 1927. 
294 Osign., ”ABS får chansen att göra Velodromboxningarna”, All Boxning, nr. 53, 
1927. 
295 Helsidesannons, ”Revanschmatch”, All Boxning, nr. 61, 1927. 
296 Bild med bildtext, All Boxning, nr. 60, 1927. 
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Både Gormans och Perssons förberedelser inför galan förevigades på film 
av All Boxning och denna film gick på biograferna.297 Den omtalade Bud 
Gorman sparrade offentligt inför stora publikskaror som ytterligare led i 
marknadsföringen.298 Galan sändes direkt i radio och genom referat via 
högtalare på centrala platser i Stockholm.299 Redan den följande dagen 
visade SF-filmen om galan på bio.300  

Från 1928 och framåt var ABS bara i något enstaka fall på allvar utmanat 
av andra arrangörssällskap. Kampen om arrangemangen ägde nu inte rum 
mellan olika boxningssällskap utan mellan vilka grupper som kontrollerade 
ABS. Under 1928 ordnade ABS fjorton galor i Sveriges två största städer 
med sex i Göteborg och övriga åtta i Stockholm samt ytterligare en mindre 
i Vänersborg.301 Svenska Professionella Boxningsförbundet ordnade enligt 
tidningsuppgifter en gala, men antagligen ägde den rum innanför ABS:s 
hägn.302 Den största galan detta år i Sverige var Harry Perssons match på 
Velodromen i Hornsberg, mot Hjalmar Palmqvists stora tungviktshopp från 
Göteborg, Hugo ”Johnny Widd” Widlund. 

År 1929 ordnades tio galor, där alla var ABS-arrangemang med fem galor 
i Stockholm och fem i Göteborg. År 1930 var antalet galor tretton och alla 
hade ABS som arrangörssällskap. Fem av dessa ägde rum i Stockholm och 
sju i Göteborg. En av galorna var särskilt spektakulär och innehöll en tydlig 
koppling till kroppsövningssystem som mer fanns inom frisksportrörelsen 
än inom idrottsrörelsen. Galan anordnades av Stockholms-Tidningen till-
sammans med Henry Eidmark från Idrottsbladet i ABS-regi. Den innehöll 
uppvisningsmatcher där den senare världsmästaren Primo Carnera var 
dragplåstret.303 Carnera företog också uppvisning i ”physical culture”. 

                                                      
297 Sign. Douglas, ” Med All Boxnings filmare hos Bud Gorman i Saltsjöbaden”, 
All Boxning, nr. 64, 1927, sign. Douglas, “Gentleman Bud bekantar sig med folket 
i “Sumpan”, på Rialto och Pallas-teatern”, All Boxning, nr. 66, 1927. 
298 Osign., ”Gorman i Sundbyberg”, All Boxning, nr. 66, 1927. 
299 Se kapitlet om IK Göta, Dahlén (1999) s. 107f, Stopptid, säsong 1, avsnitt 2, 
www.svtplay.se. Sökning 141125. 
300 Annons, All Boxning, nr. 70 extranummer, 1927, I långfilmsformat fick den sin 
premiär först en vecka senare under namnet Den stora matchen, Wredlund (1987). 
301 Programblad KB, okat., idrottsmöten, samt Johansson (2004), s. 22f. 
302 All Boxning nr.79, 1929. 
303 Johansson (2004), s. 24, sign. Ija, ”Unikt evenemang- Carnera mot H.P. Lo-
vande initiativ från tidningshåll”, Svenska Sporttidningen, nr. 102, 1930, samt 
programbladet, KB. okat., idrottsmöten. 
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Uppvisningen i den av frisksportens anfader amerikanen Bernarr McFad-
dens kroppsövningssystem ger en indikation om att proffsboxningen ut-
gjorde en nod för framväxten av alternativa kroppsövningssystem. Enstaka 
arrangemang och uppvisningsgalor kunde äga rum utanför Stockholm och 
Göteborg. Under detta år flyttade ABS sitt kontor till Nationalpalatset på 
Regeringsgatan 74 i Stockholm.304 Denna inrättning blev några år senare 
känd under namnet Nalen. Ledande person där var Gustaf ”Topsy” Lind-
blom. Han var en av den svenska boxningens mest kända ledare både inom 
amatör- och proffsboxningen, bland annat som sekreterare i Svenska Box-
ningsförbundet. Han var också OS-guldmedaljör 1912 i tresteg, betydelse-
full redaktionsmedlem på Idrottsbladet samt sekreterare under nästan hela 
perioden i Svenska Sportjournalisters klubb.305 

År 1931 blev Harry Perssons sista år i de stora galorna. ABS i dess olika 
former fanns med bakom tretton galor med sju i Stockholm och sex i Göte-
borg. Den mest uppmärksammade var galan på Allstadion på Gärdet i 
Stockholm där Harry Persson led det knockout nederlag mot norrmannen 
Otto von Porat som i praktiken ändade hans egentliga boxningskarriär.306 

Det följande året rymde de sista galor som kan sättas i relation till den 
blomstringsperiod för proffsboxningen som inletts 1923. I Stockholm 
skärptes reglerna mot proffsboxning, vilket i praktiken satte stopp för ar-
rangemang av den typ som ABS stått bakom.307 Innan de skärpta reglerna 
trädde i kraft hölls två galor i Stockholm anordnade av ABS. Dels anord-
nade ABS en mindre gala på National, dels en större på Allstadion. Fyra 
ABS-galor ordnades under året i Göteborg. Samtidigt ändrades i Göteborg 
tillämpningarna av förordningarna som reglerade proffsboxningen och där 
anordnades därefter formellt offentliga proffsboxningsmatcher.308 När så 
blomstringstiden höll på att ta slut skulle ”Mr Palton”, som Hjalmar Pal-
mqvist nu kallade sig, ordna en gala inte långt borta från Ingentingskogen 

                                                      
304 Annons, All Boxning, nr. 83, 1929. 
305 Se bland annat Sven Lindhagen, ”Gustaf ”Topsy” Lindblom”, Nordisk familje-
boks sportlexikon (1943), Nationalencyklopedin, www.ne.se, Nalen. Sökning 
gjord 141116. 
306 se programblad i KB, okat, idrottsmöten samt Johansson (2004), s. 24f. 
307 Roland Hentzel, ”Allmänna Boxningssällskapet”, Nordisk familjeboks sport-
lexikon (1938). 
308 Se programblad i KB, okat., idrottsmöten samt annons för Stockholms ABS 
som ordnade proboxning på National (Nalen) 26 feb 1932, Svenska Sporttid-
ningen nr 8, 1932, Johansson (2004), s. 25. 
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på Haga Nöjesfält en högsommarkväll i juli 1932. Här skulle bland andra 
den svenska professionella tungviktsmästaren John Andersson, ”Sluggerfe-
nomenet” Gunnar Berggren och ”Påfriskaren” Oscar Kjällander gå mat-
cher.309 Andersson hade erövrat sin titel vid galan på Allstadion i maj 
samma år, vid det som skulle bli ABS sista arrangemang i Stockholm.310 
”Mr Paltons" gala på Haga Nöjesfält hade ingen koppling till något arran-
görssällskap och det som bjöds var uppvisningsmatcher. Göteborgsgalan 
den 26 augusti som gjorde reklam för sig att vara ett resultat av upplättade 
regler kring offentlig boxning var inte startskottet för en ny blomstringspe-
riod. Proffsboxningen levde vidare enbart i Göteborg, men uppmärksam-
heten riktades inte längre lika intensivt mot den. Istället för offentliga box-
ningar på stora arenor var den professionella boxningen tillbaka på ruta ett. 
I Stockholm var man tillbaka på ett nöjesfält utanför stadsgränsen och med 
uppvisningsmatcherna ute i Haga räknades den svenska professionella box-
ningens första blomstringstid ut. 

Bakom de större proffsgalorna fanns ofta en direkt koppling mellan box-
ningssällskapen och olika tidningar. Framförallt under tiden från 1921 fram 
till mitten av 1920-talet rådde en konkurrenssituation mellan olika box-
ningssällskap. Kopplingen mellan kommersiella intressen och maktgruppe-
ringar bakom arrangemangen tog sig uttryck i en direkt kamp om arrange-
mangen och arrangörssällskapen. Denna kamp hade startat redan innan 
ABS första gala, men den intensifierades när det visat sig hur populära ga-
lorna var. Samtidigt fanns det, konkurrensen till trots, saker som talar för 
att de olika kommersiella aktörerna också kunde samarbeta kring att ar-
rangemangen skulle komma tillstånd och att det skulle komma publik till 
dem. Det är dock uppenbart att turerna kring vilka som skulle arrangera 
och på vilket sätt som galorna skulle arrangeras kan kopplas till kommersi-
ella intressen. Det handlade om en marknadslogik och det är därför inte 
orimligt att påstå att den sport som skulle bedrivas på galorna var påverkad 
av en marknadiseringsprocess, det vill säga att de kommersiella aktörerna 
försökte att forma idrottsarrangemang som gick att sälja både genom bil-
jettförsäljning och genom media. I avsnitten om kulturella processer följs 
det upp hur arrangemangen kom att utformas efter marknadiseringens på-
verkan. 

                                                      
309 Annons, Svenska Sporttidningen, nr. 30, 1932. 
310 KB, okat, idrottsmöten, Program för Mäster-Boxningarna på Allstadion sönda-
gen den 15 maj 1932, Jonasson (2004), s. 25. 
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Sportifiering 

Boxningsförbunden och regleringen av proffsboxningen  
I följande delavsnitt studeras förbundsorganisationen runt proffsboxningen 
i förhållande till sportifieringsprocessen. Det vill säga aspekter på den pro-
cess som leder till att modern tävlingsidrott kan identifieras utifrån en rad 
kännetecken. Dessa är bland annat att man kan delta i aktiviteterna på lika 
villkor, den specialisering som bland annat skiljer proffs från amatöridrott, 
att organiseringen utvecklas rationellt (exempelvis att regelverken är ration-
ella i förhållande till sina mål), att utvecklingen kännetecknas av en byrå-
kratisering med starka organisationer som övervakar och leder sporten och 
att tävlandet i sig är kvantifierbart och att prestationer därmed lätt kan jäm-
föras med varandra. I följande avsnitt kommer proffsboxningens sportifie-
ring att följas under 1920-talet fram till 1932. 

Den boxning som bedrevs före 1920-talet ägde rum inom lösa organisa-
toriska ramar och de spektakulära ”boxningsmatcher” som förekom ge-
nomfördes ofta utan vedertagna regler. Det är tveksamt att påstå att box-
ningen var sportifierad i någon större utsträckning fram till slutet av 1910-
talet. Förhållandena kom att ändras under den kommande perioden, men 
boxningsmarknaden kom att vara vildvuxen även senare. Den svenska 
proffsboxningen stod på ostadiga ben under hela perioden. Den organisa-
toriska spelplanens viktigaste relationer fanns mellan amatörboxningsför-
bundet, boxningssällskapen, olika medieaktörer samt professionella box-
ningsförbund. 

I genomgången av hugade arrangörer för proffsgalor visades att det un-
der en etableringsperiod från 1921 och till 1925 fanns en rad olika intres-
segrupper som genom att bilda konkurrerande boxningssällskap visade på 
ambitioner att ordna galor.  Boxningsgalorna under perioden anordnades, 
som visats, av boxningssällskap. Det var följaktligen inte idrottsklubbar el-
ler förbund som stod för arrangemangen så som annars var brukligt inom 
idrottsrörelsen. I föregående avsnitt har visats hur boxningssällskapens 
ställning formades på konsumtionsmarknaden. Sällskapens existens hängde 
också samman med de legala förutsättningarna för att ordna galorna och 
fram till 1925 konkurrerade olika aktörer inom media med varandra genom 
olika sällskap. Efter en tid konsoliderades arrangörsorganisationerna och 
ABS blev dominerande. Samtidigt pågick en kamp om vilka som skulle leda 
ABS och det förekom stridigheter om till exempel vem som hade hand om 
Harry Persson och hans matchande.  
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För olika ekonomiska intressenter var det naturligtvis viktigt att få kon-
troll över arrangemang och boxare för att säkerställa inkomster. För kon-
sumenterna av boxningen genom media och på galorna kan man förmoda 
att det var betydelsefullt att man förstod vad matcherna handlade om. Peter 
Dahlén har lyft fram sportifieringens centrala betydelse för att idrott ska 
kunna nå ut till många och bli populär. Utifrån Dahléns forskning är det en 
förutsättning för idrottens breda genomslag inom masskulturen att den var 
sportifierad och att tävlingarnas prestationer därmed var någorlunda lätt-
bedömda. Denna slutsats stämmer väl överens med ett av kriterierna för 
sportifieringen nämligen, framväxten av kontrollerande och reglerande or-
ganisationer. ABS eller de andra boxningssällskapen utgjorde i huvudsak 
inte sådana organisationer. Det finns därför anledning att fråga sig om det 
fanns boxningsförbund inom proffsboxningen och vilken funktion de hade? 

Redan här kan konstateras att det är svårt att utifrån det efterlämnade 
källmaterialet få en överblick av vem eller vilka som sanktionerade mat-
cherna och vilken typ av titlar de eventuellt boxades om. Utifrån det samtida 
pressmaterialet går det att sluta sig till att det inte kan ha varit helt klart, 
ens på den tiden, för de boxningsintresserade att fullt ut följa vad matcherna 
gällde och vem som stod bakom tävlingarna. Det förefaller som att det var 
uppreklameringen av respektive gala som var viktigare än vad den egentli-
gen gällde i mer formell mening. Detta har en påfallande likhet med dagens 
svenska kampsportgalor. Ur den synvinkeln drevs proffsboxningen främst 
på ett sätt som gjorde att den kan karaktäriseras som följande en marknads-
logik och att konsumenterna var nöjda med det. Denna marknadslogik hade 
dock att samsas med en tävlingslogik, där marknadskampen ägde rum mel-
lan grupper som på olika sätt ville utnyttja idrotten och denna kamp kunde 
bidra till en sportifiering. I detta avsnitt ska sportifieringen av proffsbox-
ningen problematiseras utifrån processer kring formalisering av tävlings-
verksamheten genom organiseringen av denna i reglerande förbund. 

Amatörboxningen 
Svenska Boxningsförbundet var inriktat på amatörboxning. Trots detta 
finns det anledning att beröra dess verksamhet och banden mellan proffs- 
och amatörboxningen. Förbundets rötter går att spåra till 1913 då ett ama-
törboxningsförbund bildades. Denna förbundsbildning kan sättas i sam-
band med att boxningen eventuellt skulle få status som OS-gren samt med 
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ett spirande boxningsintresse i landet. Detta förbund somnade något år se-
nare in och hade inget att göra med de olika boxningsarrangemang som 
ägde rum de kommande åren.311  

Trots att något boxningsförbund inte fanns före 1919 och följaktligen 
inte var inblandat i boxningen under 1910-talet, fanns ändå kopplingar till 
idrottsrörelsen. Flera av de tidiga proffsgalorna ägde rum på idrottsplatser 
såsom fotbollförbundets anläggning Råsunda IP, Hammarby IF:s Kanalplan 
på Södermalm i Stockholm, Linnea IF:s Aspuddens IP i förstaden Aspudden 
utanför Stockholm, när det inte boxades på rena nöjesinrättningar. 

År 1919 bildades Svenska Boxningsförbundet och det är först då man 
kan tala om en organisatorisk åtskillnad mellan amatörboxningen och 
proffsboxningen. Till förbundsordförande valdes Ulrich Salchow som också 
satt i Riksidrottsförbundets högsta ledning och var en internationellt fram-
gångsrik och i Sverige välkänd konståkare. För eftervärlden lever hans namn 
vidare i namnet på ett konståkningshopp som uppkallades efter Salchow. 
En strävan fanns tidigt inom förbundet efter att tas upp i RF och inte minst 
Salchows engagemang i förbundet utgjorde ett led i denna strävan. Amatör-
boxningen hölls ändå utanför RF ända fram till 1939 på grund av en rädsla 
för att den kontroversiella boxningen skulle kunna hota idrottsrörelsens 
trovärdighet. Amatörförbundet arbetade för att reglera, stimulera och för-
svara boxningen samt, inte minst, markera en rågång mot den profession-
ella boxningen. Den professionella boxningen utvecklades utanför Svenska 
Boxningsförbundets hägn ända fram till 1942 då förbundet genom sin ny-
inrättade Proffsboxningskommision började utöva en kontrollerande funkt-
ion även inom detta verksamhetsområde. 312 

En av kopplingarna mellan Svenska Boxningsförbundet och den profess-
ionella boxningen fanns i valet av gemensam huvudarena för större täv-
lingar. Förbundet blev 1922 långtidsarrendator av Cirkus på Djurgården i 
Stockholm.313 Cirkus kom att bli den viktigaste arenan för amatörbox-
ningen i landet.314 Där ordnades också de flesta större proffsgalorna. Anled-
ningen till att förbundet arrenderade Cirkus hänger samman med avsakna-
den av lämpliga inomhushallar i Stockholm samt med att boxningen inte 
heller alltid var välkommen på platser som var ämnade åt RF-idrotten. Med 

                                                      
311 Hellspong (1982), s.67ff. 
312 Hellspong (1982), s. 73ff. 
313 Vinberg (1993b), se Vinberg, för viss beskrivning av idrottsrelaterad verksam-
het på Cirkus se s. 44-48. Alla idrottsevenemang där är dock ej berörda. 
314 Hellspong (1982), s.87ff. 
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Cirkus som huvudarena för boxningen fanns det en länk som höll ihop ama-
tör- och proffsboxningen och en ytterligare länk kan kopplas till nöjeslivet 
med den cirkusverksamhet som fortsatte att bedrivas i manegen. Därmed 
samsades alltså amatörboxning och proffsboxning med cirkusen i samma 
lokaler, men inte i samma föreställningar såsom tidigare då kraftsport, box-
ning och andra idrottsliknande aktiviteter var delar i föreställningarna. 

Förbundet för amatörboxningen var inte som organisation engagerat i 
proffsboxning under den studerade perioden. Förbundet strävade efter att 
organisera amatörboxningen och att komma in i idrottsrörelsen. En följd 
av denna strävan var att man försökte distansera amatörboxningen från 
proffsboxningen. Amatörboxningsförbundet var därmed inte en formell ak-
tör för proffsboxningens sportifieringsprocess.  Samtidigt bildade vägvalet 
inom amatörförbundet en förutsättning för proffsboxningens sportifiering. 
Det är också värt att understryka att det hela tiden funnits band mellan 
boxningssportens olika grenar. Både idrottare och ledare kom från amatör-
boxningen. Ledarna kunde sedan vara aktiva inom boxningens båda grenar. 
Detta visar sig också i att de tidiga boxningstävlingarna ägde rum på id-
rottsplatser eller som under mellankrigstiden eftersom många av de stora 
proffsgalorna bokstavligt talat ägde rum innanför förbundets väggar. 

Proffsboxningens förbund 
Lite är känt om proffsboxningens organisering i landet dels på grund av att 
tidigare forskning inte studerat proffsidrott, dels på grund av att de organi-
sationer som bedrivit proffsboxning inte har lämnat efter sig något eget käll-
material. Nedan försöker jag kartlägga förekomsten av förbund för profess-
ionell boxning i Sverige, visa på dess verksamhet, funktion och bemötandet 
av detta samt sätta detta i relation till ovanstående problematisering.  

Det som är känt sedan tidigare om de svenska proffsboxningsförbunden 
är samlat i tre meningar i Nordisk familjeboks sportlexikon. Där står att ett 
svenskt proffsboxningsförbund bildades 1925 med Hjalmar Palmqvist som 
initiativtagare, att det tidvis saknade inflytande samt att det började tyna 
bort 1932. Enligt dessa uppgifter existerade sålunda ett proffsförbund un-
der huvuddelen av den period som jag studerar. Den kunskap som förmed-
lades i lexikonet ger intrycket av att något förbund av verklig rang aldrig 
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existerat. Raderna var skrivna av Oscar Söderlund, mer känd under signa-
turen ”Glokar Well”.315  

Det förbund som Glokar Well skrev om utgjorde inte det första försöket 
till förbundsbildning. Parallellt med organiseringen av amatörboxningen i 
ett förbund gjordes liknande försök inom proffsboxningen. I början av 
1920 fanns ett embryo till ett svenskt proffsboxningsförbund, vars roll inte 
gått att utreda och som inte ser ut att överlevt.316 Det dröjde till att större 
galor hade börjat anordnas för att behovet av en tydligare organisering 
skulle bli påtagligare. Redan under 1923, som var det första året för anord-
nandet av regelbundna större proffsgalor, började röster att höjas för någon 
form av kontroll av verksamheten.   

Glokar Well, som hade skrivit artikeln i sportlexikonet, var en inflytelse-
rik person i sportsverige redan under 1920-talet som journalist och som ak-
tiv i amatörförbundet. Glokar Well hade tidigare verkat för att amatörför-
bundet skulle engagera sig i att reglera proffsboxningen. Redan 1922, det 
vill säga under den period då det rådde närmast stiltje i Sverige rörande 
större progalor, diskuterade han möjligheten av att reglera proffsboxningen 
inom amatörförbundets ramar. Orsaken till hans engagemang menade han 
vara förekomsten av mindre och dubiösa arrangemang på landsbygden.317 
Inom amatörförbundet fördes liknande mer formella diskussioner, men 
boxningens två grenar kom inte att förenas.318  

När proffsboxningen fick luft under vingarna med Harry Perssons entré 
i ringen under 1923 restes frågan om behovet av ett proförbund på allvar 
och detta diskuterades i pressen. Frågan sades ha aktualiserats av utveckl-
ingen med en mängd försök att starta boxningssällskap.319 Debatten visade 
på ett upplevt behov av reglering av sporten samtidigt som organisations-
försöken hade svårt att få bred acceptans. Detta illustreras av att ett Pro-
fessionellt Boxningsförbund startats redan i april samma år. Detta förbund 

                                                      
315 Artikeln som refereras är skriven av Oscar Söderlund (sign. Glokar Well) som 
under hela tiden varit aktiv i amatörförbundet samt en av de mest kända och infly-
telserika sportskribenterna under första hälften av 1900-talet, se Oscar Söderlund, 
”Boxningsförbund”, Nordisk familjeboks sportlexikon, (1938). 
316 Franzén (2004), s. 116, 119f, Johansson (2004), s. 19. 
317 Sign. Glokar Well, "Boxningsförbundet måste göra något”, Sportjournalen, nr. 
3, 1922. 
318 Se vidare om diskussionerna inom amatörförbundet i Hellspong (1982) exem-
pelvis s.74f. 
319 Se t.ex. Sign. Conf, Ringen, nr. 3, 1923. 
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hade bildats av Alex Kvist och den tidigare kraftkarlen och boxaren Calle 
Sven samt några andra personer som tillhörde kretsen kring tidningen 
Svensk Boxning och tidningen rapporterade om att detta förbund fått livlig 
kritik från konkurrenterna Idrottsbladet och Dagens Nyheter.320 Turerna 
kring denna första förbundsbildning följde ett mönster som varit genomgå-
ende i proffsboxningshistorien både i Sverige och internationellt. Organi-
sationer bildades, men hade svårt att fullt ut accepteras.321 

Några månader senare försökte en annan gruppering att bilda ett för-
bund och i oktober 1923 rapporterades det om att en Svensk Boxningskom-
mission bildats som skulle ha utgett sig för att vara proboxningens högsta 
myndighet och ha satt upp regler för licensieringar av boxare. Bakom denna 
kommission uppgavs finnas flera av de mer inflytelserika namnen bland 
boxningsledarna i Sverige, som Alex Weimark, Hjalmar Palmqvist, Verner 
Leijon samt Gustaf ”Topsy” Lindbom, vilken för övrigt också var en av 
Idrottsbladets viktiga medarbetare. Förknippat med detta organisationsför-
sök fanns en vilja att starta en organisation för de aktiva boxarna i en ”Pro-
fessionell Boxarring”.322 Denna lösning skulle ha inneburit en organisato-
risk tudelning mellan arrangörer och aktiva som i så fall var annorlunda än 
inom idrottsrörelsen där idrottsklubbarna både arrangerade tävlingar och 
organiserade de aktiva. Utvecklingen av ett proförbund pekade inte mot att 
ett förbund av samma typ som fanns inom idrottsrörelsen var på väg att 
skapas. 

I april 1924 fortsatte försöken med att organisera ett förbund och nu 
gällde det ett skandinaviskt förbund. Att reglera proboxningen i Skandina-
vien var inte långsökt. Det motsvarade hur marknadsaktörerna hade iden-
tifierat att publiken ville ha internationella matcher. De flesta galorna i Sve-
rige innehöll matcher med norska, danska och svenska boxare. Den svenska 
initiativtagaren var ABS som tillsammans med sina systerorganisationer i 
Danmark, ”Ringen”, och Norge, ”Den Private Bokseklub”, försökte att 
starta ett skandinaviskt förbund.  Detta var ett förbund av arrangörssäll-

                                                      
320 Sign. Knickerbocker, ”Professionella Boxningsförbundet”, Svensk Boxning, nr. 
14, 1923. 
321 Boxningskännaren Franzén menar att denna förbundsbildning innebar grun-
dandet av Svenska Professionella Boxningsförbundet, se Franzén (2004), s.135. 
Denna slutsats visar mina undersökningar inte finns belägg för. 
322Sign. Knickerbocker, ”Svenska Boxningskommissionen- ett dråpligt påhitt av 
Hjalmar, Oskar, Alexius, Gustav och Verner”, Svensk Boxning, nr. 39, 1923. 
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skap, det vill säga av de ledande galaarrangörerna och inte ett internation-
ellt förbund bestående av nationella förbund vilka hade som uppgift att fri-
stående reglera sporten. Det liknar därmed en form av branschorganisation 
vilket också Boxningskommissionen gjort. Försöket var seriöst menat och 
stadgar för förbundet hade utarbetats.323 I en offentligt publicerad anhållan 
om tillstånd för att ordna offentlig boxning i september 1924 i Stockholm 
skrev ABS att man avsåg att underkasta arrangemanget Skandinaviska Box-
ningsförbundets kontroll.324 Uttalandet visar att detta skandinaviska för-
bund åtminstone från ABS håll ansågs existera och fungera, men detta för-
bund har i övrigt inte lämnat spår efter sig. 

Det mest varaktiga försöket att starta ett fungerande förbund var det ti-
digare nämnda Svenska Professionella Boxningsförbundet (SPB). Förbundet 
var tidvis mycket omdebatterat och dess existens var kringgärdat av kon-
flikter. De första spåren av SPB går att finna 1925, då ABS uppgav att SPB 
lyckats få en svensk boxare licensierad för en match om den skandinaviska 
titeln mot en dansk. Vidare finns uppgifter från ABS om att förbundet li-
censierade managers samt att förbundets representanter övervakade inväg-
ningen för denna titelmatch som också ska varit sanktionerad av Internat-
ionella Boxnings-Unionen.325 Eftersom uppgifterna fanns i ABS egen tidning 
och förehavandena rörde en egen gala visar detta att det största sällskapet i 
Sverige vid denna tid accepterade och samarbetade med ett proffsförbund 
med kontrollerande funktioner. 

Omfattningen av SPB:s verksamhet är svår att följa. Spridda artiklar i 
tidningarna visar att man räknade med att förbundet kunde påverka. Ex-
empel på detta finns från 1926 när Harry Persson var på turnéer i Europa. 
Vid ett tillfälle hade han besegrat den ansedda engelska boxaren Phil Scott. 
Vinsten i denna match aktualiserade frågan om vem som egentligen var den 
rättmätige europeiska mästaren i tungvikt och vilka organisationer som 
hade rätt att utse mästare. Vissa skribenter ansåg att SPB borde agera för 
att bringa klarhet.326 SPB betraktades av och till som en möjlig kraft inom 
boxningen både nationellt och internationellt. 

                                                      
323 A.B.S. Medlemsblad, nr. 1, 1924. 
324 ”A.B.S. anhåller om tillstånd för offentlig proffsboxning i Velodromen 14 sep-
tember”, All Boxning, nr. 31, 1924. 
325 A.B.S. Medlemsblad, nr. 2, 1925. 
326 Sign. Harrison, “Styrelsemedlemmar i Svenska Professionella Boxningsförbun-
det glömma sina plikter...”, All Boxning, nr. 28, 1926. 
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Ganska snart förändrades förbundets roll från att vara en oberoende 
övervakare till att bli en marknadsaktör bland andra sällskap. Vid slutet av 
1926 förändrades förbundets roll och i All Boxning uppgavs att SPB skulle 
gå in i arrangörsverksamheten, det vill säga bli till ett av de konkurrerande 
sällskapen.327 Till att börja med ville man släppa in nya promotors på mark-
naden. Under 1927 och 1928 ordnade förbundet egna galor i Göteborg.328 
Förbundets förändrade roll kan kopplas till att nya aktörer försökte ta sig 
in på boxningsmarknaden. En av frontfigurerna för den halvillegala tipp-
ningen ”tipskungen” Arnesjö sökte ta sig in på boxningsmarknaden genom 
förbundet. Under 1928 tog han över Swing och flyttade tidningen till Göte-
borg. Seo Holmstedt från Idrottsbladet blev under 1927 förbundets starka 
man som sekreterare. I vissa fall benämndes ABS-boxningarna framöver 
som förbundsarrangemang. ABS ansågs ha spelat ut sin roll som handlings-
kraftig organisation och kallades för ett ”kortsystem”.329 

Under hösten 1929 publicerades en revisionsrapport för SPB i All Box-
ning som berörde 1925-1929.  Revisionsrapporten är präglad av konflikter 
rörande förbundets verksamhet men ger ändå en bild av ett förbund med 
verksamhet, mål och ekonomi.  Att förbundet fanns och spelade en roll med 
kontrollerande funktioner är en rimlig tolkning av den publicerade rappor-
ten. Licensieringar av boxare och promotors samt kontroll av galor verkar 
ha varit förbundets verksamhet. Vidare ser det ut som man arbetat med 
regelfrågor och ekonomiska utgifter finns för översättande av regler. Däre-
mot verkar man ha eftersatt kontakterna med det internationella proffsför-
bundet IBU. Detta styrks av avsaknaden av andra internationella mäster-
skapsmatcher i Sverige under denna tid än matcher rörande skandinaviska 
mästerskap.330 Samtidigt går rapporten att ses som en partsinlaga vilken pe-

                                                      
327 Osign., ”Proffsförbundet bildar boxningssällskap”, All Boxning, nr. 69, 1926. 
328 I en revisionsberättelse över Sveriges Professionella Boxningsförbunds verksam-
het 1927 omnämns en gala som förbundet skall ha ordnat 25/11 All Boxning, 
nr.77, 1929, samt i revisionsberättelse publicerad i All Boxning nr.79, 1929 över 
Svenska Professionella Boxningsförbundets verksamhet. Galan 280222 innehöll en 
match med HP. 
329 Osign., ”Proboxningspamp och promotor”, All Boxning, nr. 84, 1927, sign. 
SEB, ”Giv proboxningen fri!”, All Boxning, nr. 77, 1927. 
330 En av Harry Perssons matcher mot Piet van der Veer 1925 påstods i reklamen 
för filmupptagningen vara en semifinal om europatiteln i tungvikt (oklart är dock 
om det var matchen i Stockholm eller den följande i Holland som filmupptag-
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kar på olika publicisters intressen i sporten, intressen som spelade in i för-
bundets verksamhet. Förbundet uppges ha fungerat med protokollförda 
möten, viss ekonomisk redovisning och kontorslokaler. Däremot verkar 
inte förbundet ha haft nödvändig kontroll av den egna verksamheten med 
årsberättelser, dokumenterade beslut och insyn i ekonomin.331 

SPB:s roll som kontrollerande organisation berördes vid olika tillfällen. 
Vid ett tillfälle under 1927 fanns tidningsuppgifter om att förbundet god-
känt bildandet av ett arrangörssällskap i Stockholm.332 Under slutet av som-
maren detta år planerades en gala på Velodromen i Hornsberg mellan Harry 
Persson som ju sedan ett par år tillbaka inte tillhörde Hjalmar Palmqvists 
stall i vilket dennes nya tungviktshopp Hugo ”Johnny Widd” Widlund 
ingick. Den planerade galan kritiserades och kritiken fortsatte fram till 
mathen sedermera genomfördes. Bland annat hävdades att förbundet inte 
gjort sin plikt i att bara tillåta matcher mellan förmodat sportsligt jämna 
boxare.333 När matchen ägde rum blev den en jämn historia där Harry Pers-
son vid ett tillfälle golvades och matchen gick i tio ronder med oavgjort 
resultat. Återigen hade krav ställts på förbundet, vilket visar på att det för-
väntades agera i olika frågor kring arrangemangen. Andra exempel på för-
bundets makt var att Palmkvist förlorade sin licens som manager för en tid 
i samband med hans adept ”Johnny Widds” Amerikaturné under våren 
1929.334 

SPB:s roll och funktion var under livlig debatt under slutet av 1920-talet. 
Under sommaren 1929 skärptes återigen tongångarna inom den sportpress 
som annars inte heller tvekade att ta till brösttoner. Inte minst var All Box-
ning ofta en uttalat kritisk röst och ledande personer inom förbundet 

                                                      
ningen gällde). Se filmaffischen KB,  http://www.kb.se/soka/kataloger/re-
gina?func=find-b&request=002311346&find_code=SYS&local_base=KBS01 (affi-
schen är felaktigt daterad till 1924 hos KB). Sökning 110220. Om den verkligen 
var en sanktionerad ”semifinal” går ej att entydigt utröna från pressens rapporte-
ring. Dock gick varken HP eller van der Veer någon europatitelmatch som kan sät-
tas i samband med deras ”semifinal”. 
331 ”Revisorernas granskning och anmärkningar mot Sveriges Professionella Box-
ningsförbund under åren 1925-1929”, All Boxning, nr. 77, 1929. 
332 Sign. Donzo, ”’A. Weimark blir promotor’”, All Boxning, nr. 76, 1927. 
333 Helge Andersson, ”Varför tillåter förbundet matchen?”, All Boxning, nr. 53, 
1928. 
334 Arthur Koch, ”Kochs krönika”, All Boxning, nr. 33, 1929. 
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påstods vara inkompetenta.335 Eftersom dessa ledande personer var Seo 
Holmstedt verksam på Idrottsbladet och tipskungen Arnesjö, som stod 
bakom Swing, ger relief till ilskan. Lösningen på konflikterna kan liknas vid 
ett försök till ett alexanderhugg. Swings bittraste konkurrenter på tidnings-
marknaden, Idrottsbladet och All Boxning, blev båda officiella organ för 
SPB.336 Under senhösten försämrades relationerna mellan de tidigare offici-
ella organen, All Boxning upphörde att vara officiellt organ och började 
återigen skriva ner förbundet. Bland annat påstod man att de aktiva box-
arna inte företräddes av förbundet och att förbundet inte var boxarnas kon-
trollerande organ utan istället ett organ för arrangörer, promotors, mana-
gers och domare.337 Om så skedde går inte att avgöra, men däremot finns 
ingen anledning att betvivla All Boxnings uppgifter om att förbundet fram-
över direkt gick att knyta till Idrottsbladets redaktion genom personer som 
”Topsy” Lindblom, Henry Eidmark och Seo Holmstedt.338 För övrigt hade 
Idrottsbladet varit indirekt involverade genom sina redaktionsmedlemmar 
eller direkt genom tidningen i ett antal av proffsgalornas genomförande se-
dan slutet av 1927. Förbundets verksamhet fortsatte och i slutet av 1930 
höll man årsmöte.339  

I rapporteringen kring detta årsmöte framkom att de frågor som behand-
lades var licens- och promotoravgifter. På ledande positioner i förbundet 
fanns flera av de kända namnen från blomstringstiden, men Holmstedt sak-
nades.340 Efter detta årsmöte finns uppgifter om ett sådant ett år senare samt 
uppgifter om att man licensierade boxare även under blomstringstidens sista 
år 1932.341 Regelbundet blossade dispyter upp kring dess verksamhet och 

                                                      
335 Ett av flera exempel är Tord Ringer, ”När får S.P.B. årsmöte”, All Boxning, nr. 
55, 1929. 
336 Se framsidorna på respektive tidning och sign. Ted Robson, ”När får Sveriges 
professionella boxningsförbund sitt årsmöte?”, All Boxning, nr. 64, 1929, All 
Boxning var officiellt organ för förbundet 1929, nr.64-80 
337 Sign. Per Silja, ” S.P.B. har hållit begravningskalas”, All Boxning, nr. 82, 1929. 
338 Sign. Ted Robson,” Proboxningens dekadans”. Svenska Sporttidningen, nr. 10, 
1930. 
339 Notis, ” Proffsboxare”, Svenska Sporttidningen, nr. 69, 1930, mötet skulle hål-
las på Alex Weimarks institut.. 
340 Osign., ”Proffsförbundets årsmöte”, Svenska Sporttidningen, nr. 70, 1930. 
341 Annons för Svenska Proförbundets årsmöte, Svenska Sporttidningen, nr. 54, 
1931, osign., ”Tjugoen proboxare i Sverige”, Svenska Sporttidningen, nr. 14, 
1932. 
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funktion.342 Detta behöver inte betyda att förbundets roll och funktion hade 
förändrats. Tydligt är att förbundets funktion, verksamhet och legitimitet 
hela tiden var kopplade till en kamp om andelar av boxningsmarknaden. 

Utifrån resultaten i detta avsnitt kring försöken till organiseringen av 
proffsboxningen i olika förbund går det att sammanfatta resultaten med att 
det redan tidigt identifierades behov av att reglera och utveckla proffsbox-
ningen genom en förbundsbildning. Samtidigt visar utvecklingen att det un-
der ett par år var möjligt att utveckla idrotten till en intresseväckande akti-
vitet med stora galor utan att ett egentligt förbund fanns. Under 1920-talets 
inledande år gjordes trevare att bilda ett proffsförbund alternativt att ama-
törförbundet även skulle engagera sig i den professionella boxningen. Det 
handlade då om att försöka få till stånd boxningstävlingar av bättre kvali-
tet. Under tiden fram till 1925 kan man identifiera ett antal olika försök att 
få till stånd förbundsliknande organisationer. Det är dock tveksamt om 
dessa var menade att verka för hela sportens fromma eller om de var tänkta 
att organisera sporten så att det gynnade intressena hos just de personer 
eller grupperingar som stod bakom organisationen. Under tiden 1923 till 
och med 1925 präglades boxningsmarknaden av en kamp om marknadsan-
delar mellan olika boxningssällskap. När ABS till slut hade blivit marknads-
dominerande under 1925 bildades ett svenskt proffsförbund vilket hade fö-
regåtts av ett skandinaviskt förbund. Det skandinaviska förbundet sprang 
fram ur ett behov av att reglera det internationella utbytet mellan de ledande 
arrangörssällskapen i de skandinaviska länderna. Vidare visar historien från 
1925 att förbundets roll, när det verkligen var bildat, var oklar. Några yt-
terligare förhållanden kan lyftas fram, nämligen att det är oklart vem eller 
vilka som förbundsbildningarna egentligen skulle företräda. Var det arran-
görerna/promotors, var det managerna eller var det boxarna och var det 
egentligen mest lämpligt att organisera förbundsbildningen på nationell ba-
sis då galorna företrädesvis inte var nationella? 

Den splittrade och mångtydiga bild som kan studeras kring försöken att 
organisera och reglera proffsboxningen visar att boxningen var en arena för 
grupper som ville utnyttja den, men att marknadslogiken inte suddade ut 
att verksamheten präglades av en tävlingslogik. Den sportifiering som på-
gick och bidrog till förbundsbildningen visar att processen under den dyna-
miska tillväxtperioden innebar att behov av stabilare organisering följde. 
Sportifieringen gick dock inte så långt att ett stabilt reglerande förbund bil-
dades, vad matcherna gällde var inte helt klart och huvudaktörerna inom 

                                                      
342 Se t.ex. sign. Rius, ”Närbilder”, Svenska Sporttidningen, nr. 58, 1931. 
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sporten företrädde inte sällan helt olika uppfattningar om hur den skulle 
bedrivas. Det förefaller som om marknadslogiken i detta avseende verkade 
mot tävlingslogiken och mot sportifieringsprocessen. 

Peter Dahlén har menat att idrottens sportifiering, reglering och därmed 
mer tydligt lättfattliga idrottsprestationer var en förutsättning för att idrot-
ten skulle bli verkligt populär. Proffsboxningens matcher var lättfattliga, det 
drev fram ett intresse kring matcherna, men uppenbart är samtidigt att en 
fullständig tydlighet kring hur idrotten bedrevs, under vilka regler och vad 
tävlingarna egentligen gällde, inte var fullt ut nödvändiga för att skapa in-
tresse kring dem. Proffsboxningen var ett folknöje som också följde en kul-
turell logik som bidrog till ett intresse och detta ska följas upp i kommande 
avsnitt. 

I historien kring boxningssällskapen och de olika förbunden går det att 
se hur det hela äger rum i ett samspel när marknaden kring boxningen for-
mades, växte och stabiliserades. ABS dominerade som arrangör av de flesta 
stora progalor i Sverige. Samtidigt går det att följa boxningen genom olika 
faser. Redan innan galorna kom till stånd sökte boxningstidningar att ordna 
sådana. Dessa försök kan länkas till deras egna kommersiella intressen. När 
proboxningen på allvar kommit igång är många hugade och vill vara med 
och ordna boxningsgalor. Även under denna period, 1923, är olika tid-
ningar direkt involverade i organisationsförsöken. Efter detta inträder en 
fas av stabilisering. Under de följande åren går det att se hur All Boxning 
vid några tillfällen försökte bryta ABS:s dominerande ställning. Tidningen 
förde fram påstådda stjärnor, lanserade sina galaförsök på bred front men 
lyckades inte mer än att slå in en kil i ABS, som inte spräckte deras domi-
nerade ställning. Kring periodens största gala, den mellan Harry Persson 
och Bud Gorman i Stockholm 1927 var stridigheterna intensiva. I processen 
kring denna gala är det tydligt hur tidningarna försökte slå mynt av arrange-
manget, dels genom direkt engagemang i galans genomförande, dels genom 
en direkt breddning till filmmediet, en process som finns beskriven i föregå-
ende kapitel. Sammantaget visar detta att sportens utformning och dess ge-
nomförande genomsyrades av kampen kring arrangemangen. En kamp som 
i hög grad var styrd av ekonomiska intressen. 

De ekonomiska intressena i kampen om tidningsmarknaden och kring de 
olika boxningssällskapen går att följa i turerna kring de professionella box-
ningsförbunden. De olika förbundsbildningsförsöken går att knyta till olika 
aktörer på marknadens försök att få kontroll över galorna. Denna involve-
ring av de kommersiella aktörerna kan förklara varför exempelvis Svenska 
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Professionella Boxningsförbundet aldrig ser ut att ha blivit en stark kraft 
inom boxningssporten.  

Kulturella processer 
I denna del av kapitlet studeras kommersialiseringsprocessens uttrycksfor-
mer. Mer konkret handlar det om proffsboxningens kulturella innehåll och 
följande vilja hos människor att konsumera proffsboxning genom masskul-
turen. I ett tidigare kapitel har jag visat hur idrott och framförallt boxningen 
var en del av ett brett nöjesutbud bestående av biograffilm, revyer, nothäf-
ten, grammofonskivor och inte minst den idrottspress som kombinerade ett 
större nöjesutbud med boxning.   

Rötterna i folkliga nöjen 
I detta avsnitt lyfter jag fram boxningens rötter i folkliga nöjen för att visa 
på det sammanhang av nöjeskultur och kraftprestationer vari boxningen 
växte fram samt problematisera hur äldre nöjesformer omformades i det 
nya sammanhang där också proffsboxningen växte. 

Den 12 december 1920 skulle det enligt en reklamaffisch anordnas en 
”Stor Sport- och Cabaret-Matiné” på Berns Salonger. På affischen syntes en 
av centralgestalterna inom atletiken. Det var Calle Sven som stod med 
sträckta armar och lyfte en stång på vilken det hängde två små gungor med 
var sin vacker dansös på.343 Vid arrangemanget skulle Calle Sven uppträda 
samt visa filmen ”How to Box” där han tillsammans med den kända tung-
viktsboxaren Ragnar Holmberg instruerade i boxning. På affischen stod det 
att man kunde få tillfälle att studera hur Holmberg skulle bete sig vid de 
proffsboxningar som skulle äga rum några dagar senare. I övrigt skulle ma-
tinén innehålla dragspelsmusik, visor och kupletter.344 I ett föregående ka-
pitel har visats hur denna typ av föreställningar höll på att försvinna till 
förmån för nummerrevyerna där aktuella företeelser som sport ofta var ett 
inslag. 

Reklamaffischen är ett exempel på boxningens tidiga kopplingar till olika 
nöjesföreteelser där kraftprov av olika slag förekom tillsammans med 
sånger och andra uppträdanden.  De svenska kraftkarlarnas tävlingar och 

                                                      
343 Calle Sven hette egentligen Carl Svensson Han uppträdde under namnet Calle 
Sven och var känd under detta namn. 
344 Sven (1957), Affischen finns reproducerad i boken s.111. 
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uppträdanden under tiden fram till 1920-talets ingång är i huvudsak out-
forskade och samtidigt svårstuderade.345 En så pass oorganiserad verksam-
het har lämnat få spår efter sig. I det pussel som går att lägga framträder en 
bild med kända muskelknuttar som uppträdde runt om i landet och en bild 
av en internationellt orienterad verksamhet. Muskelknuttarna uppträdde på 
kontinenten, i Ryssland och i Amerika. De mest bekanta namnen kring se-
kelskiftet var Oscar Wahlund, Hjalmar Lundin, ”Starke Arvid” Andersson 
och inte minst Calle Sven. De olika atleterna tävlade mot varandra i brott-
nings- eller boxningsliknande kamper när de inte utförde olika spektakulära 
kraftprov.346 Under 1920-talet tog boxningssporten, brottningssporten och 
tyngdlyftningssporten över, men kraftkarlarna fortsatte i förnyad form att 
förekomma i boxningspressen, och sedermera i friskportpressen. 

Under 1920-talet var Calle Sven en förmedlande länk mellan det tidiga 
1900-talets atletikscen och den professionella boxningen. Han var frekvent 
förekommande som skribent i Svensk Boxning/All Boxning/ Svenska Sport-
tidningen där han under åren propagerade för muskelkultur. Under samma 
decennium var han ledare för den professionella kraftsportgruppen Akilles 
när han inte drev sin affär ”Stockholms Boklåda” med ”diskret ingång” där 
gummiprodukter, modellstudier, badalbum och böcker med titlar som 
Människans könsliv var en specialitet.347 Just reklamen för denna boklåda 
fanns i Svensk Boxning och ger en indikation på tidningens innehåll och 
därmed sammanhanget av idrott, proffsboxning, muskelknuttekultur och 
erotik. 

Redan under 1800-talet var Calle Sven professionell kraftkarl. Han är ett 
exempel på hur idrotten ännu inte hade funnit sina former i början av 1900-
talet, vilket syns i att han kunde gå från varietéscenernas spektakulära kraft-
prov till de olympiska spelen och tillbaka igen. År 1904 deltog han i en sorts 
världsmästerskap i tyngdlyftning i Madison Square Garden, där han med 
en arm lyfte 6 personer. Denna världsmästerskapstävling i lyftarkonst var 
anordnad av Bernarr Macfadden som var frisksportens och ”physical cul-
tures” anfader. Influenser från Macfadden fortlevde in i 1920-talets box-
ningspress där det flitigt propagerades för frisksport. Calle Sven var en av 
de tidiga professionella boxarna i Sverige och han gick under 1910-talet 
flera av de största matcherna i landet på bland annat Råsunda IP. Hans 

                                                      
345 Dock finns delar av den berörd hos Yttergren (1996) respektive Hellspong 
(2000). 
346 Se vidare under respektive namn i Nordisk familjeboks sportlexikon. 
347 Annons, Svensk Boxning, nr 36, 1923. 
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hopp mellan verksamheter ser inte ut att ha gjort att förtroendet för honom 
var undergrävt eftersom han senare under mellankrigstiden fick hålla radi-
oföredrag.348 Sina sista egentliga boxningsmatcher gick han 1919 vid 37 års 
ålder på Hammarby IP och på Haga Nöjesfält inför publik på runt 1 000 
personer vid respektive tillfälle.349  

Matcher kunde gå mellan personer som också skulle låta höra om sig 
inom nöjeslivet. Calle Sven gick bland annat en uppmärksammad match 
mot dansken Carl Pedersen, senare känd under namnet Carl Brisson. 
Dansken hade till exempel senare en huvudroll i Hitchcocks långfilm Cir-
kusboxaren, med svensk premiär 1928 samt skådespelade i en rad Holly-
wood-filmer. Den danska entertainern och skådespelaren är därmed ett an-
nat exempel på förmedlande länk mellan atletiken och proffsboxningen.  
Pedersen gick en av de första offentliga proboxningsmatcherna utomhus i 
Sverige på fotbollförbundets idrottsplats, Råsunda IP, 1914.350 Brisson var 
senare med och förgyllde flera boxningsgalor i Sverige under 1920-talet med 
sin närvaro samt satte upp revyer i Stockholm. 

Ett annat exempel på samspelet mellan folkliga nöjen och boxning var 
filmen, “How to Box” som visades vid ovan nämnda sportmatiné. Filmen 
spelades in 1916 av Svenska Biografaktiebolaget.351 I denna visade Calle 
Sven och Ragnar Holmberg hur boxning skulle gå till. Filmen var omdebat-
terad och den visades bland annat i samband med att Holmberg gav prov 
på boxning ackompanjerad av dragspelsmusik. Just sådana arrangemang 
togs upp som exempel på hur idrotten kunde urarta.352 

Ragnar Holmberg är en annan förmedlande länk från den svenska 
proffsboxningens barndom. Han påstods vid början av 1920-talet vara den 

                                                      
348 Paul Brewitz, Hjalmar Johansson, ”Carl Svensson”, Nordisk familjeboks sport-
lexikon (1946), Calle Sven (Svensson), Minnen från ring och arena, Stockholm 
1957, bl.a. s. 47. Svens uppgift uppfyller naturligtvis inte närhetskriteriet, men 
bara det faktum att han nämner de välkända arrangemangen arrangerade av 
MacFadden visar på kopplingen mellan muskelknuttarna och physical culture-rö-
relsen. Boken är i övrigt fylld av svepande formuleringar och uppförstoringar av 
den egna rollen. Samtidigt ger den en livfull inblick i atletikens barndom där grän-
serna mellan olika grenar och aktiviteter inte var klara. 
349 Hellspong, (1982), s.70. 
350 Sven (1957), s.129-135, se också osign., ”Carl Brisson”, Nordisk familjeboks 
sportlexikon, (1938). 
351 Sven (1957), s.111, 171, filmen var en kortfilm. 
352 Hellspong (1982), s.70. 
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svenska professionella tungviktsmästaren. Reklamaffischen för Sportma-
tinén på Berns, och programblad från liknande arrangemang, visar att de 
tidiga proffsgalorna ägde rum på nöjesestrader.353 Han drev också ett box-
ningsinstitut på Centralbadet en period kring 1920. Detta institut konkur-
rerade med det under hela mellankrigstiden dominerande institutet drivet 
av Alex Weimark, som startades 1919.354  

Ett annat exempel på den korsbefruktning som ägde rum mellan olika 
masskulturella nöjesföreteelser kunde hittas i Aspudden, en förstad i syd-
västra Stockholm. Där verkade idrottsledaren Hjalmar Palmqvist i IF Lin-
nea och han ordnade idrotts- och nöjestillställningar på klubbens egen id-
rottsplats, Aspuddens IP. Sedermera blev han en av proffsboxningens vik-
tigaste ledare. En annons för en danstillställning på Aspuddens IP från sep-
tember 1921 hade rubriken ”Lev livet leende”. I anslutning till dansannon-
sen fanns också en annons för en boxningsuppvisning.355 Uttrycket ”Lev 
livet leende” var ett uttryck på modet. Det var titeln på den stora ameri-
kanska stumfilmsstjärnan Douglas Fairbanks bok som kom ut på svenska 
1919 och samma år, 1919, satte teatermannen Emil Norlander upp en revy 
med namnet Lev Livet Leende på Alhambra-teatern. Annonserna kopplade 
ihop Fairbanks, boxning, dans och sportighet. Filmstjärnan Fairbanks spor-
tighet var ett ideal som samtidigt lyftes fram i tidningen Svensk Boxning. 
Att just Palmqvist, genom IF Linneas danstillställning, anknöt till Fairbanks 
vid ett arrangemang på Aspuddens IP är talande. Det var på Aspuddens IP 
som flera av de uppmärksammade boxningstävlingarna hade ägt rum under 
tidigare år.  

Hjalmar Palmqvist var vid denna tid ordförande för IF Linnea.356 Han 
var med i Svenska Boxningsförbundets första styrelse under 1919.357 Han 
rörde sig bort från amatörboxningen vid början av 1920-talet och han låg 

                                                      
353 Se bland annat två programblad i KB, okat, idrottsmöten, där Holmberg 1920 
fanns med dels som boxare och som matchfunktionär. Efter att ha erövrade epite-
tet svensk professionell tungviktsmästare i juni 1919 gick han upp i fem galor i 
Stockholm fram till juni 1921 med blandade sportsliga resultat, dock utan att för-
lora mot någon svensk boxare, se Johansson (2004), s.19. 
354 Hellspong (1982), s.71.  
355 KB, okat., idrottsmöten, Program vid Propaganda-stafettlöpningen sjön Tre-
kanten runt Dagens Nyheters vandringspris för 10-mannalag Söndagen den 4 sept. 
kl.4. e.m. 1921. 
356 Eidmark (1924), s.25-29, 36, 46. 
357 Johansson (1996), s. 321. 
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bakom bildandet av den viktigaste organisationen för den svenska 
proffsboxningen, Allmänna Boxningssällskapet (ABS). Hjalmar Palmqvist 
var tidvis både manager för flera proffsboxare, där Harry Persson var den 
mesta kände, och han var promotor för flera galor. 

Den professionella boxningen kan förstås i förhållande till boxningsspor-
tens utveckling i stort, men proffsboxningen var redan vid sitt genombrott 
en integrerad del av en bredare folklig nöjeskultur som höll på att omformas 
under inledningen av 1920-talet. Denna slutsats förstärks av att proffsbox-
ningen likväl som den utvecklades i relation med idrottens allmänna ut-
veckling hade den också en tydlig koppling till traditionen av spektakulära 
kraftprov. En tradition som utvecklades vid sidan av den sportifierade täv-
lingsidrotten. Vid sidan av påverkan från amatörboxningens tillväxt var det 
”muskelknuttarna” som tog med sig sina spektakulära kraftprov in i box-
ningsringen. Detta var en marknadsorienterad, idrottslig nöjestradition som 
hade en koppling till amerikanska kroppskulturella system och till konti-
nental kraftsport. Det var sålunda inte enbart den brittiska tävlingsidrotten 
som utgjorde råmaterialet till den svenska proffsboxningen. Dess rötter 
fanns förvisso i brittisk sport, men rötterna finns också i en kontinental 
kraftsporttradition, de spektakulära kraftproven vid cirkusar och i den 
”muskelknuttekultur” som formades av Bernarr McFadden och som senare 
kom att utvecklas till frisksporten. Däremot var det från amatörboxningens 
led som ledare som Hjalmar Palmqvist, med flera, hämtades. Han stod bok-
stavligt med ett ben i den brittiska sporten och med ett ben i nöjesverksam-
het.   

Boxningens varumarknad och dess kulturella innehåll 
Boxningen popularitet bars fram av en kombination av filmstjärnor, popu-
lära media och framgångsrika idrottare, i samspel med den lokala nöjeskul-
turen och den internationella masskulturen. Det formerades en marknad 
kring boxningen med boxning som säljande ingrediens i sporttidningarna, 
på biograferna, på teatrarna och i musikens värld. Kunde det breda intresset 
kring boxningen även fungera som draghjälp åt andra varor? Vilka produk-
ter, förutom medierelaterade produkter, salufördes i så fall tillsammans med 
boxningen och vilket kulturellt sammanhang refererade dessa produkter 
till? Svaret på dessa frågor kan bidra till att problematisera boxningen på 
konsumtionsmarknaden kopplat till marknadslogiken och till den kulturella 
logik och följande identifikation som de representerade. 
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Olika typer av idrottsutrustning salufördes med hjälp av anknytning till 
boxningen. Det handlade både om renodlad boxningsutrustning och pro-
dukter som kunde kopplas till boxningens fart och fläkt. Det är inte förvå-
nande att boxningshandskar marknadsfördes vid galorna och Harry Pers-
son vitsordade sådana. Ibland talade han gott om viss utrustning och ibland 
gjorde leverantörerna reklam genom att påpeka vilken utrustning som an-
vändes vid galorna. Ett exempel var de tyska handskarna ”Knock out”, som 
med sitt namn mer associerades till spektakulära fighter än poänggivande 
taktikboxning.358 I annonser påstod Harry Persson att han hade fått sin 
styrka av träningsredskapet ”Herkules-armsträckare”.359 Efter armsträck-
ningen kunde benen få sitt när han berömde ”Hermes” cyklar.360 

Idrottsredskapen till trots fanns det än mer kulturellt laddade produkter 
som förekom i boxningssammanhang. Tuggummi var en produkt som tidigt 
länkades ihop med ett kulturellt innehåll. Tuggummi hade varit föremål för 
fördömande ideologiska diskussioner i boxningssammanhang redan 1919 
på grund av att det kopplades till det amerikanska kulturinflytandet.361 
Tuggummikritiken fortsatte och den dök upp då och då. Ett exempel stod 
att finna i en artikel i Sportkuriren från 1923 där artikelförfattaren var kri-
tisk till tuggummit och menade att tuggummi var något som kunde använ-
das i filmlustspel, men det var inte något för boxare eller fotbollsspelare.362 
Trots de kritiska påpekandena var tuggummi en produkt som det gjordes 
reklam för i boxningssammanhang under hela tidsperioden. Tuggummit ”5 
öres blå” lanserades med att en hård boxningsmatch av Harry Persson 
kunde vinnas med hjälp av kondition och goda tänder.363 Ett annat 
tuggummi som lanserades under flera år var tuggummit ”Knock out”.364 
Tuggummi sades kunna bidra till både knockoutslag och de goda tänder 

                                                      
358 Reklam för boxhandskar och annan utrustning, Program vid Boxningsmatchen 
Sverige mot Norge Cirkus, Djurgården, Söndagen den 15 april 1928 KB, okat, id-
rottsmöten, A.B.S. Medlemsblad, nr. 1, 1923, A.B.S. Medlemsblad, 1925, nr.2, 
nov, s.3. 
359 Annons, All Boxning, nr. 6, 1924. 
360 Annons, All Boxning, 1927, nr. 29. 
361 Hellspong (1982), s.96f. 
362 Osign., ”Idrottsmän och tuggummi”, Sportkuriren, nr. 72, 1923. 
363 Annons, Festprogram vid Allmänna Boxningssällskapets Klubbafton i Cirkus 
Fredagen den 1 februari 1929, KB, okat., idrottsmöten. 
364 Se exempelvis All Boxning, nr. 35, 1929. 
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som också kunde krävas. När inte tuggummit räckte till för munnens styrka 
lyfte Harry Persson fram gurgelvattnet ”Tefa Munimentum”.365  

Andra exempel på produkter var bananer och halstabletter som”Ja-
maica-bananerna” eller de tabletter som Harry Persson berömde med orden 
”Leotol-tabletten är den klämmigaste - lita på det! Jag använder den dagli-
gen”.366 Godis och en frisk hals ser ut att varit något som kunde associeras 
till boxningen. ”Tulo- den lilla halsläkaren”, marknadsfördes med att man 
skulle ta en Tulo mellan varje rond för att hålla stånd.367 

Boxningen förekom i sammanhang med kändisliv och stjärnglans. Harry 
Persson var på modet och det föll sig förmodligen naturligt att han gav 
namn åt kläder som exempelvis ”H.P.-tröjan”368 Samma företag som lanse-
rade denna tröja kunde annars marknadsföra sina kläder med att de gav 
”Den rätta yankee-stilen”.369 Harry Persson gjorde även reklam för mode-
riktiga kläder från exempelvis Carl Axel Petterssons ekipering, C.S. Fröjds 
ekipering eller C.A. Åbergs ekipering.370 Om dessa ekiperingars kläder inte 
var till belåtenhet kunde kunderna vända sig till Örnens herrekipering som 
saluförde ”Harry Persson-kragen”.371 Paul U. Bergströms varuhus saluförde 
den svarta kavaj-kostymen ”Knock-out”.372 

Dragspelsmusik var något som förekom återkommande i samband med 
boxningen. Ragnar Holmbergs turnéer runt om i landet med boxningsupp-
visningar i kombination med dragspelsmusik i boxningens barndom under 

                                                      
365 Annons, All Boxning, nr. 39, 1925. 
366 Annons, Festprogram vid Allmänna Boxningssällskapet Göteborgs Klubbafton 
i Cirkus (Lorensbergs) Fredagen den 20 Febr. 1925, KB, okat, idrottsmöten, se ex-
empelvis annons, Idrottsbladets julnummer, 1926. 
367 Annons, Idrottsliv, nr. 10, 1927. 
368 Annons, A.B.S. Medlemsblad, nov. 1929.  
369 Annons, Idrottsliv, nr. 5, 1927. 
370 Annons, All Boxning, nr. 15, 1926, annons, Festprogram vid Allmänna Box-
ningssällskapets 33:dje klubbafton i Cirkus onsdagen den 27 april, 1927, annons, 
Program vid Solna Boxningsklubb och Hammarby Idrottsförenings internationella 
Boxningstävlingar i Cirkus 11-12/11-1923, KB, okat, idrottsmöten. Carl Axel Pet-
tersson var senare en av AIK:s stora gynnare både rent ekonomiskt och genom att 
han erbjöd klubbens spelare arbete i sina affärer, se vidare AIK avsnittet. Carl Axel 
Pettersson Ekipering erbjöd en ”sportrabatt” till tidningen Sport-journalens läsare, 
se annons Sport-journalen, nr. 7, 1922. 
371 Annons, All Boxning, nr. 27, 1926. 
372 Reklamaffisch, KB, www.libris.kb.se, sökning gjord 141010. 
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gråzonstiden utgjorde sådana exempel. Ett annat var när den kände drag-
spelsmusikanten Carl ”Calle” Jularbo spelade på en offentlig träningscamp 
i Ingentingskogen 1925, som sattes upp inför en större gala.373 Följdriktigt 
ville även en dragspelsfabrikant slå mynt av boxningen och lät Harry Pers-
son tala gott om deras dragharmonikor.374 

Harry Persson var den vanligast förekommande idrottsmannen i annon-
ser för olika produkter. Detta hänger naturligtvis samman med Harry Pers-
sons stjärnstatus. Men det kan också förklaras med att andra populära id-
rottsmäns kommersiella engagemang var komplicerat på grund av de ama-
törbestämmelser som omgärdade stora delar av annan tävlingsidrott. Det 
var inte tillåtet för amatöridrottare att slå mynt av sin status som idrottare. 
Det var å andra sidan inte heller vanligt att andra svenska proboxare före-
kom i annonser, men undantag fanns som i en reklamserie för ”Fruksalt-
Samarin”.375 

Allmänna Boxningssällskapet engagerade sig tidvis i ren affärsverksam-
het när man dels försökte starta en boxningstidning, dels genom cigarett-
försäljning. Redan 1925 gjordes reklam för ABS-cigarretter. ABS-cigarret-
terna var ingen dagslända utan salufördes under minst fem år.376 Under 
1926 annonserades det ofta för ABS-cigaretterna i All Boxning. Här finns 
anledning att lägga märke till att man inte bara sålde den på denna tid po-
pulära typen av cigaretter med mörk tobak av turkisk typ, utan att man 
också sålde modernare cigaretter av amerikansk typ. I Idrottsliv illustrera-
des kopplingen tobak och idrottande illustreras av Tobaksmonopolets an-
nonser där boxare och andra idrottare inramade företagets produkter.377 

Andra exempel på produkter som man försökte sälja med direkt anknyt-
ning till boxningen var ”Boxarringen”, vilken var en ring som var tänkt att 
bäras av idrottsmän och boxningsintresserade. Med ringen på fingret 

                                                      
373 Sign. Harrison, “Townsend är favorit, men Kalle Masen anses ha stora chanser 
till seger-”, All Boxning, nr. 35, 1925. 
374 Annons, All Boxning, nr. 17, 1926. Denna annons förekom i flera nummer. 
375 Se exempelvis annons, All Boxning, nr. 91, 1928, annons med Johnny Widd. 
376 Annonser i KB, okat, idrottsmöten, Festprogram vid Allmänna Boxningssäll-
skapets Klubbafton i Cirkus(Kungl. Djurgården) Onsdagen den 4 Febr 1925, Pro-
gram vid landskampen i Boxning Sverige-Danmark i Cirkus å Djurgården Mån-
dagen den 13 mars 1930. 
377 Annons, Idrottsliv, nr. 11, 1927. 
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”…/inviger med denna respekt hos Eder omgivning”.378 Fotografer sålde 
”Boxnings-foto” vilka var idolkort på kända boxare.379 

Svensk Boxning och senare All Boxning hade regelmässigt artiklar och 
annonsmaterial om samma produkter i anslutning till varandra. I Svensk 
Boxning kunde det förekomma notiser med förtäckt reklam om produkten 
”Boxare-märket”, som det också förekom annonser för.380 På liknande sätt 
arbetade tidningen när man hade uppskattande artiklar om de uppiggande 
medlen ”Lazarol och Lazarin” samtidigt som det förekom annonser för 
samma medel.381 Ett annat exempel är uppskattande artiklar om korrespon-
densträningsprogram, vilka det samtidigt förekom helsidesreklam för.382 Yt-
terligare samspel mellan redaktionell text och egna ekonomiska intressen 
finns i sättet att skriva om galor. Samtidigt som All Boxning haussade upp 
en gala i Ingentingskogen som man själv var med och ordnade författade 
man texter om sensationella sportbragder som utfördes på Nöjesfältet på 
Djurgården. Det skrevs om den brittiska höghöjdsdykaren Bert Powseys 
”dödshopp” som liknades vid en sportbragd. Artiklarna flankerades av an-
nonsering om dessa hopp.383 Nöjesfältet på Djurgården satte in en annons 
om tivolibesök i programmet för boxningsgalan i Ingentingskogen. I rekla-
men stod det om de boxningsträningsapparater som man kunde förlusta sig 
med på tivolit.384 

Nöjesfältets träningsapparater visar på kopplingen nöje och boxning. De 
träningsinstitut som fanns gjorde liknande kopplingar. Alex Weimarks trä-
ningsinstitut förekom under hela perioden med annonser. Ibland lockades 
med societetens närvaro, ”Hundratals läkare, skådespelare och andra fram-
stående män och kvinnor rekommendera Weimark-gymnastiken”. I andra 
sammanhang marknadsförde man träningen med Weimarks erfarenheter 

                                                      
378 Annons, Svensk Boxning, nr. 7, 1922. 
379 Annons, Svensk Boxning, nr. 6, 1921. 
380 Annons + notis, osign., Svensk Boxning, nr. 2, 1921. 
381 Annons + notis Lazarol och Lazarin, Svensk Boxning, nr. 2, 1921. 
382 Sign. Jack Langford, ”En sund själ i en sund kropp Några ord om Friman-Kur-
sen och psykisk träning”, Svensk Boxning, nr. 7, 1922. 
383 Annons samt artikel, sign. Harrison, ” Sportbragd på Nöjesfältet”, All Box-
ning, nr. 27, 1925. 
384 Annons, Festprogram vid Professionella Boxarringens första klubbafton den 6 
sept. 1925, kl. 2 E.M. i Stockholms Folkpark, KB, okat., idrottsmöten. 
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från de internationella boxningsringarna.385 Som nöjesaktivitet hemmavid 
kunde man ägna sig åt sällskapsspel som kortspelet ”Knock-Out Fightning” 
vilket gavs ut av Öbergs spelkort 1926 eller kortspelet ”Knockout” som 
företaget CHAB gav ut 1929.386 

Radioapparater salufördes med annonser med anledning av de stundande 
utsändningarna av Harry Perssons match mot Larry Gains under slutet av 
1924. Denna radioutsändning, vilken gjordes innan Radiotjänsts reguljära 
sändningar hade startat, stod Svenska Dagbladet bakom.387 Andra produk-
ter som sattes i samband med boxningen kunde vara rakbladet ”Swing” 
eller Postbanken som menade att man åker på knockout i kampen för till-
varon om man inte sparar sina slantar hos dem.388 

Boxningsutrustning och kläder var de vanligaste produkterna som salu-
fördes med hjälp av boxningen om man räknar bort medierelaterad kon-
sumtion. Moderiktiga kläder på boxaren visar tydligt att boxningen låg i 
tiden som någonting som hade ett kulturellt värde utanför den rena idrotts-
utövningen. Till detta kom produkter såsom tuggummi och cigaretter, vilka 
var en del av det amerikanska kulturinflytande som jag menar att boxningen 
representerade och som jag återkommer till i en följande delstudie i detta 
kapitel. Kopplingen mellan nöjeskultur i allmänhet och boxningen är tydlig 
eftersom tivolin, dragspelsmusik och filmstjärnor kopplades ihop med box-
ningen. Boxningen fanns i ett sammanhang där media, boxare, boxnings-
porten och kommersiella krafter samverkade och bidrog till en rent kom-
mersiellt orienterad masskultur som bar fram ett amerikanskt kulturinfly-
tande. Kommersiella budskap som skulle associeras till olika produkter som 
bar på ett motsatt budskap, det vill säga att de bekräftade traditionalism 
eller en svensk kollektiv identitet, förekom däremot inte. 

 Internationell orientering 
Den professionella boxningen i Sverige skilde sig från andra idrotter rörande 
formerna för dess utövande och organisering.  Fanns det därutöver några 
särskiljande drag som utmärkte proffsboxningen vilka kan kopplas till en 

                                                      
385 Annons, Svenska Sporttidningen, nr. 100-101, 1930, annons, Sport-
revyn(Ringen), nr. 17, 1922. 
386 Finns i författarens ägo. 
387 Notis, A.B.S. Medlemsblad, nr.3, 1924, annons för radioapparater, All Box-
ning, nr. 47, 1924, annonsen för radioapparater förekom i flera nummer. 
388 Annons, Idrottsliv, nr. 3, 1927, annons, Idrottsliv, nr. 11, 1927. 
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kulturell logik, det vill säga identitetsskapande processer som utmärkte box-
ningen? Detta studeras i detta avsnitt genom att visa på och problematisera 
vilka internationella influenser som spred sig med hjälp av den. Stammade 
boxningen från den brittiska idrotten, så som huvuddelen av den övriga id-
rotten eller kan den mer förstås som ett amerikanskt kulturinflytande? Som 
en följd av detta försöker jag undersöka om boxningen kan ses som något 
som gjorde boxarna och de intresserade till delar av den ”stora världen” 
utanför Sverige eller om boxningen och dess stjärnor främst skall förstås 
som ett bekräftande av svenskhet.  

Tidigare forskning har försökt visa hur idrotten fungerat för att skapa 
nationella stereotyper och att idrotten varit nationellt identitetsskapande till 
sin karaktär. Det finns en rad forskare som lyfter fram sådana perspektiv, 
såsom Henrik Sandblad, Jens Ljunggren och Jan Lindroth. Ett ytterligare 
exempel på hur idrotten förstås ur ett nationellt perspektiv är Peter Dahlén, 
som underbygger en tes i sin avhandling om radiosporten, att populärkul-
turen har en kulturellt nationellt integrerande funktion.389 Dahléns forsk-
ning är den forskning som närmast berör det ämne, som är föremålet för 
min avhandling och hans resultat är intressanta, dock behöver de nyanseras. 
Han menar att idrottens förmåga att producera förebilder i form av sport-
idoler fick stor sammanhållande betydelse för nationalstatsprojektet. Vidare 
menar han att de nya mediekommunikationsteknologierna befrämjade en 
kulturell integration på nationell nivå.390 Tanken om idrottens förmåga att 
skapa nationella hjältar och nationell identitet är en så pass vanligt före-
kommande föreställning inom forskningen att det är värt att lyfta fram id-
rotten som en kanal för internationella influenser och att idrotten kunde 
bjuda på en delaktighet i ett internationellt sammanhang.  

Idrottens och massmedias förmåga att skapa nationell samhörighet skall 
inte underskattas och får ses som välbelagd av tidigare forskning. Det är 
dock inte den enda roll som idrotten hade och som visades i föregående 
avsnitt bekräftade inte de boxningsrelaterade produkterna en svensk iden-
titet. Idrotten har en förmåga att gå över nationsgränserna. I delar av mass-
kulturforskningen finns ett antagande att mass- och populärkultur kan ur-
sprungsbestämmas som amerikanskt kulturinflytande. Processen kan då ses 
som en amerikaniseringsprocess.  

                                                      
389 Dahlén (1999), s.433ff. 
390 Dahlén (1999), s.447-450. 
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Galornas sammansättning 
Den professionella boxningen som tävlingsform skiljde sig från andra spor-
ter. Den kontrollerades och reglerades inte fullt ut av stabila nationella och 
internationella organisationer, den hade inte heller ett stabilt tävlingssystem 
med enhetliga regler. Vem som var den rättmätiga mästaren eller om mat-
cher hade dömts på rätt sätt kan beskrivas som ”eviga frågor”. Samtidigt 
gav denna situation goda möjligheter för tävlingsarrangörerna att bygga 
upp sina arrangemang som de själva ville. Detta leder över till frågan om 
hur såg de typiska svenska proffsgalorna ut? 

Eftersom boxningsgalorna var rent kommersiella arrangemang fanns det 
ett intresse hos arrangörerna att ”matchmakern” skulle få fram attraktiva 
matcher. Matcherna ingick inte som en stor del av matcherna inom fotbol-
len i ett seriespel. Galorna skulle locka åskådare med intresseväckande mat-
cher, men samtidigt fanns också ett intresse av att hemmahoppen skulle 
vinna. Publiken kunde förmodas gå hem nöjd om hemmahoppet vann, men 
det var också viktigt för arrangörerna att hemmahoppen vann. Annars 
kunde boxaren ses som förbrukad med följd att det framöver blev svårare 
att ordna intressanta galor med framgångsrika hemmaboxare som dragplås-
ter.  En genomgång av resultaten från periodens galor visar att hemmabox-
arna allt som oftast fick höja sin näve efter avslutad holmgång mot ut-
ländskt motstånd.391  

Matchlistorna från galorna uppvisar mönster. Galorna bestod i allmän-
het av fyra matcher. Minst en match var internationell, det vill säga en 
svensk boxare mötte utländskt motstånd. Oftast var minst två matcher in-
ternationella och ibland var alla matcher mellan svenskar och utlänningar. 
Vid bara några fåtaliga tillfällen var huvudmatchen mellan svenska boxare. 
Företrädesvis var det danska boxare som stod för motståndet, men även 
boxare från kontinenten, England, Australien och USA var gäster.392 Under 
Harry Perssons egentliga karriär gick han 40 matcher varav en mot svenskt 
motstånd. Den svenska boxningens näst största namn, Martin Tancred, 
gick upp mot utländskt motstånd i 31 matcher av hans totalt 40. 393 

                                                      
391 BoxRec, www.boxrec.com, sökningen gjord på land och årtal visar att i de allra 
flesta fall vann de svenska boxarna sina matcher mot utländskt motstånd. Sökning 
gjord 140311. 
392 Johansson (2004), s. 19-25. 
393 BoxRec, www.boxrec.com. Sökning gjord 140311. 
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Uppbyggnaden av matcherna på galorna kan tala för att man försökte 
att sätta blågula motståndare mot internationella kombattanter och därige-
nom spela på nationella känslor. Detta är en rimlig tolkning. Samtidigt ger 
proffsboxningens påtagligt internationella orientering ett prov på att mat-
cher mellan svenskar inte var nog, utan det var viktigt att de utfördes i ett 
internationellt sammanhang. Boxarna fick sitt värde genom att prövas in-
ternationellt. Man blev en erkänd boxare mer genom att besegra utländskt 
motstånd av diskutabel kvalité än att riskera en förlust mot en hårt slående 
landsman. Detta är tydligt om man tittar på de två största svenska namnens, 
Harry Persson eller Martin Tancred, rekordlistor. 

Smeknamn och signaturer  
Galornas uppbyggnad och matchresultat kan, men behöver inte, bekräfta 
tankegångar om att idrott med konfrontationer mellan svenskt och ut-
ländskt motstånd skall förstås inom ramen av en process som skapar nat-
ionell samhörighet. Det vill säga att svenska vinster i matcher mot utländskt 
motstånd var en del av denna process. Frågan är om tolkningar i sådan 
riktning är den enda och mest rimliga tolkningen eller om just galornas upp-
byggnad och matchningarna visar på masskulturens mångtydighet? Upp-
byggnaden av galorna och dess sportsliga utfall kanske kunde bidra till en 
annan form av identifikation.  Är det så att galornas internationella prägel 
visade att den svenska proffsboxningen var integrerad i den internationella 
boxningskulturen? Analysen kan fördjupas genom en studie av vilka smek-
namn eller epitet som boxarna presenterades med och hur olika boxnings-
skribenter presenterade sig. Smeknamn, eller ”affektiva” namn har i tidi-
gare forskning bland annat setts som något som markerar grupptillhörighet. 
Utmärkande för sportens värld är att det finns en tradition med smeknamn.  

Tidigare forskning menar att det finns två principer för hur smeknamnen 
bildas.  Antingen följer man språkets ordbildningsregler där exempelvis Dan 
blir Danne eller att ett epitet läggs till, exempelvis ”belästa” Lindkrona. Den 
andra principen gör en lexikalisk omtolkning. Exempel på detta är när spe-
laren associeras med en ort som Dan ”Sundsvall” Lindkrona, med ett djur 
som Dan ”Ugglan” Lindkrona eller med en tidigare känd spelare som Dan 
”Lill-Sten” Lindkrona. I tidigare forskning har smeknamnens betydelse 
inom sporten betonats men de har inte tolkats inom ramen för internation-
ella, kulturella influenser. Inte heller har det skrivits om idrottarnas antagna 
smeknamn.394 Vilka lexikaliska omtolkningar kan ses som utmärkande för 

                                                      
394 Lindstedt (2004). 
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proffsboxningen? Här studeras boxarnas smek- och artistnamn samt ett an-
tal signaturer hos ledande boxningsskribenter. 

Inom fotbollen och friidrotten förekom det företrädesvis sällan att idrot-
tarna antog artistnamn som de tävlade under. Det förekom däremot inom 
proffsboxningen precis som inom cirkusens värld och när det förekom var 
referenserna för den tidens boxningsintresserade tydligt amerikanska. Det 
för eftervärlden förmodligen kändaste antagna artistnamnet var boxnings-
ledaren Hjalmar Palmqvist som under de sista åren av 1920-talet försökte 
amerikanisera sitt namn till ”Hjalle Palton”. Under antaget amerikaniserat 
namn försökte han under slutet av 1920-talet att lansera boxarna Nils 
Bengtsson och Hugo Widlund under namnen ”Nic Benson”, respektive 
”Johnny Widd”.  

Mer vanligt än att ändra hela sitt namn var att använda boxningstypiska, 
amerikanska epitet. Det finns en rad sådana exempel. I februari 1927 skulle 
svensk-amerikanen Albert ”Red” Jäderberg boxas hos ABS. 395  Vid döds-
boxningen i Ingentingskogen 1921 boxades Sven ”Battling” Steiner. Just 
”Battling” var ett epitet som förekom då och då precis som ”Bombardier”. 
En i raden av mindre framgångsrika svenska proffsboxare lanserades som 
”Bombardier Ems”, en annan som ”Solskensboxaren” eller ”Sunny Boy”, 
vars riktiga namn var Gottfrid ”Gotte” Karlsson. Värt att nämna är att det 
naturligtvis även förekom en rad svenska proffsboxare med smeknamn som 
klingade svenskt, mer i enlighet med den smeknamnsprincip som följer språ-
kets ordbildningsregler. 

Några av de mer uppmärksammade försöken att lansera nya svenska 
hopp gjordes genom att presentera dessa som svensk-amerikaner såsom 
Oscar Blomqvist, John Eriksson, Erland ”Freddie” Lindström, Gösta ”Er-
nie” Lind och inte minst det helt misslyckade dragplåstret i en förmatch vid 
den första Harry Persson-galan, den uppreklamerade ”Big” Tom Johnsson. 

Även några av de norska och danska boxare som gick matcher i Sverige 
hade amerikanska smeknamn som ”Bombardier” Hans Jörgen eller med 
rent amerikaniserade namn som ”Chic Nelson” och ”Ted Kid Saether”. 
Andra exempel på hur boxningsarrangörerna förstärkte den amerikanska 
närvaron var exempelvis att utländska motståndare till Harry Persson hade 
kvar sina utländska epitet i Sverige om dessa var på engelska såsom ”Gu-
ardsman” Penwill, ”Rocky” Knight, ”Gypsy” Daniels och ”Soldier” Jones. 

                                                      
395 Se programbladet, KB, okat, idrottsmöten. 
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Likande amerikanska referenser fanns i signaturerna för några journa-
lister. En av de mer kända svenska boxningsjournalisterna och mer fram-
trädande personerna bakom Svensk Boxning samt sedermera redaktions-
medlemmen i Swing, när den hade omorienterats till att bli en mer frisks-
portinriktad tidning, var Oscar Pettersson. När han författade böcker om 
boxare, och när han drev den pornografiska Amerikansk Boxning liksom 
när han var huvudredaktör för Svensk Boxning använde han sig av signa-
turen ”Jack Langford”. Valet av förnamnet Jack kan associeras till Jack 
Dempsey och Langford till den då kända boxaren Sam Langford. Mer känd 
blev Pettersson med sitt i frisksportkretsar mer naturkraftklingande ”Björn 
Järnsida” några år senare. Men då hade han lämnat boxningen och den 
amerikainspirerade muskelknuttekulturen till förmån för frisksportrörel-
sen. Svensk Boxnings ansvarige utgivare Erik Willgoedt använde sig av sig-
naturen ”Tex Richard”. Namnet var en direkt kopia av den tidens mäktig-
aste boxningspromotor och den starke mannen bakom arenan Madison 
Square Garden i New York, Tex Richard. En annan känd boxningsledare 
och skribent var Verner Leijon, som periodvis skrev under signaturen ”In-
fighter”, det vill säga benämningen på den amerikanska närkampsbox-
ningsstilen. Annars hände det att Leijon förekom som ”Battling Per”. 

En jämförelse med smeknamnsbruket inom fotbollen kan ge relief till det 
som åskådliggjorts ovan. Smeknamnsbruket inom den professionella box-
ningen skilde sig från det inom fotbollen. Detta visar att fotbollen och box-
ningen kan förstås ur olika internationella perspektiv. I AIK:s laguppställ-
ningar under mellankrigstiden går det att notera att utländskt influerade 
smeknamn var sparsamt förekommande. I AIK säsongen 1926-27 fanns en-
bart två spelare med någon form av utländskt relaterat smeknamn med 
Justus ”Negern” Gustafsson och Thure ”Turken” Westerdahl. Till sä-
songen 1928-29 kom spelarna Hugo ”Sitting” Söderström och Curt 
”Dinty” Haglund. Vidare kan nämnas John ”Long-John” Nilsson som kom 
1936 och Åke ”Carnera” Andersson som kom 1939. Smeknamnen var ofta 
en förvrängning av spelarens egentliga namn där Per Kaufeldt kallades 
”Pära” eller som en humoristisk karaktäristik, som i fallet ”Carnera”, där 
smeknamnet syftade på den italienska före detta världsmästaren inom tung-
viktsboxningen Primo Carnera, en boxare som mer var känd för sin tunga 
fysik än för sin eleganta teknik. I AIK förekom antagna artistnamn överhu-
vudtaget inte. Smeknamnen på fotbollspelarna förefaller mest kommit till 
av en slump kryddat med en gnutta humor. Företrädesvis handlade det om 
smeknamn som hade en relation till språkets ordbildningsregler.  
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Det räckte tydligen inte alltid med att man använde utländska boxare 
som dragplåster till galorna för att få dem till tävlingar mellan Sverige och 
utlandet. Svenska boxare framställdes regelmässigt så att de kunde associe-
ras till utlandet. Boxningen skiljer sig därmed från andra idrotter som ex-
empelvis fotbollen. Inom boxningen var smeknamnen och de antagna ar-
tistnamnen inte sällan resultatet av en aktiv handling som skulle amerikani-
sera utövarna. Inte alla fick utländskt inspirerade smeknamn, men flera fick 
sådana om de helt sonika inte tog ett amerikanskt namn. Annars kunde 
svenska boxare amerikaniseras genom att de presenterades som svenskame-
rikaner eller genom att man lyfte fram deras amerikanska kontakter. Jag 
menar att visst kan boxningen betraktas ur ett perspektiv som att den 
stärkte nationell identitet. Men proboxningen var inte enbart en nationellt 
identitetsskapande aktivitet. Den var internationellt integrerande och upp-
visar tecken på att den byggdes upp som en fläkt av den stora världen på 
andra sidan Atlanten. Dessa fläktar förmedlades genom tidningarna, i fil-
merna och på galorna. Då var det inte sällan amerikaniserade svenskar som 
delade ut slagen. 

Med ovanstående i åtanke kan man fråga sig om boxningens företrädare 
eller publik såg sporten som en amerikansk sport eller som en brittisk idrott. 
Hur värderades de internationella influenserna och förändrades värderingen 
över tiden? Just inom boxningen var dessa frågor aktuella. De debatterades 
i allt från synen på aktivitetens ursprung till hur man taktiskt och stilistiskt 
skulle genomföra matcherna.  

Boxningsstil 
Boxningen skulle bedrivas på ett sätt så att man hade framgång i matcherna, 
men själva boxningsstilen kunde också vara laddad med ett kulturellt inne-
håll. Synen på vilken boxningsstil man skulle tillämpa handlade om vad som 
var det mest vägvinnande sättet att boxas på, men boxningsstil kan också 
problematiseras utifrån hur kommersialiseringen bidrog till propagerande 
för vissa ideal och utifrån om den vägvinnande stilen enligt tävlingslogiken 
också kunde innebära en stil som inte följde sportens formella regler. 

Detta avsnitt bygger på en genomgång av samtliga instruktionsböcker i 
boxning utgivna under mellankrigstiden samt 1910-talet. Redan inlednings-
vis kan konstateras att det framförallt fanns två skiljelinjer rörande synen 
på boxning i det studerade materialet. Det handlade dels om amatör- re-
spektive proffsboxning och dels om den engelska kontra den amerikanske 
boxningen. 
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Innan boxningen hade slagit igenom på bred front i Sverige sågs inte frå-
gan om det engelska kontra det amerikanska kulturella innehållet som stå-
ende i motsättning till varandra. Detta kan ses i namnet och innehållet i en 
tidigt utgiven instruktionsbok författad av Viking Cronholm som var en av 
de första boxningsfrämjarna i landet. År 1908 kom den första upplagan av 
hans instruktionsbok i boxning ut. Den gavs sedermera ut i flera upplagor, 
ända fram till 1920 under namnet Boxning Ett engelskt-amerikanskt system 
för självförsvar samt stärkande af människans andliga och lekamliga kraf-
ter. I boken görs ingen distinktion mellan amatörboxning och proffsbox-
ning. Inte heller görs någon distinktion mellan amerikansk och engelsk box-
ning. År 1918 publicerade pseudonymen Willy Hill sin bok, Boxning eng-
elskt-amerikanskt system till självförsvar och som idrott. I denna speglades 
däremot hur boxningen både utvecklats mot att dels bli en proffsidrott, dels 
en amatöridrott. Willy Hill pläderade kraftfullt för amatörboxning och 
amatöridrott. ”Idrotten” distanserades hos honom från spekulativ sport 
med stjärnor och inaktiva åskådare. Den spekulativa sporten ansåg han var 
aktiviteter som låg långt från den riktiga idrottens inriktning på fostran och 
folkhälsans höjande.396 Boken kom ut några år efter Cronholms bok och 
kan ses som en reaktion på hur boxningssporten utvecklats i Sverige. När 
Cronholms bok kom ut fanns knappt boxningen i Sverige. När Hills bok 
kom ut hade spektakulära galor med allt från rena holmgångar utan klara 
regler till boxning med rullskridskor på fötterna genomförts.397  

Frågan om amerikansk respektive engelsk boxning var ingen större fråga 
för författarna av instruktionsböcker före 1920-talet. Boxningen sågs som 
engelsk-amerikansk och skiljelinjen kunde på sin höjd gå mellan profession-
ell boxning och amatörboxning. Utifrån distinktionen mellan amatöridrott 
och proffsidrott handlade det framförallt om att klargöra en uppfattning 
om idrottens mål och mening. Det vill säga mellan nyttig och onyttig sport. 
398 

Under 1920-talet går det att se en förändring och det var inte frågor om 
amatör- eller proffsidrott eller om nyttig eller onyttig sport som utgjorde de 
främsta skiljelinjerna. Istället handlade det om boxningens utförande och 
mer konkret om skilda uppfattningar kring ringtaktik och boxningsstil. Det 
intressanta är att stilen och taktiken också bar på ett kulturellt innehåll som 

                                                      
396 Hill (1918), s.11ff. 
397 Se galareferaten för 1910-talets galor, Franzén (2004). 
398 Lindhe (1914), Cronholm (1908), Hill (1918).  För resonemang om idrottens 
mål och mening se vidare Lindhe. s. 9. 
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korresponderade med tidens öppenhet för den amerikanska masskulturen. 
Den handlade om uppfattningar om engelsk stilboxning kontra amerikansk 
närkampsboxning, så kallad ”infighting”. Den engelska stilen karaktärise-
rades av en uppåträt stil där garderingen utfördes med en rak arm och där 
poänggivande slag premierades. Den amerikanska stilen präglades av en 
mer fysisk boxning, där anfall var bästa försvar och boxarens grundposition 
var lätt framåtböjd och där närkampen premierades.  

Engelsmannen Arthur Ireland som började träna Harry Persson under 
1923 var samtidigt aktiv som amatörboxningstränare och hade tidvis hand 
om det svenska landslaget.399 En anledning till den tidvis intensiva stildebat-
ten i Sverige var Harry Perssons boxning. Ett vanligt tema i rapporteringen 
kring hans matcher var att han inte utnyttjade sin potential fullt ut. Ireland 
underströk i en instruktionsbok från 1924, att boxning inte var någon bru-
talitet. Han ville förankra boxningen i en antik tradition och visa på dess 
kultiverade och engelska innehåll samtidigt som han vill distansera den från 
den amerikanska proffsboxningen. Den amerikanska stilen, menade han, 
innehöll de tjuvtricks, som var vanliga inom proffsboxningen. Han tyckte 
det var tråkigt att svenskarna försökte efterapa den istället för den engelska 
stilen med sina rena slag.400 För Ireland var stilen inte enbart ett sätt att 
utdela och gardera sig mot slag. I stilen fanns också en dimension som hand-
lade om idrottsideal och idrottens kulturella tillhörighet. 

Inom boxningslitteraturen stod Ireland ensam i sitt tydliga pläderande 
för engelsk stilboxning och för engelska ideal. Däremot hade Ireland en ton-
givande frände i den återkommande stildebatten hos Gustav ”Topsy” Lind-
blom som var proffsboxningsarrangör, ledande person inom amatörbox-
ningsförbundet och redaktionsmedlem hos Idrottsbladet. Lindblom föror-
dade den engelska stilen och det var också han som anställde engelsmannen 
Arthur Ireland som landslagsledare och landslaget kom att kallas ”raka 
vänsterns” landslag.401 

Den amerikanska närkampsstilen sågs av många som den vinnande tak-
tiken. Den innehöll ett ideal om ”fightern”.  

En av de ledande förkämparna för proffsboxningen var Marcus Hentzel, 
som också stod bakom bland annat tidningen Swing. Han författade under 
1921 två instruktionsböcker om boxning. Dessa ingick i serien Swings in-

                                                      
399 Paul Brewitz, ”Arthur Ireland”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1941). 
400 Ireland (1924), s. 5-14. 
401 Welander (2012), s. 147. 
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struktionsböcker. I böckerna laborerade han med tre olika stilar, den ame-
rikanska, den franska och den engelska. Han menade att man borde känna 
till den engelska boxningens grundformer, varför denna ägnades den första 
boken. För att få framgång skulle man emellertid använda sig av den effek-
tivaste metoden, som var en kombination av alla. En glidning åt den ameri-
kanska stilen fanns med pläderande för ”infighting”, trots att han kallade 
sitt ideal det vetenskapliga, eftersom han i positiva ordalag hävdade att i 
Amerika bryr man sig inte om tradition. Undertonen var att det viktigaste 
var att segra. Därför menade han exempelvis att boxaren skulle gå in i 
ringen, le älskvärt samtidigt som han tänkte på motståndaren som ”ett 
stackars offer”. Ibland kunde till och med bluffen tillgripas för att vinna och 
författaren skrev om både tillåtna och otillåtna bluffmetoder som främst 
brukades av proffsen.402 

Marcus broder Roland Hentzel företrädde en liknande linje men med en 
än större förkärlek för fighters, närkampsboxning och han kryddade denna 
sin skrift med redogörelser för olika typer av bluffar och tricks som boxa-
ren, hans sekond och hans manager kunde använda sig av för att skaffa 
fördelar. 403 

Ett ytterligare exempel på att proffsboxningens kulturella innehåll inte 
var detsamma som övriga idrottsrörelsens finns i Ragnar Holmbergs in-
struktionsbok från 1921. I denna propagerade han för olika typer av moral 
för proffs- respektive amatörboxare. Den professionella boxaren kunde ex-
empelvis ibland tillåta sig olika tjuvtricks bara inte publik och domare upp-
täckte det hela. Holmberg menade att viktigast av allt var att ha publiken 
på sin sida.404 Denna moral kan lättare kopplas till en idrott med rötterna i 
underhållningen, en proffsidrott bärande på en identifikation som inte 
främst skulle befordra sportsmanship och hög moral. 

Alex Weimark som var känd ägare till ett boxningsinstitut och tillika ga-
laarrangör skrev i sin bok Allt om boxning från 1925 om den föråldrade 
engelska stilen med dess utövare som han kallade ”riddarna av den raka 
vänstern”. Hans sportsliga ideal var det som han kallade för den vetenskap-
liga stilen. I slutändan menade han att den vetenskapliga stilen var ett ideal, 
men rent praktiskt hade närkampsboxningen visat sig vara mest effektiv och 
effektiv skulle boxningen vara. Författaren diskuterade två idealbilder av 
pugilister: “Boxaren” och “Fightern”. Den förre arbetade med hjärnan och 
                                                      
402 Hentzel M (1921), del 1, s.3, del 2, s.11-15, 36ff, 66, 82f, 87-90. 
403 Hentzel R (1925), s. 37, 51-57. 
404 Holmberg (1921), s.89f. 
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ville vinna på poäng, den senare gick på knockout. Någon form av kombi-
nation av dessa typer tyckte han var bäst. Carpentier sades vara ett boxar-
ideal som sammanfattade “boxaren och fightern”. Det är intressant att 
märka att Weimark tyckte att amerikansk fighting var överlägsen engelsk 
boxning. Weimark menade i detta sammanhang att Harry Persson var en 
typisk representant för den ”engelska skolan”. Den amerikanska stilen in-
nehöll mer närkampsboxning och var en blandning av ”slugging” och en 
bit engelsk skola. Han skrev om “toughness” som utmärkande för ameri-
kanska boxare. Eftersom amerikanerna inte av naturen var av “hårdare 
virke” går det att sluta sig till att han menade att detta var en förvärvad 
egenskap.405 

Harry Persson kritiserades ofta i pressen för sin stil, den engelsktinspire-
rade stil som inte värderade närkampsboxning. Han försökte redan i sin 
första bok, Min skuggboxningsmetod, från 1924 att föra fram sin syn på 
närkampsboxning och utvecklade detta något mer än andra tekniker i sin 
instruktionsbok. Han menade att både amatörer och proffs måste lära sig 
närkampsboxning.406 Det är tydligt att Persson ville understryka att han be-
härskade infighting och att han ansåg att den var viktig även för amatörer. 
I sin bok 10 år i ringen från 1933 förde han flera gånger fram hur man inom 
den svenska boxningen låg i takt med tiden när det begav sig, en takt som 
var amerikansk. Han skrev att han, tillsammans med den andra stora box-
ningsstjärnan Martin Tancred, var med i biograffilmen Gamla gatans kar-
neval, en film som kunde beskrivas som ett lustspel i amerikansk stil. Vidare 
använde han sig av det inom boxningsböckerna helt etablerade språkbruket 
med amerikanska uttryck som ”topnotchers” och ”road-work”.407 

I diskussionen om boxningsstil låg ibland en underförstådd tanke om att 
boxningen främst skulle bedrivas effektivt och vinnande. Inte främst som 
den fostrande aktivitet som den brittiska sporten påstods vara. Ibland kunde 
till och med tjuvtricks få förekomma som hos Roland Hentzel, Marcus 
Hentzel eller Ragnar Holmberg. Bara det faktum att vissa författare inte 
ville tillstå att det i slutändan gick att tala om nationella stilar visar att frå-
gan var under livlig diskussion. I slutändan är det den amerikanska när-
kampsstilen som föredras av flera skribenter. 

                                                      
405 Weimark (1925), s.22, 26, 28, 30, 33. 
406 Persson (1924), s.66. 
407 Persson (1933), se t.ex. s.34, 187. 
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Debatten kring de olika stilarna fördes i pressen och i de boxningsböcker 
som studerats. Det är inte förvånande att debattens vågor gick höga ef-
tersom flera av skribenterna till olika instruktionsböcker till och med fjär-
made sig så långt från idrottens ideal om rent spel att man gav tips om hur 
man bluffade för att skaffa sig fördelar. Det handlade om att bjuda på en 
boxning som var vinnande och som vann publiken. Regelverken var, utifrån 
de ståndpunkter som vissa skribenter företrädde, inte rationella i förhål-
lande till målen att vinna matcher och vinna publikens gunst. Därmed kan 
vissa tongivande aktörers förhållande till reglerna inte ses som ett uttryck 
för att proffsboxningssporten var fullt ut sportifierad. 

Kanske var det så att närkampsboxningen verkligen också gav de flesta 
segrarna i ringen. I värderingen av stilarna finns en vilja att distansera sig 
från den brittiska sporten till förmån för den amerikanska kämparandan. 
En anda som inte hade sitt ideal i den brittiska gentlemannasportens ama-
törtankar.  

De svenska boxningsgalorna var uppbyggda som internationella evene-
mang. När svenska boxare skulle upp i ringen framställdes de i ett internat-
ionellt sammanhang som ibland till och med gjorde att de associerades med 
utlandet. I diskussionerna om ringtaktik och rörelsemönster fanns en strä-
van efter att inkorporera och förmedla det amerikanska. Frågan är hur box-
ningens företrädare såg på Amerika under blomstringstidens första år?  

Det amerikanska, en mångbottnad kulturell logik   
I tidigare avsnitt har visats att proffsboxningen framställdes som en inter-
nationell företeelse och att verksamheten framförallt bar på amerikanska 
referenser. I detta avsnitt görs en fallstudie av tidningens Svensk Boxnings 
syn på det amerikanska under boxningens genombrottsår 1921-1923. Frå-
gorna som ska utredas är om, och hur, man i tidningen ställde sig till det 
amerikanska kulturinflytandet. Den kulturella logiken kan därefter proble-
matiseras i förhållande till maknadslogiken.  

Tidningen Svensk Boxning var mellan 1921 och 1923 en idrottstidning 
som innehöll mycket idémässiga diskussioner. Eftersom denna tidning var 
en så central aktör inom den svenska professionella boxningen, under 
proffsboxningens genombrottstid i Sverige, samtidigt som den är helt negli-
gerad av tidigare forskning, har jag valt att studera denna publikations syn 
på det amerikanska. En studie av Svensk Boxnings ställningstaganden fun-
gerar som en referens till tidigare idrottshistorisk och historisk litteratur 
som berört det amerikanska kulturinflytandet under 1920-talet. År 1923 
bytte tidningen namn till All boxning och denna undersökning avslutas i 
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och med namnbytet.  Efter namnbytet var man inte lika polemisk och det 
idémässiga innehållet var inte heller lika framträdande längre.  

Frågan om det amerikanska kulturinflytandet rymmer och rymde flera 
bottnar. Det amerikanska kulturinflytandet under mellankrigstiden och 
dess mångbottnade karaktär har också varit föremål för ett antal studier. 

Inom det svenska idrottshistoriska fältet är det framförallt Mats 
Hellspong, men också Tobias Stark, som pekat på en rad företeelser inom 
boxningen som de menar var uttryck för amerikanska kulturinfluenser. Det 
handlade om att amerikanska produkter, idéer och moden kom samtidigt 
med boxningens expansion. Amerikansk livsstil, jazz, Ford-bilar och film 
var dess beståndsdelar. Hellspong menar att det fanns en mondän framto-
ning i boxningstidningarna som gav smak på pengar, lyxbilar och vackra 
kvinnor.408 Hellspong har förtjänstfullt noterat och relaterat dessa företeel-
ser till boxningen under mellankrigstiden, men han har inte gjort studier av 
dessa.  

En annan studie som behandlat idémässiga ställningstaganden av en vik-
tig kommersiell aktör på idrottsmarknaden är Rolf Haslums avhandling om 
Torsten Tegnér. I denna försöker Haslum att skapa en idémässig helhet av 
Torsten Tegnérs disparata och ibland motsägelsefulla idémässiga ställnings-
taganden. 409 De olika idémässiga korståg som Idrottsbladet var ute på kan 
ur min synvinkel istället förstås som ett utslag av kamp om marknadsande-
lar likväl som det som Haslum ser som idémässigt sammanhållna stånd-
punkter. Denna problematisering skulle kunna handla om att Tegnérs hårda 
utfall mot konkurrenterna på tidningsmarknaden inte enbart var betingade 
av en sammanhållen, folkfostrande idrottssyn utan också av för stunden för 
hans tidning förmånliga ställningstaganden. 

En studie som behandlar det masskulturella fält som även proffsbox-
ningen tillhörde utgörs av Mats Björkins avhandling Amerikanism, bolsjev-
ism och korta kjolar. Filmen och dess publik i Sverige under 1920-talet. I 
denna problematiseras några aspekter i synen på Amerika. Han menar att 
Amerika både har fått stå för mycket gott samtidigt som Amerika också 
setts som ett hot. Han framhäver att det är påtagligt att i synen på amerik-
anismen används liknande metaforer både när det är fråga om hyllningar 
som fördömanden. Vidare är det svårt att placera in synen på Amerika på 
en höger-vänster skala. Både vänster- och höger tänkare har hyllat och för-
dömt det amerikanska. I amerikanismen kunde det ligga ett hot mot det 

                                                      
408 Hellspong (1982), s.96, se även Stark (2010). 
409  Haslum (2006). 
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europeiska intellektuella kulturarvet, men i amerikanismen kunde det också 
ligga en vision om industriellt framåtskridande och en ny sorts industrial-
ism. Han konstaterar således att amerikanismen fanns som ett möjligt, bä-
rande moment inom industrin och industrialismen såväl som inom tänkan-
det, men att amerikanismen också fanns inom nöjeskulturen med mode, 
dans, musik, film med dess koppling till friare sexualitet.410  

I Svensk Boxning tog man från början ställning för en roll som för-
medlare av ett amerikanskt inflytande. När Svensk Boxning gjorde sin an-
mälan i sitt första nummer 1921 skrev huvudredaktören, signaturen ”Jack 
Langford”, att han skulle gå på med amerikansk energi i arbetet med tid-
ningen. Sin inspiration sade han sig ha fått från den amerikanska tidningen 
Police Gazette. Men vad menade han att detta amerikanska skulle inne-
hålla? 

En av de amerikanska företeelserna som började göra sitt intåg i Sverige 
vid början av 1920-talet var jazzmusiken. Att jazzen var på modet visade 
sig år 1922, inte minst genom att Karl Gerhard i sin sommarrevy Ställ er i 
kön framförde ett av sina allra mest kända nummer, ”Jazzgossen”, för 
första gången.411 Karl Gerhards sång innehöll en mild kritik av jazzen. Ton-
gångarna i Svensk Boxning var helt annorlunda och de var präglade av den 
typ av rasistiska föreställningar som även användes för att skapa en större 
spänning i boxningsmatcher, nämligen en förespeglad kamp mellan ”vita” 
och ”svarta”. I en ledare detta år framställdes jazzen som något stammandes 
från det påstått ociviliserade Afrikas ”negerriken”. Musiken påstods vara 
producerad av de lägst stående ”negerfolken” på jorden. Skribenten menade 
att jazzen var ociviliserad och fann sin svenska publik bland arbetslösa och 
bland dandytyper från Östermalm i Stockholm. För att undvika att ett nö-
jesproletariat uppstod rekommenderade skribenten idrottsövningar.412  

Kritiken mot jazzen fortsatte. Kritiken hade en idémässig dräkt, men dess 
uttryck blev samtidigt till ett angrepp mot konkurrenter på tidningsmark-
naden. Svensk Boxning framställde det som att man låg i konstant konflikt 
med Idrottsbladet som ofta nedlåtande kallades för ”Jazzbladet”. Andra 
konkurrenter sammanfördes också med denna förhatliga musiks uttryck. 

                                                      
410 Björkin (1998), s.41-45, se även Alm (2002), kap.8. 
411  Svensk Musik, populärmusikkatalogen 
http://195.163.23.68/avd/mic/prod/popmusik.nsf/$$Search?Open,. Sökning gjord 
050218. 
412 Sign. Jack Langford, ”Jazz-flugan”, Svensk Boxning, nr. 8, 1922. 
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Tidningen Fotboll och Boxning angreps när utgivarna, bröderna Zetter-
ström, associerades med begrepp som ”jazzäckel” och ”kokainätare”.413 
För att göra det riktigt tydligt påstod man i en annons för den egna tid-
ningen att “Boxningen är en idrott för gentlemän. Men icke för bilåkande 
jazzgossar och spritfördärvade ’old-timers’, vilka aldrig tagit i en box-
handske. Och boxningen är en idrott för alla. Även för gentlemän i arbets-
blus. Som icke kunna uppskatta det ’fina’ i att stjäla semester från filoso-
fiska misch-masch-verk och publicera det som eget.”414 

I en annan ledarartikel utvecklades temat med vad den ”100-procentiga 
yankeen” var. En sådan verklig amerikan träffade man vid Harward- eller 
Yaleuniversiteten. Lika lite som sådana institutioner fanns i Sverige, lika lite 
fanns sådana människor i Sverige. Idealet var personer som var energifyllda, 
optimistiska och i fysisk och psykisk harmoni och gick ut i världen för att 
skapa sig sin egen lycka. ”Nordens amerikaner” var enligt tidningen 
dessvärre dandygossar som klädde sig efter amerikanskt mode, vilka inte 
utövade allsidig kroppskultur utan istället ägnade sig åt de förhatliga ”ne-
gerdanserna”. På kroppskulturens område pläderade författaren för box-
ning och kraftsport. Övriga idrotter och träningssystem ansågs vara alltför 
specialiserade och kunde bara tillfredsställa en publiks sensationslystnad. 
Gymnastiken kunde ha varit ett alternativ eftersom den precis som boxning 
och kraftsport syftade mot harmoniskt byggda gestalter, men den låg ändå 
långt efter boxningen rörande muskelkontroll och styrka.415  

Ett tydligt positivt amerikanskt exempel från filmens värld lyftes fram 
med skådespelaren George Walsh. Han var föremål för regelbundna hyll-
ningar i tidningen. Walsh sågs som en idrottsman trots att han inte var en 
tävlande idrottare. Walsh ansågs vara som Douglas Fairbanks fast kanske 
än bättre och mer naturtrogen. Walsh idrottsmannastil kunde ”lära bort-
klemade jazzgossar och de som inte veta att fysisk utveckling betyder psy-
kisk hälsa och framgång.”416 Annars var Douglas Fairbanks det mest upp-
märksammade idealet för det amerikanska och för idrottsmannen. Tid-
ningen hade ofta artiklar där författarskapet tillskrevs den tidens storheter 

                                                      
413 Osign, ”Hallå boys”, Svensk Boxning, nr. 22, 1923, Bröderna Zetterström var 
Sven och Erik där Sven blev mer känd under signaturen Sharp i bland annat Id-
rottsbladet och Erik blev känd under signaturen Kar de Mumma. 
414 Annons, Svensk Boxning, nr. 2, 1923. 
415 Sign. Jack Langford, ”Om fysisk dekandens och `nordens amerikaner`”, Svensk 
Boxning, nr. 9, 1922. 
416 Sign. Eversharp, ”Bio”, Svensk Boxning, nr. 5, 1923. 



192  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

såsom Carpentier eller Douglas Fairbanks. Det är tveksamt om artiklarna 
verkligen var skrivna av dem, men de gav uttryck för tidningens inställning. 
Douglas Fairbanks stod som författare till en längre artikelserie i tidningen 
under dess första tid 1922 där hans amerikanska stil framkom. Tidningens 
egna skribenter menade att idrottandet var grunden för hans skådespeleri 
och hans leende framåtanda var typiskt idrottsliga.417 Som motpol till Fair-
banks satt man upp den svenska skådespelarstjärnan Gösta Ekman som en 
representant för feminina dandys som påstods inte klara av att medverka i 
riktiga äventyrsfilmer.418 

Den riktiga amerikanen och idrottsmannen skulle själv skapa sin fram-
gång. Detta går här att knyta an till diskussionen om ringtaktik där fightern 
kunde vara ett ideal. En av tidningens ledande skribenter menade att 
”fighterhumör” inte bara var nödvändigt i ringen, utan också genom hela 
livet. Därför var det alla mäns plikt att alltid hålla sig i bästa kondition, 
såväl andligt som kroppsligt.419 

I Svensk Boxning förekom regelbundet bilder på lättklädda människor. 
Bilderna hade ofta en erotisk ton. Det var i allmänhet kvinnor från filmens, 
idrottens eller badsträndernas värld som bjöd på åsynen av naken hud. Bil-
derna på badflickorna förekom i allmänhet på samma uppslag som det fö-
rekom bilder på än mer avklädda män. Även bilderna på männen hade en 
erotisk ton, men dessa bilder var inte hämtade från badstranden eller tea-
terscenen, utan från kraftkarlarnas värld. Artiklar och bilder visar på vackra 
kvinnor och avklädda män. Men det framställs inte i tidningen som att de 
är vilka avklädda människor som helst. Tidningen ville sätta in sina bilder i 
relation till den syn på kroppskultur som man hade. Det fanns många refe-
renser till en amerikansk kroppskultur med rötter hos Bernarr MacFaddens 
”physical culture”. MacFaddens övningar innehöll en kroppsövningsfilo-
sofi som under denna tid karaktäriserades av en muskelkult som bland an-
nat förmedlades i tidningen genom bilder av storheter bland den tidens 
kroppsbyggare, som Charles Atlas, Guy St Cyr, Eugen Sandow och Maxick.  

I en artikel om muskelkultur hävdades att fulländad manlig styrka och 
kroppslig skönhet inte hade många representanter i ”denna feminiserade 
jazz- och skimmygossens allting överglänsande storhetstid”. Män skulle 

                                                      
417 Se sign. Knickerboxer, ”Douglas Fairbanks som idrottsman”, Svensk Boxning, 
nr. 1, 1921. 
418 Sign. Jack Langford, ”Filmslagsmål”, Svensk Boxning, nr. 12, 1922. 
419 Erik Willgoedt, ”Ett ord till boxningens fiender”, Svensk Boxning, nr. 45, 
1923. 
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vara män och kvinnor skulle vara kvinnor. Författaren uppmärksammade 
att utövare av kroppskultur kunde få kritik från religiösa och sedlighetsiv-
rare. Artikelförfattaren förstod att tidningens bilder kunde uppröra men 
försvarade förevisningen av nakna kroppar när de var harmoniskt sköna.420 
De avklädda kvinnorna motiverades med att man förevisade kroppskultur. 
Helt gripet ur luften var inte detta. Bland annat publicerade man en lång 
artikelserie om kvinnlig kroppskultur som spände över sju nummer med 
start i nr 27, 1922. Samtidigt går det inte att bortse från att alla skriverier 
om kvinnlig kroppskultur var ett sätt att motivera bilder på lättklädda kvin-
nor. Man skrev om att hälsa, skönhet och styrka borde vara varje ung dams 
ideal. Man menade att allsidig fysisk fulländning förvärvas på samma sätt 
av både män och kvinnor. Sådana idémässiga uttalanden kunde följas av 
utlysande av baddräktstävlingar där läsarna uppmanades att skicka in bil-
der.421 

Tidigare forskning har visat att det fanns goda möjligheter att positionera 
sig i debatten om det amerikanska och jag har visat att så även skedde inom 
proffsboxningen . I Svensk Boxning gjordes tydliga ideologiska ställnings-
tagandena och dessa hade också sin funktion i kampen om tidningsmark-
naden.  

Vilken typ av amerikanism stod Svensk Boxning för? Var det den mon-
däna framtoning som Hellspong pekat på? Svaret är att boxningens före-
trädare var lika splittrade i idémässiga frågor som man var i uppdelningen 
av tidningsmarknaden. När förhållandena på marknaden hade stabiliserats 
någorlunda var inte All Boxning lika tydlig i sina ställningstaganden som 
sin föregångare.  

Vid ett hastigt påseende av hur Svensk Boxning såg ut när den kom ut 
mellan 1921 och 1923 kan man ge Hellspong rätt i sina påståenden om 
innehållet i sport- och boxningspressen i Sverige. Men det som Hellspong 
lyfter fram som amerikanska kulturinfluenser var inte entydiga företeelser. 
De lättklädda människorna bar på ett idémässigt budskap. Vid ett närmare 
studium av Svensk Boxnings innehåll är vurmen för det amerikanska påtag-
lig, men i diskussionen och ställningstagandena för det amerikanska finns 
klara positioneringar. Tidningen kunde vända sig mot bilåkande och den 
mondäna amerikanska livsstilen. Man menade att man stod för vanligt folks 

                                                      
420 Sign. B.J., ”Muskelkulturen 20:e seklets räddningsplanka”, Svensk Boxning, nr. 
13, 1922. 
421 Osign., ”Damer Ohoj!”, Svensk Boxning, midsommarnummer, 1923. 
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amerikanism långt från överklass, rökiga kafébord och akademiskt filoso-
ferande. Däremot vände man sig inte mot bildning. Tvärtom var de ameri-
kanska prestigeuniversitetens studenter föredömen. Min studie kan också 
sättas i relief till tidigare studier om centrala aktörer på den kommersiella 
idrottsmarknaden. Rolf Haslum har ju försökt att skapa en idémässig helhet 
av Torsten Tegnérs skriftställarskap som utmärktes av tydliga uttalanden i 
olika frågor likväl som av motsägelsefulla budskap. Utifrån min studie kan 
konstateras att de idémässiga ställningstaganden och strider som karaktäri-
serade sporttidningsmarknaden också kan förstås utifrån en kulturell logik 
som kan kopplas ihop med en marknadslogik, det vill säga att idéerna tjä-
nade kommersiella syften. 

Svensk Boxning var en typisk representant för ett genomgående tema i 
förhållandet till landet i väst. Amerika stod för både det mest positiva och 
för det mest negativa. Hela tidningens anslag var att man gick på med ”ame-
rikansk energi”, det vill säga att en av grunderna för att konsumenterna 
skulle köpa tidningen var dess amerikaniserade identitet. Tidningen såg det 
som viktigt att positionera sig kring vilken typ av amerikansk identitet man 
stod för och i sökandet efter en tydlig sådan hamnade man vid sidan av den 
idrottsliga allfarvägen. I denna process av att skapa en identitet för tid-
ningen och proffsboxningen knöt man an såväl till RF-idrotten som till Ber-
narr McFadden och hamnade i en position där tidningens innehåll gränsade 
till pornografi.  Frisk gåpåaranda, harmoni och styrka sågs som viktiga de-
lar av idéinnehållet. Man distanserade sig från annan idrott och ville enbart 
knyta an till kraftsport och boxning. Samtidigt ville man vara kultiverad 
och bildad. Motbilderna till det positiva med Amerika fanns hos konkur-
renterna på tidningsmarknaden. Dessa stod för en osund amerikanism som 
yttrade sig i vurm för jazz och ociviliserat leverne.  Allt som allt handlade 
det om att ge ut en tidning med ett innehåll som man idémässigt stod för 
samtidigt som det är mycket tydligt att ställningstagandena kring den ame-
rikaniserade identitet man stod för också handlade om att stärka sin egen 
marknadsposition och diskreditera sina konkurrenter. 

Sammanfattande analys 
Proffsboxningen gick igenom en period av tillväxt, dynamik och tillbaka-
gång från 1920-talets början och fram till och med 1932. Den inramades av 
spänning, dramatik och tragik. Proffsboxningen var en mångtydig och 
ibland motsägelsefull företeelse som växte fram och frodades utanför den 
övriga idrottsrörelsen.  Det är påtagligt att kommersialiseringen både på-
verkade de som försökte utnyttja idrotten och själva idrotten. 
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Proffsboxningen fick ett globalt genomslag vid 1920-talets början och i 
Sverige var Carpentier-affären med påföljande ifrågasättande av idrottens 
nytta, dödsboxningen i Ingentingskogen och skärpta bestämmelser mot of-
fentlig proffsboxning samlade inom några månader 1921. Riktig fart tog 
den svenska professionella boxningen vid början av 1923 samtidigt som 
Harry Persson började boxas på det Allmänna Boxningssällskapets galor. 
Sällskapet stod för arrangemangen och Harry Persson blev publikmagneten. 
Omkring tio år senare gick Harry Persson sin sista stora match. Ett år senare 
inramades blomstringstiden av ytterligare ett dödsfall i boxningsringen. Då 
avled den finske boxaren Carlo Wäkewä efter en match i Danmark i slutet 
av mars 1932. Strax efter denna tragiska händelse basunerade Svenska 
Sporttidningen, som var en av den professionella boxningens främsta till-
skyndare, ut rubriken ”Förbjud boxning” över hela första sidan.422 Kort 
därefter gick den professionella boxningen in i en nedgångsperiod som va-
rade resten av mellankrigstiden. Svenska Sporttidningen lades ner och den 
andra stora boxningstidningen, Swing, hade helt orienterat om sig till att 
behandla frisksport. Wäkewäs död och pressens nedgång ackompanjerades 
av skärpta bestämmelser rörande privata sällskaps verksamhet, vilket i 
praktiken satte stopp för ytterligare galor i Stockholm. Trots att den pro-
fessionella boxningen fortsatte att utövas i Göteborg, med internationella 
sportsliga framgångar för några svenska boxare, var dess blomstringstid 
förbi.   

Harry Perssons karriär sammanföll i stort med proffsboxningens blomst-
ringstid, men den sammanföll inte exakt. Proffsboxningens popularitet var 
inte enbart ett svenskt fenomen. Harry Perssons stigande stjärna hade för-
beretts av etablerandet av proffsboxningen som masskulturell och mark-
nadsorienterad företeelse där boxningsböcker givits ut, där flera tidnings-
projekt med boxningen som huvudingrediens hade startats, där boxnings-
galor planerades och där olika nöjesetablissemang hade stått som scen för 
knytnävskamper och kraftprestationer. Den tragiska dödsboxningen i 
Ingentingskogen bidrog paradoxalt nog till att förutsättningar skapades för 
de former under vilka professionell boxning bedrevs under perioden. För-
utsättningen var att offentliga proffsboxningsgalor förbjöds och att galorna 
kom att ordnas av slutna boxningssällskap.  

Relationen är svag mellan att det anordnades större proffsgalor i Sverige 
och att proffsboxningen etablerades som masskulturell företeelse. De större 
specialtidningarna Idrottsbladet, Swing och Svensk Boxning hade etablerat 
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sig på marknaden före 1923, när större galor började anordnas. I övrigt 
startades en rad andra tidningsprojekt som bland annat inriktade sig på 
boxning. På biograferna visades redan fiktions- och spelfilm med boxnings-
teman. På bokhandelsdiskarna låg redan böcker om boxning. Den stigande 
boxningsstjärnan Harry Persson var ett resultat av att det fanns många män-
niskor som redan var bekanta med sporten och det fanns en infrastruktur 
som kunde förmedla stjärnglansen. Tidningarna, böckerna och filmerna var 
inte ett resultat av att Harry Persson lyckades i ringen. Förhållandet var det 
motsatta. Parallellen till genombrottet för den amerikanska fotbollen i USA 
är tydlig, såsom Michael Oriard har beskrivit, där han pekar på hur pressens 
skriverier och uppmärksamhet kring detta rugbyliknande spel startade in-
nan sporten fick sitt stora genombrott.423 

Det arrangerades inga egentliga proffsgalor i Stockholm mellan dödsbox-
ningen och ABS-tiden förutom några mindre arrangemang på landsorten. 
Men tiden mellan boxningens internationella genomslag vid början av 
1920-talet och när stora boxningsgalor började ordnas i Sverige var ingen 
tid av stiltje. Under åren 1921-1923 ägde en intensiv kamp rum mellan id-
rottstidningar och galaarrangörer på boxningsmarknaden. Som segrare stod 
tre olika tidningsprojekt och en huvudorganisation för anordnandet av ga-
lor. Dessa aktörer kom senare att i viss mån acceptera ett proförbund. För-
bundet var emellertid alltför involverat i kampen kring arrangemangen för 
att kunna fungera som en oberoende främjare, reglerare och kontrollerare 
av proffsboxningen. 

Boxningen var en av de mest populära sporterna i Sverige under min 
undersökningsperiod. Detta var den inte i kraft av antalet utövare utan i 
kraft av sin position i olika typer av massmedia såsom dagspress, special-
press, biograffilm, teater, musik och böcker. För att förstå boxningen menar 
jag att det är av vikt att lyfta fram boxningens rötter. De finns inte bara i 
den brittiska idrotten, utan även i nöjeskulturen. Dessutom finns rötterna i 
kontinental kraftsport och i den amerikanska kroppskulturen. Jag har velat 
visa hur enskilda individer kunnat fungera som förmedlande länkar och jag 
har pekat på det faktum att den professionella boxningens blomstringstid 
hade som förutsättning en ny typ av masskultur, som gjorde sitt intåg under 
1920-talet. 

Proffsboxningen skiljer sig från idrottsrörelsen på ett antal punkter. Två 
centrala förhållanden är att den lokala verksamheten inte bedrevs i idrotts-
klubbar och att det centralt inte fanns något stabilt och fullt ut accepterad 
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specialförbund. Därmed stod varken förbund eller klubbar som arrangörer 
för tävlingsarrangemangen såsom brukligt inom idrottsrörelsen. Istället 
drevs tävlingarna av olika arrangörssällskap, varav ABS tidvis innehade en 
monopolliknande position, men en position som utmanades av andra hu-
gade konkurrenter. Framförallt var detta tydligt under de första åren för 
arrangerandet av större galor. 

När konkurrenssituationen hade stabiliserat sig för arrangörssällskapen 
vidtog stridigheterna mellan vilka som skulle kontrollera sporten inom det 
spirande, men aldrig fullt blommande, Svenska Proffsboxningsförbundet. 
Exakt vilka aktörer som skulle representeras av Proffsboxningsförbundet 
har inte gått att fastlägga, men dess tydliga kopplingar till olika kommersi-
ella intressen kring proffsgalorna gör att inget tyder på att det formellt re-
presenterade klubbar, eller ens de olika arrangörssällskapen. Dess legitimi-
tet kom därför att ifrågasättas. Proffsboxningsförbundet ser ut att ha varit 
en form av branschorganisation. Proffsboxarna försökte istället att skapa 
en organisation för boxarna, vilken kan liknas vid en form av fackförening. 
Det ligger nära till hands att sluta sig till att eftersom proffsboxningen växt 
fram i symbios med en spektakulär kraftmätningstradition och att den mo-
dernare proffsboxningen kom att formas i masskulturen i en konkurrensut-
satt marknadssituation så kom den att organiseras annorlunda än den öv-
riga folkrörelseidrotten. Kommersialiseringen påverkade inte bara de som 
försökte utnyttjade idrotten utan den fick också återverkningar på själva 
idrotten. Konsekvensen blev nämligen ett otydligt tävlingssystem, med 
oklara sportsliga hierarkier och oklara regler.  

Trots att proffsboxningen så tydligt var en produkt formad i en mark-
nadssituation med konsekvenser för proffsboxningens organisation och ut-
förande är det tydligt att publiken placerade in proffsboxningen bland 
andra sporter. Proffsboxningen hade sin plats bland andra sporter i sport-
pressen och dess ledare kom inte sällan från sporttidningarna eller från id-
rottsrörelsen led. 

Publiken konsumerade dock inte proffsboxningen enbart i form av idrot-
tande. Proffsboxningen hade en tydlig plats inom den folkliga nöjeskul-
turen. Filmupptagningar av större matcher visades regelbundet på biogra-
ferna, en rad spelfilmer med olika former av boxningsanknytning gick på 
biograferna, de sporttidningar som skrev om boxning kombinerade detta 
med andra mer renodlade nöjesföreteelser, schlagersångare besjöng 
proffsboxningen och den förekom regelbundet i revyerna. Detta bidrog 
också till att boxningens identitet inte enbart låg i att den var en idrott bland 
andra utan att den också var en nöjesföreteelse bland andra. 
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Proffsboxningen hade kvaliteter som innebar att sporten var lättfattlig 
oavsett hur regeltillämpningen såg ut eftersom nedslagningen och en even-
tuellt efterföljande knock-out var svår att misstolka. Vägen till vinsten be-
hövde inte heller vara ett strikt efterföljande av reglerna. Det finns exempel 
på hur ledande proffsboxningsföreträdare gav råd om olika metoder för att 
bluffa sig till fördelar i matcherna. Proffsgalornas uppbyggnad och sports-
liga resultat var också i det närmaste övertydliga eftersom de publikdra-
gande hemmastjärnorna i allmänhet vann. Galornas sammansättning var 
lika mycket konstruerade utifrån en marknadsmässig logik som utifrån en 
tävlingslogik. Galorna såldes genom lättfattliga idrottsprestationer, som 
förvisso inte bedrevs under fullt ut sportifierade förhållanden. Proffsbox-
ningen genomgick en sportifieringsprocess som bidrog till att aktiviteten 
påminde om en modern tävlingsidrott präglad av en tävlingslogik med lätt-
fattliga prestationer, men utan att fullt ut accepterade regelverk och kon-
trollerande förbund hade utvecklats. Avsaknaden av fullt ut accepterade 
regler och kontrollerande förbund kan förklaras med sportens nära relation 
till kommersiella aktörer som mer var måna om att bevaka sina marknads-
andelar, skapa säljande arrangemang än om att etablera sporten inom id-
rottsrörelsens hägn. Förutom att tillhandahålla idrottsupplevelser bidrog 
proffsboxningen till identifikationsmöjligheter som kanske andra idrotter 
inte bar på, identifikationsmöjligheter som bidrog till att de idrottsintresse-
rade just ville konsumera proffsboxning. 

Boxningen hade en förmåga att gå över nationsgränserna. Boxningens 
tävlingssystem var uppbyggt kring större galor. Till skillnad från andra id-
rotter hade den professionella boxningen en inriktning som gjorde att det 
var de internationella matcherna som både gav prestige till vinsterna och till 
galorna. Visserligen skall inte idrottens förmåga att skapa nationell samhö-
righet underskattas, men boxningen var påtagligt internationellt orienterad. 

Boxningsgalornas uppbyggnad, och själva presentationen av boxarna i 
programblad och tidningar, ger en bild av boxningen som delaktig i en in-
ternationell kultur. Med detta vill jag argumentera mot resonemang, som 
ser idrotten främst som nationellt identitetsskapande. Inom boxningen 
fanns det tydliga drag av att man försökte knyta an till ett amerikanskt kul-
turinflytande. Den svenska boxaren ”Johnny Widd” kan exempelvis mer 
ses som göteborgare, boxare och amerikan än som ett möjligt råmaterial för 
en nationellt laddad idrottshjälte. Proffsboxningen såldes som en fläkt av 
Amerika. Detta syntes inte bara i det amerikaniserade smeknamnsbruket 
utan i premierandet av närkampsboxning och amerikansk fighterinställ-
ning. Det uppstod också en marknad för boxningsrelaterade produkter. 
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Dessa produkter försökte entreprenörer att ladda med boxningens kultu-
rella innehåll. Exempel på detta är att tuggummituggande, rökning och stil-
medvetna kläder samt konsumtion av stärkande medel kunde göra att den 
hundraprocentiga yankeen var redo att möta världen med ett knockoutslag 
fyllt av den kraft som småspararens sparkapital hos Postbanken kunde ge. 

Därmed distanserade man sig också från den brittiska idrottstraditionen 
med dess idémässiga ideal. Istället var den amerikanska sportens ideal också 
en möjlig förmedlare av alternativa kroppsövningsideal, vilka senare ut-
vecklades utanför folkrörelseidrotten och inom frisksportrörelsen istället. 

Synen på det amerikanska visade sig inte bara genom en vurm för det 
amerikanska och att det visade sig möjligt att sälja proffsboxningen som en 
fläkt av det moderna landet i väst. Det uppstod en kamp på marknaden om 
vad som låg i det amerikanska. Uttalanden om de amerikanska idéer som 
boxningen bar på innehöll angrepp på konkurrenter. I Svensk Boxning, som 
var en av huvudaktörerna inom boxningen, förekom det erotiskt laddade 
bilder av kvinnor. Bilderna motiverades med kroppsfilosofiska resonemang 
hämtade från Bernarr MacFadden. Bilåkning och jazz sågs som dåligt ame-
rikanskt kulturinflytande medan de leende framgångsrika sportmännen och 
filmstjärnorna George Walsh och Douglas Fairbanks var ideal. 

Den professionella boxningen, och dess aktörer, finns inte bland vin-
narna i den svenska idrottshistorien. Detta förtar inte deras centrala posit-
ion under den tid det begav sig. Då var man en av de massmedialt och 
publikt mest populära aktiviteterna. Kopplingarna till kraftsporternas kon-
tinentala cirkustradition, till den amerikanska sportens professionalism och 
masskultur gör att proffsboxningen inte bara kan bedömas och förstås som 
främst en företeelse, som skall relateras till brittisk idrott och RF kontrolle-
rad verksamhet. Samtidigt är det värt att påpeka att jag i detta kapitel lyft 
fram aspekter som bidrar till att problematisera proffsboxningen som en 
idrottsföreteelse mellan kommersialism och folkrörelseidrott. Min metod 
riskerar att överbetona de särskiljande dragen och underbetona de känne-
tecken och processer som liknar folkrörelseidrotten. Mina val av källor är 
förmodligen de som stod längst bort från idrottsrörelsen och närmast mark-
naden. Med en djupare kontrastering mellan olika aktörer hade masskul-
turens motstridiga drag kunnat bli än mer framträdande. Där jag lyfter fram 
de amerikanska kulturinfluenserna och den säljande internationella identi-
teten hade en annan undersökning kunnat lyfta fram idrottens förmåga att 
främja nationell identitet. Där jag lyfter fram kontinuiteten mellan de spek-
takulära kraftproven och idrottens rötter ner i en underhållningstradition 
hade man också kunnat betona att den moderna idrotten som stärktes under 
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mellankrigstiden utmärktes av ett brott med det förgångna. Sammantaget 
stärker dessa anmärkningar, eller falsifieringsmöjligheter, slutsatsen att 
proffsboxningen som masskultur var mångtydig och ibland motsägelsefull.  

Oavsett ovanstående anmärkningar är ändå kapitlets huvudsakliga slut-
sats klar. Proffsboxningen var populär, den formades i ett marknadsmässigt 
samspel av en marknadslogik, det vill säga den idrott som levererades var 
påverkad av en marknadisering. Denna marknadisering påverkade hur 
sportifieringsprocessen pågick och proffsboxningens tävlingsmoment var i 
grunden lättförståeligt, den som slog hårdast och träffade vann i allmänhet, 
oavsett vilket regelverk som tillämpades.  Proffsboxningens organisationer 
var nära knutna till massmediektörer och proffsboxningen antog inte under 
perioden en folkrörelsekaraktär. Tävlingarnas utformning var sådan att det 
inte alltid var så att de sportsligt mest motiverade matcherna genomfördes, 
utan de mest motiverade matcherna var de som kunde bidra till att sälja in 
en identitetsskapande process kring proffsboxningens internationella, kul-
turella innehåll. 

Trots att den professionella boxningen levde vidare i Göteborg under 
1930-talet, tog blomstringstiden slut under 1932. Den vildvuxna boxnings-
marknaden hade tuktats, specialtidningarna omorienterade sig och sport 
fick en mer undanskymd plats i nöjesvärlden. Detta betyder inte att de stora 
publika arrangemangens tid var förbi. Men fokus i publikens blick flyttade 
från 1920-talets slut och framöver till andra idrotter. I Stockholm blev 
några av de största aktörerna fotbollsklubben AIK och friidrottsklubben IK 
Göta föremål för en intensiv exponering. Deras verksamhet skilde sig på en 
viktig punkt från proffsboxningen. Klubbarnas aktivitet ägde rum inom ra-
men för Riksidrottsförbundets verksamhet, vilket gav andra förutsätt-
ningar. Dessa två klubbar kommer att stå i fokus för de två kommande 
kapitlen. 
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IK Göta och friidrotten 
Det har förekommit ett antal uppmärksammade fall av friidrottare som 
stängts av från tävlande på grund av överträdelser av amatörregler. I Sverige 
är förmodligen avstängningarna av löparna Gunder Hägg och Arne Anders-
son under 1940-talet de som är mest kända för eftervärlden. Svenska löpar-
framgångar hade gjort friidrotten populär. Friidrottsförbundet genomförde 
en ”amatörräfst” för tiden 1940-1945 där man misstänkte att 44 idrottare 
tagit emot otillåtna ersättningar och 25 dömdes för detta.424 Ett annat upp-
märksammat fall var avstängningen av löparen Dan Waern 1961.425 

De processer som låg bakom fallen om överträdelser av amatörreglerna 
handlade om att idrottsarrangörer ville anlita löpare samtidigt som löparna 
insåg att de hade ett marknadsvärde. Deras attraktivitet låg i en marknads-
potential för friidrottstävlingar som bidrog till betalningar i strid med reg-
lerna. Det var inga bondeoffer som friidrottsförbundet gjorde. Det var de 
största stjärnorna som stängdes av. Ur mitt perspektiv är dessa händelser 
exempel på hur idrottens olika logiker kommit att motverka varandra. I 
detta kapitel analyserar jag just sådana förlopp inom den svenska friidrotten 
under mellankrigstiden. 

I avhandlingen studeras den kommersialisering som delar av idrotten gick 
igenom under mellankrigstiden. Avhandlingens studier är inriktade på id-
rottsföreteelser som fanns i spänningsfältet mellan masskonsumtionskultur 
och den ideella folkrörelsesfären. I detta kapitel tas utgångspunkten hos en 
aktör som ingick i idrottsrörelsen, men som samarbetade med aktörer utan-
för denna och som även själv agerade genom att tänja på idrottsrörelsens 
regelverk. I detta kapitel står en av de då betydande klubbarna inom friid-
rotten i fokus, stockholmsföreningen IK Göta. Vidare studeras hur friid-
rottsförbundet förhöll sig till kommersialiseringsprocesserna.  

Vad motiverar en studie om en friidrottsklubb och dess relationer till fri-
idrottsförbundet? Jag menar att eftersom friidrotten var en av de populär-
aste idrotterna att konsumera är denna idrottsgren intressant att problema-
tisera. Jag har valt att studera en av de mer omtalade klubbarna under mel-
lankrigstiden. Den var tongivande avseende sportsliga framgångar och ar-
rangerandet av stora friidrottsgalor. Klubben var ofta inblandad i konflikter 
kring sin elitverksamhet, främst om hur stora friidrottstävlingar arrangera-
des. Klubben blev även föremål för en av förbundets största utredningar 
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under mellankrigstiden rörande bristande efterlevnad av friidrottsförbun-
dets regler i samband med ”Göta-affären” 1932. IK Göta var således en 
omdiskuterad och tongivande aktör inom friidrotten. Klubbens verksamhet 
och ställningstaganden i förhållande till friidrottsförbundet kommer att 
problematiseras utifrån avhandlingens genomgående tematan, det vill säga 
marknadisering, sportifiering och identitetsprocesser. 

Analyserna görs med utgångspunkt i klubbens verksamhet och eftersom 
den ingick i idrottsrörelsen finns en tydligt definierad klubbnivå och en tyd-
lig förbundsnivå i form av ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsför-
bundet. Tyngdpunkten i undersökningarna, som omfattar hela mellankrigs-
tiden, ligger på åren kring decennieskiftet 1930, då klubben var som mest 
framgångsrik. Syftet är att problematisera marknads-, tävlings- och kultu-
rella logiker. Detta görs med stöd i ett antal exempel på hur klubben hand-
lade och hur förbundet agerade. Utifrån dessa dras slutsatser om klubben 
som en representant för idrott som inte bara kan förstås i relation till idrot-
tens interna utveckling utan också som en del av den tidens idrottsliga mass-
kultur. 

Huvudfrågeställningen i avhandlingen är vilka konsekvenser som blev 
följden av kommersialiseringsprocesserna och marknadisering. Denna styr 
även detta kapitel. En underliggande fråga är om utformningen av klubbens 
verksamhet mer kan förstås som ett målmedvetet arbete för att bygga sin 
position på idrottsmarknaden än som värnandet av idrottsrörelsens idéer 
och organisatoriska uppbyggnad. Av denna frågeställning följer att det är 
marknadiseringen av friidrotten och utnyttjandet av den marknadspotential 
som idrottsgrenen innehöll som står i fokus och genomsyrar samtliga delar 
av kapitlet. Det handlar om och hur klubben försökte skapa resurser och 
utnyttja sin position på friidrottsmarknaden. Vilka konsekvenser hade detta 
för klubbens idrottsverksamhet och för friidrottens aktörer? Precis som i 
föregående kapitel problematiseras hur konsekvenserna kunde bli att det 
inte enbart handlade om att arrangera, delta i och vinna tävlingar enligt 
tävlingsidrottens grundläggande tävlingslogik utan också om att attrahera 
publik och konsumenter enligt den ekonomiska marknadens logik. Dessa 
logiker och processer tvinnades samman genom de kulturella uttryck som 
verksamheten hade och kan relateras till identitet. 

Kapitlet inleds med en genomgång av forskningsläget och källmaterialsi-
tuationen samt en beskrivning av IK Göta och ledaren Sven Låftman. Efter 
dessa inledande avsnitt följer kapitlets centrala undersökningar. I kapitlet 
behandlas, precis som i de andra kapitlen, idrotten på konsumtionsmark-
naden, idrott som folknöje och idrotten som en arena för grupper som vill 
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utnyttja den. Kapitlet är ordnat i tre tematiska delar. De behandlar aspekter 
på marknadiseringen, följt av aspekter på sportifieringen och aspekter på 
kulturella processer. 

Marknadiseringen belyses genom studier av friidrottens popularitet, 
klubbens engagemang i att ordna friidrottsgalor samt olika processer syf-
tande till att skapa resurser till klubben och en studie av klubbens egen syn 
på sin verksamhet och position. 

Sportifieringen belyses genom studier av marknadiseringen. Studierna be-
handlar hur IK Göta försökte omförhandla idrottens regler och utmana fri-
idrottsförbundet, hur attraktiva tävlingsarrangemang skapades och hur täv-
lingslogiken kunde sättas ur spel i strävan efter att få en framgångsrik verk-
samhet. En underfråga är om klubbens strävanden också kan förstås som 
en process i motsatt riktning av att idrottens utveckling går mot allt enhet-
ligare regler och organisationer. 

Identitetsprocesser belyses genom studier av den bild som klubben kom-
municerade internt och externt, hur tävlingarna bekräftade identiteter samt 
betydelsen av det internationella utbytet. 

De olika processerna är tematiskt ordnade. Marknadslogiken, tävlings-
logiken och den kulturella logiken var dock inte separerade från varandra i 
praktiken, utan de var intimt förknippade med varandra. I sammanfatt-
ningen av kapitlet summeras resultaten från delstudierna för att ligga till 
grund för avslutningskapitlets problematisering. 

Jag försöker genomgående strukturera idrottens organisation i två nivåer, 
dels förbundsnivå och dels arrangörsnivå. I detta kapitel är dessa nivåer 
tydligare definierade än i det föregående kapitlet om boxning. På grund av 
denna tydligare åtskillnad mellan nivåerna och på grund av källmaterialets 
beskaffenhet är de båda nivåerna närvarande i de flesta avsnitt i kapitlet. 

Forskningsläge  
Både vissa aspekter på den svenska friidrottens utveckling och på IK Göta:s 
verksamhet är berörd i tidigare forskning. Min forskning bidrar till att ny-
ansera detta kunskapsläge.  

Översiktligt är den svenska friidrottens utveckling berörd i Lennart K. 
Perssons och Thomas Petterssons (1995) Svensk friidrott 100 år. Denna bok 
är dock inte problemorienterad. Jan Lindroth (1987) har i Idrott mellan 
krigen analyserat den svenska idrottsrörelsens utveckling, där vissa delar är 
relevanta för de processer jag studerar, bland annat vilka idéer som idrotts-
rörelsen stod för. Han företräder ståndpunkten att idrotten utvecklats från 
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att vara oorganiserad till att uppnå en allt högre grad av organisatorisk en-
hetlighet och att idrotten alltmer kommit att bedrivas under standardiserade 
former. Karin Wikberg (2005) har i sin avhandling, Amatör eller profess-
ionist?, studerat hur amatörfrågan behandlats inom den svenska idrottsrö-
relsen. Hennes huvudresultat vad gäller friidrotten är att brott mot amatör-
reglerna inte var vanliga inom friidrotten under mellankrigstiden och att 
förloppen kring IK Göta kan ses som fåtaliga exempel i förhållande till fri-
idrotten i stort. Tolkningen är i Lindroths efterföljd, där händelseförloppen 
kring IK Göta blir till mindre brott på en annars linjär utveckling för idrot-
ten. Leif Yttergren, (2004), har i sin artikel ”Nurmi-affären Edström, Kek-
konen och Nurmis avstängning 1932”, studerat den så kallade ”Nurmi-af-
fären”, där svenska friidrottsledare genom sina positioner inom det inter-
nationella friidrottsförbundet var tongivande aktörer. Han tolkar händelse-
förloppet kring hur den finske löparen Paavo Nurmi förlorade sin amatör-
status som att friidrotten vid inledningen av 1930-talet gick igenom en ”ide-
alistisk nyordning” och därför agerade mot olika idrottsstjärnor som bröt 
mot reglerna kring betalningar.  

 

Källmaterial 
Genomgående i avhandlingen struktureras idrotten på två nivåer, dels på 
förbundsnivå och dels på arrangörsnivå. I detta kapitel representeras arran-
görsnivån av IK Göta och den centrala förbundsnivån av Svenska Idrotts-
förbundet, som jag refererar till som friidrottsförbundet. Därmed studeras 
inte RF centralt och inte heller olika distriktsförbund. Kapitlet bygger i hu-
vudsak på IK Götas egna publikationer och på Friidrottsförbundets proto-
koll- och utredningsmaterial, som finns hos Riksarkivet. Vidare har även 
källmaterial från IK Göta-ledaren Sven Låftman, som finns i ”Direktör Sven 
Låftmans idrottshistoriska arkiv”, studerats samt ett fragmentariskt proto-
kollmaterial från organisationen ”Idrottstrusten”. 

Förbundsmaterialet utgör ett rikt material. IK Göta är den klubb som 
flitigast förekommer i friidrottsförbundets olika typer av protokollmaterial 
och utredningar i förhållande till andra föreningar. Klubben var mycket ak-
tiv visavi förbundet och förbundet försökte flera gånger reglera förhållan-
dena till IK Göta.  Klubben var under perioder representerad i förbundssty-
relsen.  

Det finns inget bevarat protokollmaterial, ekonomiska redovisningar et-
cetera från IK Göta. De främsta anledningarna till detta är några eldsvådor 
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hos klubben samt att material förkommit vid olika flyttar. Det finns däre-
mot ett relativt rikt material av publikationer. Mest innehållsrikt är det 
medlemsblad som klubben gav ut. Det innehåller uttalanden om klubbens 
ståndpunkter, allmänt journalistiskt material om klubbens verksamhet samt 
olika typer av resonerande, idémässiga texter.  

Det källmaterial som används i detta kapitel skiljer sig åt från det som 
används i de två föregående kapitlen. Tyngdpunkten i undersökningarna 
ligger därmed annorlunda än i de andra kapitlen och bidrar till att IK Göta 
analyseras utifrån klubbens relationer till förbundet. Förbundet behandlade 
oftast klubbens göranden i samband med olika konflikter eller när klubben 
försökte påverka något. Detta bidrar till ett intryck av att klubbens verk-
samhet omgärdades av ständiga konflikter. På grund av att klubbens eget 
material saknas kan inte detta intryck nyanseras. Avsaknaden av klubbens 
protokollmaterial innebär också att klubbens interna arbete inte kan analy-
seras och att eventuella interna konflikter inte kan blottläggas. Denna av-
saknad av källmaterial bidrar dock inte till att avhandlingens centrala pro-
blemställning kring hur tävlingslogiken och marknadslogiken både samver-
kade och stod i motsättning till varandra inte kan belysas. 

Avsaknaden av källmaterial från IK Göta innebär att ett tema är svårt att 
fördjupa, nämligen vilken aktör som är mest drivande, det vill säga om det 
är klubben IK Göta eller dess ledare Sven Låftman som är den drivande 
aktören. Min lösning på detta är att än tydligare rikta in studierna mer på 
hur olika logiker samverkade och motverkade med utgångspunkt i klubbens 
verksamhet än att analysera de enskilda aktörernas strävanden. I kapitlets 
avslutning kommer jag att utveckla relationen mellan Låftman och IK Göta. 

Klubben och Sven Låftman  
IK Göta bildades år 1900 genom ett samgående mellan några mindre klub-
bar. Klubben var under en period en av de tongivande idrottsklubbarna i 
kraft av sportsliga framgångar och framgångsrik arrangörsverksamhet. 
Klubben hade sin hemvist på Östermalm i Stockholm. Man hade tillgång 
till Östermalms IP och de större tävlingarna ägde rum på Stadion. 

Klubbens huvudgren var friidrott. I friidrott vann klubben en rad bety-
delsefulla segrar och några av deras idrottare tävlade även framgångsrikt 
internationellt. Dess största stjärna var Sten ”Sten-Pelle” Pettersson som tid-
vis var världsrekordhållare på 110 respektive 400 meter häck och bland 
annat tilldelades den första Svenska Dagbladets guldmedalj, det så kallade 
”bragdguldet”, 1925.  
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Fram till 1940 hemfördes 79 manliga och 40 kvinnliga svenska mäster-
skap i friidrott. IK Göta vann den prestigefyllda klubbtävlingen Svenska 
Dagbladets stafettlöpning för herrar 16 gånger under åren 1915 till och med 
den sista vinsten under den studerade perioden, år 1932.  

Vid slutet av 1927 hade klubben 812 medlemmar.426 Det finns inga upp-
gifter om hur många av medlemmarna som var aktiva idrottare eller inom 
vilka sporter de var aktiva, vilket kön de hade samt i vilka åldrar som med-
lemmarna fanns. Klubbens ekonomiska situation år från år har inte gått att 
följa på grund av avsaknaden av klubbens ekonomiska redovisningar. 

Klubben var med och arrangerade såväl nationella som internationella 
friidrottstävlingar under 1920- och 1930-talen. Man arrangerade också fri-
idrottstävlingar som en del av AIK:s matcharrangemang under 1930-talet. 

Konkurrerande friidrottsklubbar i Sverige var bland annat stockholms-
klubben SoIK Hellas, malmöklubben MAI och göteborgsklubben Örgryte 
IS. Dessa klubbar ordnade liknande galor som IK Göta under tidsperioden. 
Ingen av dessa klubbar drev sina intressen gentemot Friidrottsförbundet 
som IK Göta gjorde och källmaterialet skvallrar därför inte heller om att 
kommersialiseringsprocessen påverkade deras ageranden visavi förbundet i 
lika stor utsträckning som för IK Göta. 

Klubben hade även framgångar inom andra sporter. I bandy vann man 
SM för herrar fyra gånger under andra halvan av 1920-talet. Från 1922 till 
och med 1930 vann man svenska mästerskapet i ishockey för herrar sju 
gånger.427  

IK Göta tillhörde den svenska idrottsrörelsen. Klubben var medlem i Fri-
idrottsförbundet och förbundet var medlem av Internationella Friidrottsför-
bundet (IAAF).428 Friidrotten var en amatöridrott med bas inom internat-
ionella friidrottsförbundet och inom den olympiska rörelsen. Därmed skiljer 
sig friidrotten från de idrottsgrenar som behandlats i avhandlingens övriga 
kapitel. Både boxningen och fotbollen var sporter som internationellt delvis 
bedrevs som professionella idrotter.  

Idrottsliga framgångar gav rösträtt vid Friidrottsförbundets årsmöten De 
åtta bästa föreningarna i kampen om Mästerskapsstandaret vid SM-tävling-
arna i friidrott fick från 1920 och framåt rösträtt och IK Göta var allt som 
oftast en av dessa. Mästerskapsstandaret var ett pris som instiftades 1910 

                                                      
426 Osign., ”Smått om varjehanda”, IK Göta Medlemsblad, nr.2, 1928. 
427 Mårten Möller, ”IK Göta, Stockholm”, Nordisk familjeboks sportlexikon 
(1940).  
428 Persson, Pettersson (1995), s. 362. 
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och som delades ut till bästa förening vid SM-tävlingarna i friidrott. Detta 
var ett omstritt pris som diskuterades vid en rad årsmöten inom Friidrotts-
förbundet. Kritikerna menade att priset uppmuntrade till värvningar, 
osämja och till att idrottsmän ställde upp i för många grenar.429 

Bland föreningens ledare märktes flera personer med förtroendeuppdrag 
inom Friidrottsförbundet. Till dessa hörde Axel Ahlqvist, Manne Karlsson 
och Sven Låftman. Under IK Götas mest framgångsrika år var Sven Låftman 
drivande i klubben. När Låftman ledde klubben utvecklades IK Göta från 
att vara en av flera framgångsrika Stockholmsklubbar till att under perioden 
fram till 1932 vara den tongivande klubben. Låftman var ordförande i klub-
ben under tiden 1925-1933. Under åren 1921 till 1924 var han ordförande 
för Idrottstrusten. Han var ordförande i Kronobergs IK 1921 till 1923. 
Denna klubb var också periodvis en betydande klubb i Stockholm.430 Efter 
diverse meningsskiljaktigheter i IK Göta upphörde Låftman 1933 formellt 
som ledande person i klubben. Under 1947, i efterdyningarna till Gunder 
Hägg-febern, kom han tillbaka som frontfigur i IK Göta och ledde en stor 
utlandsturné till Frankrike och Belgien.431 

Låftman hade flera olika typer av engagemang. Han kombinerade under 
sin tid i IK Göta sitt ordförandeskap med företagande inom förlags- och 
agenturbranschen, ledamotskap inom Friidrottsförbundets centrala organ 
och redaktörskapet för Nya Dagligt Allehandas sportsidor. Sitt redaktör-
skap på tidningen hade han fram till 1933. Han hade en förmåga att befinna 
sig mitt i händelsernas centrum. Detta hade visat sig tidigare, inte minst när 
han under sin tid på Svenska Idrottstidningen stod bakom det omdiskute-
rade besöket av den franske boxaren George Carpentiers på Cirkus 1921. 

Jan Lindroth klassificerar Låftman som tillhörande idrottsrörelsens 
andra generation som tog vid efter Victor Balck och de andra ledare som 
grundade den svenska idrottsrörelsen. Den andra generationen, menar 
Lindroth, fortsatte att arbeta för att ge idrotten erkännande och stabilitet.432  

I de följande studierna kommer jag att fokusera på såväl IK Göta som på 
Sven Låftman. Det är ofta svårt att skilja på när det är Låftman som agerar 

                                                      
429 Persson, Pettersson (1995), 306ff. 
430 Sven Lindhagen, Erik Bergvall, ”Låftman Sven”, Nordisk familjeboks sportlexi-
kon (1943), Lindroth (1984). 
431 Osign, ”Låftman Sven”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1949), Lindroth 
(1984). Under efterkrigstiden fortsatte Låftmans ledargärning inom bl.a. svenska 
och internationella skridskoförbundet. 
432 Lindroth (1984). 
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och när det är klubben som helhet som agerar. Låftmans agerande inom 
såväl idrottsrörelsen som inom idrottspressen gör att de processer han var 
med och formade kan användas ur mitt perspektiv för att belysa markna-
diseringen, sportifieringen och de identitetsprocesser som kringgärdade id-
rotten. Av detta följer också en avsikt att ta ställning till Lindroths tolkning 
att Låftman, som en del av idrottsrörelsens andra generation av ledare, ar-
betade vidare i kampen för den organiserade idrottens erkännande och sta-
bilitet. 

Marknadisering 

Friidrottens popularitet 
I detta avsnitt besvaras frågan om hur populär friidrotten var och hur friid-
rottsintresserade konsumerade denna idrottsgren. Precis som i föregående 
kapitel görs en sammanvägning kring dess genomslag i olika sammanhang. 

Friidrotten var en av de populäraste sporterna i Sverige under mellank-
rigstiden. Den var både populär att utöva433 och att konsumera för åskådare 
eller mediekonsumenter. Det har dock inte gått att få fram tillförlitliga upp-
gifter kring åskådarantal vid alla friidrottsgalor av större snitt. Däremot 
kommer inkomster från galor att redovisas i senare avsnitt och dessa in-
komster indikerar att det var mycket publik på de större friidrottstävling-
arna. Publiktillströmningen kan uppskattas grovt. AIK spelade på Stadion 
fram till 1937 och hade under 1930-talet ett publiksnitt på över 15 000 
åskådare.434 IK Götas galor ordnades på Stadion och kan vid några tillfällen 
uppskattas ha haft publiksiffror i samma härad som AIK:s publiksnitt. Dock 
ordnade klubben större galor enbart en, två eller tre gånger per år.  

Andra publikdragande friidrottsarrangemang på samma arena var lands-
kamper i friidrott och olika mästerskapstävlingar som också anordnades 
regelmässigt. Under 1920-talet och 1930-talet ägde SM-tävlingarna rum på 
Stadion. Under 1920-talet låg aldrig den totala publiksiffran för de två da-
gar som tävlingarna genomfördes på över 20 000 personer. År 1930 ökade 
intresset för SM-tävlingarna och detta år var den totala publiken för första 
gången över 20 000 personer, vilket den kom att vara ett antal ytterligare 
gånger under 1930-talet. Även Finnkampen, som arrangerades i Stockholm 

                                                      
433Lindroth (1987), s.52f, bilaga 7 (till kap.2), Lindroth har beskrivit friidrotten 
som den populäraste grenen att utöva både 1920 och 1930 genom statistik över 
samtliga RF anslutna idrottsföreningars fördelning på idrottsgrenar.  
434 Se vidare kap. 5. 
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1927, 1931 och 1939 kunde dra fullt hus någon av tävlingsdagarna.435  
Detta betyder att friidrotten på Stadion drog stora publikskaror flera gånger 
om året och att arrangemangen drog fler åskådare per tillfälle än vad 
proffsboxningen gjorde, men förmodligen något mindre än AIK:s fotbolls-
matcher. 

I dagspressens sportbevakning hade friidrotten en framträdande plats. 
Friidrotten var den näst mest exponerade idrottsgrenen i dagspressen 1925 
med en 15 procentig andel av det redaktionella utrymme som ägnades åt 
sport. År 1935 var friidrotten fortfarande den näst mest exponerade idrotts-
grenen med 15 procents andel.436 I den specialpress om idrott, som behand-
lats i ett tidigare kapitel, var inte friidrotten lika förekommande, men det 
fanns en variation mellan de olika specialtidningarna. De boxnings- och nö-
jesinriktade tidningarna gav friidrotten mindre eller inget utrymme, däre-
mot ägnade den största tidningen, Idrottsbladet, friidrotten ett ansenligt ut-
rymme.  

På biograferna var inte friidrotten en av de mer framträdande idrottsgre-
narna. I Paramount-journalen, som fanns åren 1925 till 1933, hade friid-
rotten en undanskymd plats bland idrotterna trots att tre av fyra journaler 
innehöll idrottsinslag.437 I SF-journalen förekom friidrott ofta. I spelfil-
merna var det boxnings- och fotbollsreferenser som var mer förekommande 
än fåtaliga friidrottsreferenser. Bara en amerikansk långfilm med friidrotts-
referenser gick upp på svenska biografer under den period fram till 1932, 
då IK Göta var som mest framträdande. Det var en film där den berömda 
amerikanska löparen Charles Paddock hade huvudrollen. Tre andra filmer 
där han hade huvudrollen gick aldrig upp i Sverige, vilket talar för att den 
laddning som just friidrottens stjärnglans kunde ge inte bedömdes attrahera 
den svenska biopubliken. Den enda uttalade friidrottsreferens i svensk lång-
film som jag funnit är en scen i filmen Ungdom från 1927, där löpare från 
IK Göta växlar under en stafettlöpning som bör ha varit Dagbladsstafet-
ten.438 Varken i grammofonmusik, i noter eller i revyerna var friidrotten 
annat än sporadiskt förekommande i relation till fotbollen och framförallt 
boxningen. 

                                                      
435 Hellspong (2013), s. 122f. 
436 Wallin (1998), s.68, tabell 6:1. 
437 Se kap 2. I Paramount-journalen var motorsport mest förekommande följt av 
fotboll, hästsport och skidor. 
438 Se vidare kap. 2. 



210  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

Friidrott var en mycket populär idrottsgren som i första hand konsume-
rades via dagspressen och som åskådaraktivitet. Friidrotten hade inte 
samma breda genomslag inom flera olika typer av masskulturella media, 
såsom fotbollen och boxningen hade. Därigenom skiljer sig friidrotten från 
de andra studerade idrottsgrenarna. Dagspressens engagemang i aktiv jour-
nalistik, det vill säga att man var med och arrangerade stora friidrottstäv-
lingar som man också skrev om, talar för att tidningarna såg en kommersiell 
potential i intresseväckande friidrottstävlingar. Exempel på detta är Dagens 
Nyheters kopplingar till IK Götas friidrottsgalor och Svenska Dagbladets 
engagemang i Dagbladsstafetten, något som berörs i de följande avsnitten. 

Försök till konkurrensbegränsning och ändamålsenlig organisation 
Friidrotten blev populär och dess popularitet var beroende av att det anord-
nades friidrottstävlingar som attraherade publiken. Frågan är om de som 
ville ordna friidrottstävlingar ansåg att organisationsstrukturen av klubbar 
och förbund motsvarade möjligheterna att få tillstånd attraktiva tävlingar 
som kunde utveckla potentialen för friidrott hos konsumenterna?  I detta 
avsnitt belyser jag Sven Låftmans och IK Götas agerande fram till 1927.   

Idrottsföreningar har under olika perioder samarbetat kring anlägg-
ningar, tävlingsarrangemang eller andra gemensamma ärenden. Under 
1920-talet fanns det sammanslutningar med namn som Idrottsringen och 
Idrottsunionen på flera orter i Sverige. Dessa ordnade allt från små tävlingar 
till större arrangemang.439 I Stockholm fanns förutom Idrottsringen och Id-
rottsunionen sammanslutningen Idrottstrusten. I denna sammanslutning 
var IK Göta verksam under några år. Den var av ett formellt samarbete som 
var inriktat på arrangerandet av stortävlingar. Idrottstrusten hade flera 
olika medlemsklubbar över tiden där de viktigaste klubbarna var IK Göta, 
Fredrikshofs IF, Mariebergs IK och SoIK Hellas.  

Namnet Idrottstrusten signalerar att det handlade om ett affärsmässigt 
orienterat samarbete.  Den lexikala betydelsen av ordet trust är en samman-
slutning som är en marknadsdominerande företagsgrupp. En trust ska vara 
fördelaktig för dess medlemmar. Trusten knyts främst samman genom so-
cialt utbyte och en fundamental del i dess affärsrelationer är goodwill mel-
lan dess medlemmar.440  

                                                      
439 Se t.ex. Idrottsringen 1917-1927, Jubileumsskrift utgiven i anledning av Idrotts-
ringens tioåriga tillvaro, 1927.  
440 Nationalencyklopedin (1995), Dictonary of Buisness, England (2003). 
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Idrottstrustens verksamhet kan spåras till 1921. Sven Låftman var dess 
ordförande från 1921 till och med 1924. Under denna tid var han dock inte 
aktiv i IK Göta.441 År 1926, ett år efter att han blivit ordförande i IK Göta, 
ombildades trusten. Organisationens existens kan beläggas fram till årsskif-
tet 1927-28 då IK Göta lämnade den.  

Idrottstrustens verksamhet kan beskrivas som präglad av försök till sam-
ordning och konkurrensbegränsning rörande större tävlingsarrangemang. 
De i trusten ingående föreningarna skulle inte konkurrera med varandra 
rörande organiseringen av tävlingar och tillsammans skulle gemensamma 
vinster genereras genom anordnandet av tävlingar. Idrottstrusten ordnade 
galor där internationella stjärnor från bland annat England, Tyskland och 
Finland tävlade. Dessa togs hit till avsevärda resekostnader, ibland med flyg. 
Tävlingarna omsatte stora summor och gav ibland rejäla överskott till trus-
tens medlemmar. Trusten arbetade offensivt med sina arrangemang och tog 
hård ställning i förhandlingar om tävlingsdatum mot förbundet. Den arbe-
tade innovativt med reklam som ibland projicerades på teaterridåer eller 
med ”sandwich-pojkar” på stadens gator. Den kände radiomannen Sven 
Jerring kunde vara konferencier vid tävlingarna och när en av trustens fri-
idrottsgalor krockade med Harry Perssons största match på svensk mark 
under 1927 direktrefererades matchen i Stadions högtalarsystem.442 

Det var under 1922 som trusten på allvar kom igång med att arrangera 
större tävlingar. Då ordnades en gala med bland annat den finske löpar-
stjärnan Paavo Nurmi på startlinjen i duell med den svenska löparen Edwin 
Wide. Enligt IK Göta:s medlemsblad var detta det största internationella 
friidrottsarrangemanget sen OS i Stockholm 1912.443 

Under andra halvan av den period då trusten verkade, när Låftman läm-
nat ordförandeskapet i trusten för att istället verka som ordförande i IK 
Göta, inleddes en period av konflikter som slutade med att organisationen 
försvann. Dessa handlade om att de klubbar som ordnade galor kom i kon-
flikt med friidrottsförbundet och att IK Göta samtidigt försökte muta in sin 
marknadsandel visavi både förbundet och de andra klubbarna i trusten. 
Klubben började internt vädra missnöje mot att Friidrottsförbundet krings-
kar klubbarnas handlingsfrihet och att förbundet lade beslag på de bästa 

                                                      
441 Lindroth (1984).  
442 SoIK Hellas, särarkiv: Idrottstrusten 1926-27. Årsangivelsen på volymen är fel-
aktig och arkivet omfattar tiden från 1925. Trustens verksamhet kan följas i det 
sporadiskt bevarade protokollmaterialet. 
443 Osign., ”Trustens internationella”, IK Göta Medlemsblad, nr.8-9, 1922. 
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tävlingsdagarna.444 Ett visst fog för kritiken fanns eftersom det i Friidrotts-
förbundets tryckta årsberättelse över 1925-1926 står att förbundet stramat 
upp rutinerna kring tillstånd för internationella tävlingar. IK Göta menade 
också att de tävlingar som trusten ordnade inte rönte tillräckligt stort 
publikt intresse.445  IK Göta stannade kvar i trusten även under 1926 och 
1927. Under båda dessa år ordnades det internationella tävlingar i organi-
sationens regi. I IK Götas medlemsblad beskrevs dessa arrangemang som 
sportsligt lyckade, men att det ekonomiska utbytet inte blev så stort som 
förväntat. Kritik fanns även rörande förbundets fördelning av tävlingsda-
gar. Ett exempel på dåliga tävlingsdagar var när en tävling avgjordes samma 
dag som Harry Perssons stora match mot amerikanen Bud Gorman i Stock-
holm.446 

Marknadiseringen av friidrotten bidrog till att ett antal stockholmsklub-
bar gick samman i Idrottstrusten i konkurrensbegränsande syfte och för att 
skapa möjligheter att få tillstånd stora friidrottstävlingar. Ingen av klub-
barna i alliansen hade tillräcklig kraft att uppnå en dominerande position 
på egen hand och förbundet motsvarade inte de behov som klubbarna hade.  

I Idrottstrusten kunde de samordna sina strävanden att anordna tävlingar 
på ett sätt som inte hade ägt rum tidigare. Trusten stod sedan bakom ett 
antal av de största friidrottsgalorna i Stockholm under 1920-talet. Det var 
en organisation som skulle svara mot ett behov som de enskilda klubbarna 
inte kunde fylla när den bildades och uppenbart är att klubbföreträdarna 
menade att förbundet inte verkade på ett gynnsamt sätt för att få tillstånd 
attraktiva tävlingar.  

I början var Sven Låftman trustens ordförande, men efter några år läm-
nade han detta ordförandeskap och blev i stället ordförande i IK Göta. I 
takt med att trusten ordnade fler publikdragande tävlingar med stora af-
fischnamn började förbundet att strama upp rutinerna kring hur internat-
ionella idrottare bjöds in till tävlingarna. Vidare uppstod konflikter kring 
fördelningen av tävlingsdatum. Detta i kombination med att klubben me-
nade att trusten inte fick till tillräckligt publikdragande startfält bidrog till 
att IK Göta lämnade organisationen. Därmed slutade trusten att vara en 
samlingsorganisation för arrangörer av större friidrottstävlingar. 

                                                      
444  Osign., M, ”Årsmötet”, IK Göta Medlemsblad, nr 11. 1925. 
445 Osign., ”Götas Jubileumstävlingar”, ”Trustens baltiska spel”, IK Göta Med-
lemsblad, nr 7, 1925. 
446Osign. ”Trustens internationella”, IK Göta Medlemsblad, nr.10, 1926, osign., 
”Trustens internationella”, IK Göta Medlemsblad, nr.6, 1927. 
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Det vidtogs ett arbete på flera områden för att stärka klubben för att 
kunna möta marknadens efterfrågan. Detta kommer att följas upp i ka-
pitlets vidare avsnitt och det gällde att skapa ekonomiska resurser, påverka 
förbundets regler och bygga egna internationella relationer. 

Ersättning till klubbar  
En fråga som var aktuell under flera år inom Friidrottsförbundet rörde hur 
inkomsterna från förbundets arrangemang skulle fördelas.  Frågan som ut-
reds i detta avsnitt är hur IK Göta agerade i denna fråga och om detta kan 
visa på en konflikt mellan klubb och förbund som kan kopplas till hur fri-
idrottens marknadspotential skulle utnyttjas. 

Det var IK Göta som genom Sven Låftman var drivande i ersättningsfrå-
gan inom förbundet.  Den handlade om huruvida vissa klubbar skulle tillå-
tas att ha direkt inflytande över och del i vinsten från förbundets arrange-
mang. Frågorna drevs från 1925 och under de följande åtta åren. Processen 
sammanfaller med den period då klubben målmedvetet byggde upp sin verk-
samhet, skördade frukterna av den för att sedan försvagas.   

Kort efter att Låftman kommit till IK Göta under 1925 började klubben 
driva frågor kring den ekonomiska fördelningen av förbundets pengar. Till 
förbundets årsmöte 1926 lades ett förslag om att de ville diskutera fördel-
ningen av den ekonomiska vinsten från mästerskapstävlingar och lands-
kamper.  Beslutet blev att förslaget lades till handlingarna. Frågan lyftes i 
förbundsstyrelsen i april.447 En tid senare konkretiserade IK Göta ett förslag 
om att pengar borde fördelas till föreningarna utifrån hur många poäng 
dessa tog vid mästerskapstävlingar och landskamper. Förbundets ordfö-
rande Bo Ekelund ville utreda förslaget vidare medan andra förbundsstyrel-
serepresentanter var emot eftersom enbart ett par större Stockholmsför-
eningar ansågs tjäna på förslaget. Friidrottsförbundets styrelse beslöt att av-
slå förslaget och hänvisade till dålig ekonomi.448 Istället hade beslutats att 
reservera pengar till resebidrag för deltagande i mästerskapstävlingar under 
år 1927.449 I valet mellan att möjliggöra för så många som möjligt att delta 
i mästerskapstävlingar framför att premiera de framgångsrika så segrade det 
förra förslaget. Förbundet ville alltså motverka den logik som bidrog till att 
belöna de mest framgångsrika.  

                                                      
447 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll, 24 april 1926, § 10. 
448 Svenska Friidrottsförbundet A 2:3, Styrelseprotokoll, 26 augusti 1926, § 10. 
449 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 26 november 1926, bi-
laga, tryckt årsberättelse 1925-1926, s. 10.  
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Vid ett förbundsstyrelsemöte i november 1927 var ett förslag åter uppe 
till behandling angående fördelning av vinsten från SM-tävlingarna. För-
slagsställare var några Stockholmsklubbar. I förslagstexten klagades det på 
allmänhetens bristande intresse för friidrottstävlingar i de fall det inte rörde 
sig om sensationella tävlingar. Vidare stod att de flesta stora tävlingsar-
rangemangen i Stockholm gick med förlust. Klubbarna ansåg att det i läng-
den var ohållbart med en situation där klubbarna var ekonomiskt svaga och 
förbundet ekonomiskt starkt.450 Beslutet blev att förbundets årsmöte skulle 
behandla frågan. Det fanns å andra sidan åsikter inom förbundsstyrelsen 
att utdelningen till föreningarna skulle bli väldigt liten och att förslaget bara 
gynnade Stockholmsklubbarna. Huvudstadens klubbar menade å sin sida 
att mästerskapstävlingarna i Stockholm var ett hinder för dem att ordna 
egna inkomstbringande arrangemang.451 Resultatet av diskussionerna blev 
att förbundet tillsatte en utredning.452 Frågan om hur inkomsterna skulle 
fördelas rymde nu också konkurrensen mellan olika tävlingsarrangörer, det 
vill säga en konkurrenssituation mellan klubbar och förbund. 

Utredningen genomfördes våren 1928 och förbundsstyrelsen beslöt att 
avslå det som nu kallades IK Götas förslag. Förbundets verkställande ut-
skott motiverade avslaget med att förbundet inte kunde binda sig vid mins-
kade inkomster och att resebidraget kunde ses som bidrag till framgångsrika 
föreningar.453 Frågor om inkomster och avgifter var regelbundet återkom-
mande. Ett exempel är att IK Göta anhöll också om befrielse från anmäl-
ningsavgiften till uttagningstävlingar på Stadion inför OS 1028, vilket för-
bundets VU också hemställde till tävlingsarrangörerna att klubben skulle 
få.454 Frågan om fördelning av inkomster från uttagningstävlingar inför OS 
var aktuell även inför nästa spel 1932. Dessa samarrangerades då av di-
striktsförbundet i Stockholm tillsammans med IK Göta och andra större 
stockholmsklubbar.455 

                                                      
450 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 25 november 1927, bi-
laga. 
451 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 25 november 1927, § 18. 
452 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 26 november 1927, § 9. 
453 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 14 april 1928, § 8. 
454 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 1 juni 1928, § 12. 
455 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:3, VU-protokoll 5 februari 1932, §5, VU-pro-
tokoll 17 mars, 1932, § 2. 
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IK Göta drev frågan vidare och menade att klubbar som hade en mer 
omfattande verksamhet än andra borde ges större möjligheter till inkoms-
ter. I slutet av 1928 gick förbundet med på att än en gång utreda frågan om 
delning av vinsten från mästerskapstävlingarna. Låftman menade att den 
centrala ledningen måste dela med sig av vinsterna till föreningarna och inte 
bara samla på sig kapital eftersom föreningarna gör det mesta av arbetet. 
Förbundet beslutade, i likhet med tidigare års beslut, att delande av medlen 
skulle äga rum genom att fördelas till instruktörsverksamhet och propa-
ganda, det vill säga inte främst till klubbar som IK Göta.456 

Förbundets satsning på instruktörsverksamhet och propaganda rimmade 
inte med stockholmsklubbarnas intresse, vilka företräddes av IK Göta. 
Dessa klubbars lade ett förslag till förbundets årsmöte 1929 om att den 
ekonomiska vinsten från mästerskapstävlingarna skulle fördelas i relation 
till klubbarnas tävlingsresultat vid desamma. 457 Förslaget innebar också att 
IK Göta hade ett stöd från de andra stockholmsklubbarna vid denna tid. 

Förslaget som hade lagts via Stockholms Idrottsförbund avslogs och en 
motsättning mot övriga landet och mot de mindre klubbarna blottlades. 
Styrelsens förslag innehöll resonemang om att föreningarna skulle få för lite 
tillbaka om det stockholmska förslaget bifölls. Istället förordades resebi-
drag. Vidare innehöll förbundsstyrelsens förslag ett resonemang om att ett 
förverkligande av stockholmsförslaget skulle inverka menligt på den cen-
trala instruktörsverksamheten.458 Just denna instruktörsverksamhet hade IK 
Göta redan tidigare under året hävdat inte tillräckligt kommit stock-
holmstrakten till del.459 

Vid förbundets årsmöte 1931 hade det inkommit skrivelser från stock-
holmsklubbarna IK Göta, SoIK Hellas, IK Mode och IF Linnea. Det fram-
fördes önskningar om att förbundet åter skulle diskutera hur Stockholms-
föreningarna skulle ersättas ekonomiskt samt att förbundet skulle in-
skränka sina arrangemang i Stockholm. Stockholmsklubbarna menade att 

                                                      
456 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 24 november 1928, § 
23, bilaga 8. 
457 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 23 november 1929, bi-
laga till § 19. 
458 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 23 november 1929, § 
19. Stockholms Idrottsförbunds förslag samt utredningen finns som bilaga till A 
2:3, Styrelseprotokollet från 22 november 1929. Denna visar på de ekonomiska 
konsekvenserna av förslaget.,. 
459 Osign., notis, IK Göta Medlemsblad, nr.4, 1929. 
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deras arrangemang alltid gick med förlust, medan förbundet med sina tre 
arrangemang under året hade haft stora intäkter. Klubbarna menade att 
konkurrenssituationen visavi förbundet och fotbollsmatcher var ohållbar. 
Vidare klagade klubbarna på nya alltför krångliga regler vilka gjorde det 
svårare att engagera internationella stjärnor.460 

Vid den diskussion som följde i samband med stockholmsklubbarnas för-
slag blottlades en rad konfliktytor. Hårda ord utväxlades i debatten och 
både IK Göta och Låftman anklagades för att odla en stjärnkult som be-
tydde döden för en klubb. Förslaget från Stockholmsklubbarna beskrev fri-
idrottsförbundets ordförande Ernst Killander som en bluff från Låftmans 
sida. En bluff som gick ut på att utmåla Stockholmsidrotten som döende. 
En annan mötesdeltagare menade att IK Göta skulle ha dragit in mer pengar 
på en nyligen avgjord Stadiontävling än vad förbundet normalt tjänade på 
sina tävlingar. Andra hårda omdömen var att en princip om ekonomisk till-
delning på grundval av sportsliga prestationer i princip premierade klubbar 
som värvade stjärnor. Vidare kritiserades samarrangemangen mellan olika 
friidrottsklubbar och AIK i samband med AIK:s fotbollsmatcher. Dessa 
samarrangemang menade han på intet sätt var tävlingar som fungerade som 
propaganda för friidrotten. Sist men inte minst beskylldes de berörda klub-
barna för att bränna sina papper för att förhindra granskningar i efterhand 
av de olika arrangemangen. På grund av att skrivelserna inkommit för sent 
togs de enbart upp till diskussion och föranledde inga årsmötesbeslut 
1931.461 

Det var först vid årsmötet ett år senare, 1932, som förbundet gick med 
på en del av förslagen i stockholmsklubbarnas skrivelse från 1931. Detta 
ägde rum efter att förbundet utrett en rad förhållande inom IK Göta under 
våren 1932, vilket behandlas i ett kommande avsnitt. Vid årsmötet 1932 
beslutade Friidrottsförbundet med anledning av en skrivelse att fondera en 
del av vinsten från uttagningstävlingen till OS och från mästerskapstävling-
arna för att användas till stöd åt föreningar med behov och vidare att låta 

                                                      
460 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 28 november 1931, §9. 
Stockholmsklubbarna hävdade att förbundet haft intäkter på 140 000 kr på tre ar-
rangemang under året. 
461 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 28 november 1931, §9. 
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en del organisationer stå som medarrangörer till de olympiska uttagnings-
tävlingarna. Vid samma möte konstaterades en aning motsägelsefullt att 
ingen vinst hade kommit förbundet till del från dessa tävlingar.462  

Kring frågorna om fördelning av förbundets intäkter och vinster från sina 
egna tävlingar var det IK Göta som anförde de större stockholmsklubbarnas 
intressen. För det första ville dessa ha del av inkomsterna från förbundets 
tävlingar. Intäkterna från dessa var betydande och stockholmsklubbarna 
menade att intäkterna skulle fördelas utifrån sportsliga resultat samt att de 
också skulle få vara med och arrangera förbundets tävlingar. Klubbarna 
förde fram att man befann sig i en konkurrenssituation visavi förbundet. 
Därmed bar frågan om ersättningar på en inneboende konflikt som aktua-
liserades genom marknadiseringen av friidrotten. I diskussionerna kring er-
sättningsfrågan förekom en rad olika komponenter som kan kopplas direkt 
till att de stora arrangörsklubbarna och förbundet hade skilda intressen.  
Samtidigt aktualiserades frågor rörande en påstådd, negativ stjärnkult, 
värvningar, ekonomiska oegentligheter och frågan om vad friidrottsverk-
samheten egentligen syfta till. 

Att skapa resurser genom egna arrangemang  
IK Göta menade att det fanns två viktiga komponenter för att publiken 
skulle lockas till de stora galorna. För det första behövs kända idrottare. 
För det andra behövde klubben själv ha framgångsrika idrottare. Egna och 
andras stjärnor behövdes för en verksamhet som var inriktad på att ordna 
stora galor. Turerna kring IK Götas tävlingsverksamhet handlade ofta om 
att skapa ekonomiska resurser. Detta betyder inte att det går att se att le-
darna försökte skaffa sig egna personliga vinster, eller att klubben ville bli 
rik. Men det behövdes ekonomiska resurser för att kunna betala stjärnorna 
och för att kunna genomföra arrangemangen. I föregående avsnitt behand-
lades hur klubben försökte påverka medeltilldelningen från förbundet, ne-
dan behandlas andra aspekter på skapandet av ekonomiska resurser. Hur 
såg marknadiseringsprocessen ut kring strävandet att skapa ekonomiska re-
surser via egna tävlingar? 

Den viktigaste källan till ekonomiska resurser var intäkterna från friid-
rottstävlingarna. Det är dock svårt att avgöra hur stora inkomster IK Göta 
hade från sina olika tävlingar eftersom klubbens ekonomiska redovisningar 

                                                      
462 Svenska Friidrottsförbundet A 1:2, Årsmötesprotokoll 26 november 1932, bi-
laga, tryckt årsberättelse 1931-1932, s.20. 22. 
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inte är bevarade.  Det kan konstateras att det i vissa fall handlade om bety-
dande belopp. Omsättningen vid större tävlingar var stor och i IK Götas 
eget medlemsblad hävdades att bruttointäkterna för två dagars tävlande på 
Stadion 1931 med internationellt deltagande var 24 000 kronor. Hur stora 
nettointäkterna var har inte kunnat beläggas via ekonomiska redovisningar. 
År 1928 uppgav klubben i sitt medlemsblad att bruttointäkterna från en 
internationell gala 1928 var 20 000 kr och nettointäkterna uppgick till 
13 000 kr.463 Denna nettointäkt om 13 000 kr motsvarade 349 000 kr år 
2014.464 Dessa summor kan jämföras med det samlade årliga statsanslaget 
till idrottsrörelsen vilket 1931 uppgick till omkring 120 000 kronor varav 
cirka hälften var reserverat till gymnastiken för att 1933 sänkas till 80 000 
kronor.465  

Det finns omständigheter som talar för att intäkterna kunde kanaliseras 
utanför klubbens egen ekonomi, men ändå till gagn för att stora tävlingar 
kom till stånd. Klubben var under den studerade perioden utsatt för un-
derökningar, exempelvis i samband med ”Göta-affären” där undertonen 
var att pengar kunde ha förekommit under bordet. Olika personer inom 
förbundet klagade på att det hade varit svårt att få in relevanta uppgifter 
om ekonomin och förbundet försökte på olika sätt att reglera tävlingsar-
rangemangen på detaljnivå. IK Göta å sin sida ser ut att försökt få de eko-
nomiska transaktionerna kring tävlingarna att i viss utsträckning ske utan-
för klubben via samarbetspartners inom massmedia. Låftman påstod i ut-
redningen i samband med ”Göta-affären” att det inte var klubben som skött 
det ekonomiska med de utländska idrottarna. Istället hade Dagens Nyheter 
ansvaret och vad tidningen gjorde låg utanför förbundets kontroll. 

Det finns ytterligare exempel på hur det kunde skapas ekonomiska medel 
för klubben i gråzonen mellan klubben som ideell organisation och företa-
gande. Vid inledningen av 1930-talet producerade Sven Låftmans företag 
Förlags AB Wasa program för tävlingar vid Stadion och vid andra arenor. I 
offerter till olika tävlingsarrangörer menade förlaget att det hade produce-
rat program till i princip alla tävlingar på Stadion. Konceptet som erbjöds 
innehöll att tävlingsarrangörer fick en summa pengar som ersättning samt 
färdigproducerade programblad. Exempelvis fick en tävlingsarrangör erbju-

                                                      
463 Mårten Möller, ”Efter-Olympiaden en stor succés för Göta”, IK Göta Med-
lemsblad, nr.5, 1928. 
464 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/prisomraknaren. Sökning gjord 141010.  
465 Norberg (2004), s.111-116. 
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dande om 150 kronor som ersättning för att Wasa fick rätten till program-
produktionen samt en procentsats på annonsintäkter. 150 kronor motsva-
rar intäkterna från cirka 1 000 sålda programblad, tryckningen av desamma 
kostade cirka 100 kr. Annonsintäkterna från ett program vid en större gala 
kan uppskattas till cirka 1 000 kr, varav förlaget kunde få en provision på 
40 procent.466  Wasas programproduktion var, som så mycket annat av 
Låftmans göranden inom idrotten, omgärdad av kontroverser och företaget 
anklagades för annonsgeschäft. Om IK Göta själv var arrangör går det att 
förmoda att alla intäkter från programproduktionen gick till den egna verk-
samheten vilket är ett ytterligare incitament till att inte dela arrangemangen 
med andra.  

Stadion användes flitigt för olika idrottsevenemang och möjligheterna till 
inkomster för förlaget var betydande. Låftmans företag tappade rätten till 
programproduktion under 1931 till Stadions styrelse.467 Förlags AB Wasa 
fortsatte att producera program till tävlingar på andra arenor, som Cir-
kus.468  

Programproduktionen kan uppskattas ha bidragit med några få procent 
av de totala intäkterna från de egna galorna, men eftersom de kunde läggas 
i ett företag kan dessa intäkter ändå ha varit betydelsefulla. Vidare bör pro-
gramproduktionen åt andra arrangörer av tävlingar på Stadion ha bidragit 
till ett stadigt inflöde av intäkter under de mest framgångsrika åren för klub-
ben. 

I detta avsnitt har visats att attraktiva idrottsevenemang kunde generera 
ekonomiska resurser på olika sätt och att omsättningen på friidrottsgalorna 
kunde vara mycket stor. Marknadiseringen bidrog till tre olika sätt att ge-

                                                      
466 En helsidesannons i de program som Förlags AB Wasa producerade kunde 
kosta programmet kring 100 kr. Ett program vid större tävlingar kunde omfatta 
16 sidor varav cirka tio av dem utgjordes av annonser varför annonsintäkten 
kunde bli kring 1000 kr. Det finns uppgifter om att tryckningen av 1 000 exemplar 
1928 kostade cirka 100 kronor varför man också kan förmoda att man tryckte 
1 000 exemplar vid större tävlingar. Inga program från IK Götas tävlingar har lo-
kaliserats, men program från större friidrottstävlingar i Malmö var av den storle-
ken t.ex. Program Preliminära olympiska uttagningstävlingar i allmän idrott i 
Malmö den 20 maj 1928. Detta programblad kostade 15 öre. Program till vad som 
kan bedömas som mindre tävlingar var inte lika omfattande. KB, okat., idrottsmö-
ten.  
467 Elis Lindroth, ”Stadion och tävlingsarrangemangen”, IK Göta Medlemsblad, 
nr. 4, 1931. 
468 Direktör Sven Låftmans idrottshistoriska arkiv, vol. 1, olika brev. 
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nerera intäkter. För det första genererade tävlingarna intäkter från exem-
pelvis biljettförsäljning direkt till klubben. Dessa intäkter skulle ibland delas 
med förbundet. För det andra involverades massmedia i den ekonomiska 
hanteringen. För det tredje gav de publikdragande tävlingarna upphov till 
möjligheter att skapa intäkter genom exempelvis programförsäljning. 
Denna ägde rum genom aktiebolag som låg utanför klubben. Allt som allt 
bidrog marknadiseringen till kommersiella möjligheter och de kommersiella 
möjligheterna gjorde samtidigt att klubben var beroende av att det kom 
mycket publik. De kommersiella möjligheterna bidrog också till att det 
skapades en kommersiell struktur utanför idrottsrörelsens ram. Detta mins-
kade förbundets kontrollmöjligheter över den ekonomiska hanteringen. 
Marknadiseringen innebar därmed en risk för maktförskjutning inom idrot-
ten från idrottsrörelsen och till andra kommersiella aktörer.   

Storklubb med särställning 
IK Göta var en tongivande aktör i den marknadiseringsprocess som präg-
lade friidrotten. De konflikter som följde berodde naturligtvis på att IK 
Göta utmanade andra aktörer och att klubben bröt mot olika regler. Var 
det så att man från klubbens håll talade om att utvecklingen givit den en 
särställning i förhållande till andra delar av idrottsrörelsen som motiverade 
dess ageranden? 

 I detta avsnitt studeras hur Låftman resonerade år 1932, när han höll en 
form av försvarstal i samband med ”Göta-affären” samt hur andra klubble-
dare också resonerade i några belysande artiklar.469   

En utgångspunkt för Låftman var att vissa klubbar intog en särställning 
inom idrotten som ”storklubbar” och han försökte definiera vad en stor-
klubb var. Avgörande för att kunna kategoriseras som en av de ungefär 20 

                                                      
469 Uppgifterna om till vilka talet riktade sig är Låftmans egna och förekommer i 
ett följebrev till manuset. Följebrevet är författat under 1970-talet. Manuset till ta-
let finns i Direktör Sven Låftmans idrottshistoriska samling, volym 20, ”Hur den 
svenska idrottsrörelsen byggdes upp”. Dateringen av talet är inte exakt men det 
sägs ha hållits under 1930-talet under tiden då denne fortfarande var ordförande 
för IK Göta samt var redaktör hos Nya Dagligt Allehanda.  Detta betyder att det 
hölls före 1933 års utgång. Det mesta talar för att talet härrör från 1932 och att 
det hölls i samband med att utredningen kring ”Göta-affären” presenterades. På 
manuset finns en datering som säger att det är från den 10 maj, i talet talar han 
även om att det hölls under våren. Friidrottsförbundets utredning presenterades för 
förbundets styrelse den 23 april 1932, se Svenska Friidrottsförbundets arkiv, A 
2:3, Styrelseprotokoll 23 april 1932, § 9, bilaga. 
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storklubbarna i Sverige var inte medlemsantalet utan att klubben hade en 
stark ekonomisk ställning. Betydelsefullt var vidare att klubben dominerade 
inom en stor idrott som fotboll eller i någon av de något mindre idrotterna 
som skidåkning, friidrott och bandy. Låftman menade att IK Göta var en 
storklubb på grund av sin starka ekonomiska ställning, sitt starka friidrott-
slag, sina andra framgångsrika sektioner och att klubben dessutom hade 
omfattande internationella förbindelser. Han ansåg att det inte gick att dra 
en exakt gräns mellan storklubbarna och det övriga idrottssamhället. Men 
storklubbarna hade att verka på ett annorlunda sätt än övriga. 

Låftman menade att idrottsrörelsen idémässigt visserligen stod på en de-
mokratisk grund, men verksamheten i en storklubb vilade ändå i praktiken 
i allmänhet på envåldsmakt. Låftman sade att den demokratiska grunden 
innebar ett problem, eftersom idrottens medlemsskaror främst var ungdo-
mar som inte kunde se saker i ett större sammanhang. Den demokratiska 
grunden innebar också andra problem och om inte storklubben drevs med 
envåldsmakt skulle den bli tungrodd och byråkratisk. Just tungroddhet och 
byråkrati menade han karaktäriserade idrottens regelverk, vilket lade hin-
der i vägen för dynamiska tävlingsarrangörer. Byråkratin och reglerna mot-
svarade, enligt honom, inte en verklighet där snabba beslut skulle fattas, 
ekonomiska intressen skulle beaktas och publikens förväntningar infrias.  

Tidens idrott, menade Låftman, var i hög grad ekonomiskt betonad. Han 
berörde hur storklubbarna verkade på en marknad där en sensationslysten 
publik skulle tillfredsställas. Denna sensationslystnad hos publiken trissades 
upp av klubbarna själva genom deras PR-män. Genom de attraktiva ar-
rangemangen skapades goda inkomstmöjligheter för klubbarna.470 

I talet tog han vidare upp frågan om värvningar inom idrotten där han 
menade att värvningarna var ett överdrivet fenomen. Han såg inte heller 
något fel i att en idrottsman som insåg sitt värde sökte sig till en klubb som 
bättre kunde ge denne möjligheter att utveckla sig, få tävla nationellt och 
internationellt. 

Talet avslutades med ett allmänt uttalande om de tankar som låg som 
grund för idrotten. Låftman sa att alla storklubbar genomsyrades av ideali-
tet, kamratanda och en fostrande ambition. Vidare tryckte han på att det 

                                                      
470 Möjligheterna till inkomster av internationella arrangemang exemplifierade 
Låftman med fotbollsklubbar som bjöd in internationella lag. Han sade att ett full-
satt stadion kunde ge 40 000 kr i inkomster från entréavgifter. Efter avdrag för di-
verse utgifter såsom nöjesskatt, stadionhyra och 5 000 kr till det gästande laget 
kunde inkomsten bli 15 000 kr. 
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var storklubbarna som hade möjlighet att samla alla typer av människor 
inom den egna klubbens hägn. Både unga och gamla och folk från olika 
klasser kunde i storklubben inte bara utvecklas andligen och fysiskt genom 
idrottande utan storklubben kunde också tillhandahålla bibliotek, föreläs-
ningar och språkkurser. Idrotten sades vara viktig för landet och här sades 
framförallt storklubbarna vara viktiga för att skapa ”en stark svensk ung-
dom, fostrad i självtukt och med mannadygder att brukas till fosterlandets 
fromma”. 

Liknande resonemang kring storklubbars särställning till följd av det jag 
kallar marknadslogik som dessa hade att verka under förekom i klubbens 
medlemsblad. 

Året innan Låftman höll sitt tal fanns ett exempel på hur strävan att 
skapa ekonomiska resurser och att vara sportsligt framgångsrik gav en in-
sikt om att man var en storklubb och att man som en sådan inte kunde ha 
samma ideal som andra klubbar. Idrotten på konsumtionsmarknaden och 
den följande marknadiseringslogiken bidrog till att en insikt hos IK Göta 
att idrottsrörelsen kunde komma att tudelas. Detta visade sig i tankegångar 
föranledda av att man upplevde att man inte varit lika framgångsrik som 
tidigare vid SM-tävlingarna. Låftman förde fram tanken på att eftersom 
klubben utvecklats till en ”storklubb” måste den dra konsekvenserna av 
utvecklingen och konstatera att målen och medlen för verksamheten hade 
förändrats, till exempel i den symbolladdade värvningsfrågan. Låftman 
skrev att ingen storklubb kunde leva upp till idealet om att de som repre-
senterade klubben skulle vara uppväxta och fostrade inom klubben. En 
klubb som hade växt till IK Götas storlek måste, enligt författaren, ha en 
omsättning bland de aktiva. En storklubb kunde inte längre verka som en 
liten kamratkrets. Istället för att klaga på att ”präktiga pojkar” sökte sig till 
klubben menade Låftman att verkligheten såg ut som sådan att omsättning 
på idrottsmän var naturlig och inte ett utslag av illojal värvningspolitik.471  

De idémässiga ståndpunkter som uttalades i exempelvis klubbens med-
lemsblad eller i Låftmans försvarstal bar ofta på en påtaglig mångtydighet 
där högstämda tal om idrottens stolta ideal om kamratskap, fostran och 
folkhälsofrämjande arbete till fosterlandets fromma kunde blandas med 
tankar om att storklubbarna hade att verka med andra mål och medel. Möj-
ligheten att förena idrottsrörelsens demokratiska grunder var också proble-

                                                      
471 Sven Låftman, ”Några ord kring en kritik”, IK Göta, Medlemsblad, nr. 5, 
1931. 
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matiska i en marknadsorienterad verksamhet som IK Götas. I detta sam-
manhang kan det vara värt att notera hur man inom klubben också ibland 
kunde publicera dunkla artiklar om att idrotten kunde fungera som mot-
kraft till partiers oenighet och ”kosmopolitiska idéer” eller att folket skulle 
ha samma vanor och intressen, samma uppfostran, samma språk och vara 
av samma ras för att kunna mötas i samstämmighet och en önskan om att 
svensk idrott kunde få sin egen Mussolini.472 

Uttalandena från Låftman och andra klubbledare talar för att man ansåg 
att det hade ägt rum strukturella förändringar inom idrotten eftersom den 
marknadiserats och att detta bidragit till konflikter som grundades i skilda 
förutsättningar för klubbarnas verksamhet. 

Sportifiering 

Representationsfrågan 
I marknadslogiken ligger en strävan att skapa idrottsliga framfångar åt den 
egna klubben för att bli attraktiv på konsumtionsmarknaden. Denna logik 
kan rimma med tävlingslogiken i den sportifierade idrotten, eftersom det i 
tävlingsidrotten ligger en strävan efter att vinna. Ett sätt att få framgång för 
en klubb är att värva och därför kan just frågan om värvningar användas 
för att problematisera sportifieringen. Värvningsfrågan var ofta omdiskute-
rad inom den svenska idrotten och jag kommer även behandla den i det 
kommande kapitlet om AIK samt följa upp den i slutkapitlet. IK Göta var 
den klubb som förekom flitigast när det diskuterades värvningar inom fri-
idrottsförbundet och, som visats tidigare, fanns tankar inom friidrottsför-
bundet att IK Göta odlade stjärnkult och att ekonomisk kompensation till 
framgångsrika storklubbar kunde bidra till värvningar. Formellt handlade 
frågan om värvningar om regeltolkningsfrågor. Förbundet försökte reglera 
värvningarna genom regler om vilken klubb en idrottsman fick representera 
och hur övergångar mellan klubbar skulle ske. I detta avsnitt utreds vilka 
sammanhang där det förekom värvningar och förbundets reaktioner på 
dessa. 

Ett sammanhang där det förekom omdiskuterade förstärkningar av klub-
bens trupp var vid de utlandsturnéer som genomfördes för att tävla vid 
större internationella friidrottsgalor. En förutsättning för att bli inbjuden 
till dessa galor var en attraktiv trupp. Att idrottarna tillhörde IK Göta ser 

                                                      
472 Sign. Anaximander, ”Reflexioner”, IK Göta, Medlemsblad, nr.4, 1933, sign. 
Anaximander, ”En biskop predikar”, IK Göta, Medlemsblad, nr. 6, 1933. 
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inte ut att varit lika viktigt för klubbens ledare. Ibland kryddades truppen 
med andra klubbars idrottare, även när man inte hade tillstånd till det eller 
när man låg i gränslandet för det tillåtna. Det har inte gått att följa när 
klubben fick tillåtelse att ta med andra klubbars idrottare på turnéer. Där-
med riskerar följande exempel på brott mot reglerna att överbetona förhål-
landena eftersom det är brotten mot förbundets tillämpning av sitt regelverk 
som lämnat spår efter sig i källmaterialet.  

År 1927 utdelade förbundet ”stränga varningar” till klubbens ledare Sten 
Låftman och Ejnar Svensson för att de låtit höjdhopparen Ivan Nilsson delta 
i en klubbmatch i Berlin trots att han inte tillhörde klubben samt att för-
bundet avslagit en ansökan om hans deltagande. Samma år bordlades en 
ansökan från IK Göta om att ”Sten-Pelle” och löparen Nils Eklöf skulle få 
tävla i Paris. Ett av problemen var just att Eklöf inte tillhörde klubben.473  

Friidrottsförbundet försökte motverka värvningar vid upprepade till-
fällen. Ett av flera exempel på förbundets negativa inställning till värvningar 
är de utredningar som gjordes med anledning av att IK Göta ville ha del av 
förbundets ekonomiska vinster. Ett av argumenten mot en sådan delning 
var att de uppmuntrade till värvningar.474 

Det var inte enbart vid större friidrottsgalor som man försökte stärka 
truppen med kända och framgångsrika idrottare. Även värvningar av 
mindre bekanta namn förekom till större lagtävlingar som den prestige-
fyllda dagbladsstafetten. Under 1928 aktualiserades åter frågan kring hur 
man skulle kunna förhindra värvningar av idrottsmän inom förbundet. IK 
Göta, å andra sidan, lämnade in ett förslag om uppmjukning av värvnings-
reglerna så att idrottare som under en tid befann sig på annan ort även fick 
tävla för en klubb på orten. Förbundets beslut blev att idrottsmän, till ex-
empel studenter, inte fick representera den nya klubben i lagtävlingar. Frå-

                                                      
473 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 5 september 1927, § 14, VU-
protokoll 1 november 1927, § 8. 
474 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 23 november 1929, § 
19, Stockholms Idrottsförbunds förslag samt utredningen finns som bilaga till A 
2:3, Styrelseprotokollet från 22 november 1929. Denna visar på de ekonomiska 
konsekvenserna av förslaget. 
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gan levde i några år och 1930 behandlade man frågan om att värvade id-
rottsmän ändå deltog i lagtävlingar, men ströks ur resultatlistorna i en strä-
van att komma runt reglerna.475  

Det finns ytterligare exempel på värvningar som innebar att man stärkte 
klubbens kapacitet genom att knyta till sig framstående kvinnliga idrottare. 
År 1929 gick Stockholms Kvinnliga Bandyklubb ihop med IK Göta. Detta 
bidrog till att klubben förfogade över Sveriges bästa damtrupp i friidrott 
under 1930-talet.476 Bland flera bemärkta idrottare fanns bland annat den 
före detta världsrekordhållaren på 800 meter och olympiska bronsmedaljö-
ren, Inga Gentzel.477 

Trots ovanstående exempel på hur klubben värvade idrottare och både 
utmanade och ibland satte sig över förbundets regler menade Sven Låftman 
att det inte fanns något kontroversiellt över klubbens värvningar. Han kom-
menterade ryktena om klubbens värvningar vid ett antal tillfällen som ex-
empelvis vid det tidigare behandlade talet 1932 eller som i klubbens med-
lemsblad 1931 med att det var naturligt med en omsättning av aktiva och 
att alla som sökt sig till klubben under de senaste åren hade gjort det ”utan 
illojal påverkan”.478 

Ovanstående visar att klubben aktivt sökte att knyta till sin framstående 
idrottare som kunde bidra till vinster i lagtävlingar, göra klubben attraktiv 
som samarbetspartner vid internationellt utbyte eller bli ledande i landet 
avseende damidrott. Värvningarna sågs som så viktiga att det sportsliga ut-
bytet och klubbens attraktivitet kunde vara överordnade att idrottarna 
verkligen tillhörde klubben eller hade sina rötter i denna. 

Tänjandet av reglerna hängde inte alltid ihop med att man ville nå täv-
lingsresultat enligt en tävlingslogik. Det handlade även om att få ihop namn-
kunniga idrottare som visade upp sina prestationer iklädda föreningens stål-
grå tröjor samt att erbjuda utländska tävlingsarrangörer attraktiva idrot-
tare. Genom värvningsfrågan aktualiserades ett motstånd inom förbundet 

                                                      
475 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 25 april 1928, § 23, A 1:2 
Årsmötesprotokoll 24 november 1928, § 22, bilaga 7.IK Götas förslag finns med 
som bilaga i A 2:3, Styrelseprotokoll 23 november 1928, bilaga. Förslaget rör 
främst studenter etc.. A 1:2, Årsmötesprotokoll 29 november 1930, § 27. 
476 Se Creutzer (2004). 
477 Gentzel var också senare en framgångsrik sångerska under flera decennier i 
sånggruppen Trio Rita, vilka kunde höras på skiva första gången 1932, KB, Svensk 
Mediedatabas, http://smdb.kb.se, sökning Trio Rita, sökning 140819.  
478 Sven Låftman, ”Några ord om en kritik”, IK Göta Medlemsblad, nr 5,1931. 
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mot att stockholmsklubbar som IK Göta värvade. I slutändan blir de regel-
tolkningar som var föremål för diskussionerna rörande värvningar också 
idémässiga. IK Göta ville omtolka reglerna så att de passade den egna verk-
samhetens syften och en idrottares tillhörighet till den egna truppen defini-
erades inte utifrån formell klubbtillhörighet utan utifrån vilken situation 
som idrottsprestationerna skulle utföras i. Marknadslogiken fick ibland 
överhand över tävlingslogiken.  IK Göta försökte utnyttja idrotten för sina 
egna syften och dessa var annorlunda än förbundets. Därigenom utmanade 
man också förbundets roll som högsta uttolkare av sina egna regler, syftena 
bakom dem och därmed också förbundets maktposition. I förlängningen 
indikerar händelseförloppen ett potentiellt hot mot en enhetlig idrottsorga-
nisation. En organisation som kunde utöva överhöghet över klubbar som 
annars kunde utvecklas till fristående idrottsentreprenörer som inom 
proffsboxningen. 

Tävlingsarrangemang och internationellt utbyte 1928-1932 
Tiden från 1928 till och med 1932 var en skördetid för IK Göta. Klubben 
ordnade stora friidrottstävlingar hemma på Stadion och man deltog i inter-
nationella sammanhang på toppnivå. Just tävlingsarrangemangen och det 
internationella utbytet är föremålen för intresset i detta avsnitt. Frågorna 
som ska besvaras är hur förbundet försökte hävda sin organisations över-
höghet över klubben rörande tävlingsarrangemangs genomförande och vad 
kunde IK Götas verksamhet bidra till för konsekvenser? Kan de händelse-
förlopp som åskådliggörs kopplas till marknadiseringen? 

Från mitten av 1920-talet blev IK Götas verksamhet alltmer internation-
ellt orienterad. Redan under Låftmans första år i klubben, 1925, började 
man sända idrottare till tävlingar i Tyskland.479 Utbytet följdes upp med 
stora internationella tävlingar i klubbens egen regi. Tävlingarna på Stadion 
1927 och framöver genomfördes tillsammans med DN. År 1927 reste IK 
Göta till tävlingar i Tyskland och Frankrike med en namnkunnig trupp.480  

År 1928 försökte IK Göta på allvar att stärka sin position som tävlingsar-
rangör och man hamnade ideligen i konflikter med Friidrottsförbundet i 
olika frågor.  

                                                      
479 Osign., ”Hamburg och Berlin”, IK Göta Medlemsblad, nr.7, 1925. 
480 Osign., ”Klubbmatch mot Charlottenburg”, IK Göta Medlemsblad, nr.3, 1927, 
osign., ”I toppen”,IK Göta Medlemsblad, nr 6, 1927, Svenska Friidrottsförbundet, 
A 3:2, VU-protokoll 5 september 1927, § 10, 14, A 3:2, VU-sprotokoll 1 novem-
ber 1927, § 8. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  227

  

Ett viktigt steg i anordnandet av internationella tävlingar togs då man 
1928 tillsammans med Dagens Nyheter ordnade efterolympiska tävlingar, 
de första amerikaspelen. Direkt från OS i Antwerpen hämtades ameri-
kanska idrottsmän till Stadion. Tävlingarna blev framgångsrika. Enligt 
klubben sågs tvådagarstävlingarna av sammanlagt 20 000 personer och det 
gav en nettovinst på 13 000 kronor. Stärkta av framgångarna med detta 
arrangemang deklarerade man att klubben inte avsåg att ordna tävlingar i 
samarbete med andra klubbar i framtiden.481 Under hösten samma år ord-
nade man även en klubbmatch med sin tyska samarbetsklubb S.C. Charlot-
tenburg från Berlin.482 Därmed hade man ordnat tävlingar med de två hu-
vudingredienser som de internationella galorna byggdes upp kring, nämli-
gen tyska och amerikanske friidrottare. Det var även runt dessa attraktioner 
som IK Götas tävlande ute i Europa byggdes upp. 

Under 1929 fortsatte IK Götas engagemang med internationella tävlingar 
och med det internationella utbytet. Återigen arrangerade klubben sina in-
ternationella Stadiontävlingar i samarbete med Dagens Nyheter. Dessa be-
skrevs av klubben som lyckade såväl sportsligt som ekonomiskt.483  

På arrangemangssidan presenterades storstilade planer på ”Stockholms-
spel” tillsammans med AIK och Stockholms kappsimningsklubb i samband 
med Stockholmsutställningen 1930.484 Vid spelen skulle det tävlas i fotboll, 
simning och friidrott. Klubben meddelade hur planeringen fortskred och 
uppgav att den amerikanska truppens deltagande likväl som deltagande av 
de främsta idrottsmännen från Tyskland, England och Frankrike var säk-
rat.485 I samband med planeringen för spelen vidtog en konflikt med för-
bundet och andra stockholmsklubbar rörande när tävlingarna skulle äga 
rum. En konflikt där IK Göta skulle visa sig få sista ordet.486 
                                                      
481 Osign., ”Göta och Dagens Nyheter anordnar efter-olympiad i Stockholm”, IK 
Göta Medlemsblad, nr.2, 1928, Mårten Möller, ”Efter-Olympiaden en stor succés 
för Göta”, IK Göta Medlemsblad, nr.5, 1928. 
482 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 25 april 1928, § 6, S.C. 
Charlottenburg är fortfarande en av Tysklands ledande friidrottsklubbar både ge-
nom sina elitidrottare och genom att man ordnar en rad av de största motionslop-
pen i Europa, bl.a. Berlin Maraton, Berlin halvmaraton etc. 
483 Mårten Möller, ”Götas internationella en stor succé”, IK Göta Medlemsblad, 
nr.5, 1929. 
484 Osign., ”Nästa sommar/…/”, ”Notis”, IK Göta Medlemsblad, nr.5, 1929. 
485 Osign., ”Stockholmsspelen”, IK Göta Medlemsblad, nr.1, 1930. 
486 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-sammanträdesprotokoll 14 maj 1930, § 
15, VU-sammanträdesprotokoll 3 juni 1930, § 7. 
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Följande år, 1931, ordnades internationella tävlingar. Friidrottstävling-
arna var som föregående år ett samarrangemang med Dagens Nyheter. 
Bruttot från tävlingarna uppgavs ha uppgått till 24 000 kronor, men i med-
lemsbladet stod att klubben fick vara glad om det blev något över.487 Samma 
år skärpte Friidrottsförbundet sina regler kring internationella tävlingar. 
Friidrottsförbundet reagerade på att brott mot bestämmelserna hade ägt 
rum. Reglerna var enligt förbundet inte tillräckligt tydliga och IK Göta hade 
utnyttjat möjligheten att tänja på uttolkningen av dem.  

Förbundet beslutade att arrangörer av internationella tävlingar framöver 
skulle vara tvungna att skriftligt underteckna en förbindelse om att arran-
görerna avsåg att följa förbundets regler.488 Förbundet visade sin makt mot 
IK Göta och tillät inte klubben att delta i en tävling i Finland under året.489 
För att försvåra brott mot reglerna beslutades att verka för att internation-
ellt utbyte bara skulle ske i hela trupper och inte med enskilda idrottsmän.490 
Ett år senare skärpte Friidrottsförbundet tillämpningen av reglerna med yt-
terligare krav om ekonomiska redovisningar av rese- och traktamenteser-
sättningar till ledare och tävlande. Samtidigt försökte flera Stockholmsklub-
bar, däribland IK Göta, att få förbundet att lätta på bestämmelserna kring 
det internationella utbytet så att utbytet inte bara behövde ske med hela 
trupper. Klubbarna misslyckades med detta försök. 491  

Tiden från 1928 fram till 1931 var en framgångstid för IK Göta. Arrange-
mangen blev allt större och ”de stålgrå” arbetade utan att samarbeta med 
andra klubbar kring stortävlingarna. Den viktigaste samarbetspartnern var 
i stället Dagens Nyheter. Förbundet försökte ideligen att reglera galorna och 
det internationella utbytet. Klubben fortsatte dock att bryta mot reglerna. 
Under 1931 drog Friidrottsförbundet hårdare i handbromsen och kom-
mande år bröt konflikten fullt ut. 

Parallellt med att IK Göta ordnade internationella tävlingar och internat-
ionella turnéer började det redan under 1928 att skära sig med Friidrotts-
förbundet rörande det internationella utbytet. IK Göta ville, i strid med det 
internationella friidrottsförbundets (IAAF) regelverk, sköta inbjudningarna 

                                                      
487 Osign, ”Vad pressen sade om tävlingarna”, IK Göta Medlemsblad, nr.3, 1931. 
488 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 28 november 1931, bi-
laga, tryckt årsberättelse 1930-1931, s. 13. 
489 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:3, VU-protokoll 1 maj 1931, § 11, 12. 
490 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:3, VU-protokoll 18 september 1931, § 9. 
491 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 26 november 1932, bi-
laga, tryckt årsberättelse 1931-1932, s. 13f, 20. 
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av utländska idrottare utan att ha förbundet som mellanhand. Detta föran-
ledde förbundet att påpeka att sådana inbjudningar ska gå genom det 
svenska förbundet.492 Följande år försökte förbundet skärpa sina bestäm-
melser kring internationella tävlingar genom att ingen korrespondens längre 
skulle få förekomma mellan svenska och utländska klubbar.493  

IK Göta ansträngde sig för att få amerikanska friidrottare till sina täv-
lingar vilket vid inledningen av 1930-talet gav upphov till reaktioner från 
det amerikanska friidrottsförbundet. Det amerikanska förbundet medde-
lade att tillstånd för amerikanska idrottsmän att tävla utomlands eller till-
stånd för utländska idrottsmän att tävla i USA i fortsättningen inte skulle 
beviljas om inte ansökningarna gått genom vederbörande lands förbund.494 
IK Göta hade förhållit sig till de samarbetsformer som reglerade det inter-
nationella utbytet på ett sätt som stred mot hur det amerikanska förbundet 
tolkade IAAF:s regler. Inbjudningarna av amerikanerna var inte de enda 
som föranledde reaktioner. Även inbjudningar av, exempelvis, italienska 
och tyska idrottsmän gav reaktioner från förbundshåll och Friidrottsför-
bundet såg sig nödsakat att förklara reglerna för IK Göta.495  

Två år efter att det amerikanska förbundet för första gången klagat på 
IK Götas sätt att sköta kontakterna med amerikanska idrottsmän var det 
1932 dags för nya kraftfulla reaktioner. Låftman hade med ett privat tele-
gram inbjudit vinnaren på 100 meter vid OS i Los Angeles 1932, Edward 
Tolan, till tävlingar i Europa. Detta menade det amerikanska förbundet in-
nebar ett brott mot de internationella reglerna. På grund av brottet nekade 
det amerikanska förbundet starttillstånd för amerikanska friidrottares täv-
lande i Europa under hösten 1932.496 Detta hände under samma tid som IK 
Göta saknade tävlingstillstånd i Sverige och inbjudan till Tolan gällde an-
tagligen inte tävlingar i IK Götas regi utan tävlingar ute i Europa. Frågan är 
om IK Göta ens formellt var inblandad som klubb, men med tanke på att 
amerikanerna vände sig till det svenska förbundet betraktade man IK Göta 
som delaktig.  

                                                      
492 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 16 mars 1928, § 6. 
493 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 19 juni 1929, § 19. 
494 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 24 januari 1930, § 12. 
495 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 11 april 1930, § 12. Ett antal 
fall hade uppmärksammats av VU under tiden innan beslutet. 
496 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelsemötesprotokoll 25 november 1932, 
§16. 
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IK Göta var som visats inblandad i ett ordna internationella tävlingar i 
samarbete med Dagens Nyheter. I sin strävan att ordna intresseväckande 
tävlingar utmanade man förbundets regler. Under en period ser man ut att 
haft en så stark position att förbundet inte kunde hindra klubbens ageran-
den. Efter en tid ändrades förhållandena. Detta berodde även på att klubben 
kom att utmana reglerna än mer.  

IK Götas verksamhet var påtagligt internationellt orienterad i tre avseen-
den. För det första innehöll klubbens större galor internationella deltagare. 
För det andra sände man ut sina idrottare till stora galor utomlands. För 
det tredje ordnade man under en tid amerikanska friidrottstruppers turnéer 
i Europa. Till exempel händelserna kring de amerikanska friidrottarna illu-
strerar Låftmans position inom den internationella stjärnidrotten, där for-
mell organisationstillhörighet kunde vara oklar. Låftmans verksamhet ut-
anför amatöridrottens organisationer åskådliggör en spricka inom friid-
rottsvärlden. IK Götas internationella kontakter gjorde att klubben kunde 
locka kända europeiska idrottare till sina tävlingar. Klubbens galor var 
präglade av amerikanska friidrottares närvaro och att de kallades ”Ame-
rika-spel”. Låftman lyckades inte bara att få amerikanska friidrottare till 
Stockholm, utan han var också en person som organiserade de amerikanska 
friidrottstruppernas resor i Europa. Detta avsnitt har visat att det internat-
ionella utbytet var något som värdesattes stort av IK Göta. En förutsättning 
för utbytet var att det enligt marknadslogiken var ett utbyte präglat av at-
traktiva idrottare. För att få detta tillstånd blev Låftman och IK Göta bety-
dande internationella aktörer. Utbytet innebar att man samtidigt kom att 
utmana både det svenska och det internationella förbundets överhöghet. 
Därmed hotades idrottens organisatoriska enhetlighet . 

Attraktiva friidrottsarrangemang 
De stora publikdragande tävlingarna var centrala för den marknadsrelate-
rade idrotten. I detta avsnitt besvaras frågan om vad strävan att få till at-
traktiva startfält kunde få för konsekvenser för tävlingarnas utformning. 

År 1931 stod klubben på sin höjdpunkt som tävlingsarrangör. Då stod 
man bakom några arrangemang som kan tjäna som exempel på hur mark-
nadiseringen kunde bidra till att den sportifierade idrottens tävlingslogik 
utmanades.  

Vid de internationella tävlingarna i friidrott på Stadion i Stockholm den 
13 september 1931 sprang den tyske mästaren och medeldistansaren Adolf 
Metzner ensam mot mål inför välfyllda läktare. Han hade inte i från det 
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övriga startfältet. Löparstjärnan hade nämligen inte något motstånd alls ef-
tersom han sprang ett uppvisningslopp. Förklaringen till detta var att arran-
görerna IK Göta och Dagens Nyheter inte hade fått tillstånd till att tysken 
skulle få delta i galans egentliga lopp på Metzners distans. Han hade inbju-
dits till galan på ett sätt som stod i strid med Friidrottsförbundets regelverk. 
Samtidigt hade publiken lockats till arenan med löftet om att få se Metzner 
springa.497  

Vid en gala på Stadion några dagar tidigare, som också IK Göta och Da-
gens Nyheter stod bakom, ägde ett annat märkligt arrangemang rum. Den 
tyske löparstjärnan Max Danz sprang tillsammans med en rad andra löpare. 
Övriga löpare tävlade mot varandra men Danz sprang utom tävlan eftersom 
tysken tjuvstartat och blivit utesluten från loppet.498  

De tyska löparna skulle bidra till galornas attraktionskraft, men idrottens 
regelverk rörande tillstånd att delta eller tävlingsreglerna motverkade arran-
görernas möjligheter att ge publiken vad den hade kommit för att se. Trots 
att IK Göta hade fått förbundets välsignelse till Metzners uppvisningslopp 
handlade dessa fall om brott mot idrottsgrenens regler eller tänjande av de 
regler som kringgärdade tävlingarna och aktörernas verksamhet, såsom 
ordningen kring internationella inbjudningar.  

I sammanhanget är det värt att uppmärksamma att septembertävlingar-
nas största stjärna, Otto Peltzer, inte hade några problem rörande sitt täv-
lande, trots att de rykten som omgav honom idag skulle berett honom störst 
problem av alla tre. Svenska Sporttidningen (f.d. All boxning) skrev att täv-
lingarnas största stjärna, Peltzer, omgavs av att ”ett skämtsamt rykte vet 
berätta tar insprutningar för att koncentrera kraft och styrka till loppen” 
och att denne ”gjorde en hart när omänsklig prestation/…/ från en ansträng-
ning som ingen hade tilltrott honom”.499 

Händelserna med tyskarnas deltagande vid tävlingar och uppvisnings-
lopp eller deltagande i lopp ”utom tävlan” var inga engångshändelser. Re-
dan något år tidigare hade förbundsrepresentanter reagerat mot att klubbar 
ställde upp med värvade idrottare i lagtävlingar, idrottare som inte hade 

                                                      
497 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:3, VU-protokoll 18 september, 1931, § 17, bi-
laga. 
498Osign., ”Stockholms-spelen”, Svenska Sporttidningen, nr. 49, 1931. 
499Osign., ”Stockholms-spelen”, Svenska Sporttidningen, nr. 49, 1931. 
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sina papper klara och därför inte räknades med i de slutgiltiga resultatlis-
torna.500 

Vilka slutsatser kan dras av ovanstående exempel? Exemplen är fåtaliga 
i förhållande till antalet tävlingar som IK Göta anordnade och framförallt i 
förhållande till antalet större friidrottstävlingar i Sverige totalt. I förhål-
lande till friidrotten totalt var de undantag, men i sitt sammanhang med att 
IK Göta var periodens största organisatör av friidrottsgalor och i samman-
hanget av återkommande konflikter med förbundet är de talande exempel. 
De blottlägger hur idrottsstjärnor ibland kan vara mer publikdragande än 
rättvisa tävlingar byggda på principen om att alla tävlar på lika villkor.  Det 
är också intressant att påpeka att det inte bara var i de stjärnspäckade täv-
lingarna som IK Göta tänjde på gränserna för det tillåtna.  

Göta-affären 
IK Göta hade målmedvetet byggt upp sin verksamhet och utifrån sin posit-
ion agerade klubben självsvåldigt i förhållande till idrottsrörelsen. Detta 
ledde fram till ”Göta-affären”1932 . Kan ”Göta-affären” ligga till grund 
för att besvara vem som utnyttjade friidrotten och för vilka syften? 

Konflikten mellan IK Göta och Friidrottsförbundet var som hetast under 
våren 1932 då en utredning om klubben presenterades av förbundet. När 
den egentliga ”affären” började är svårt att slå fast och dess förhistoria kan 
följas i detta kapitels olika avsnitt. Under ”affärens” förlopp florerade ryk-
ten och anklagelser om ospecificerade kvitton, märkliga fakturor, stor-
slagna tävlingsarrangemang, en sensationslysten press och för amatöridrot-
ten stora summor pengar.  

”Göta-affären” har behandlats av tidigare forskning, vars slutsatser jag 
vill nyansera. Karin Wikberg har skrivit om tillämpningen av amatörreg-
lerna inom den svenska idrotten och även behandlat ”Göta-affären”. Hon 
beskriver händelseförloppet som en solitär händelse inom friidrotten. Av-
saknaden av liknade problem med tillämpningen av amatörreglerna, visar 
enligt Wikberg att amatörproblematiken inte var speciellt utbredd inom fri-
idrotten.501  

Utifrån förbundets dokumentation av ”Göta-affären” kan man följa den 
från maj 1930 då Friidrottsförbundet begärde att IK Göta skulle komma in 

                                                      
500 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 29 november 1930, § 
27. 
501 Wikberg (2005), s. 165f. 
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med specifikationer och förklaringar rörande reseersättningen och ospecifi-
cerade utbetalningar till idrottare från Italien och Finland som deltagit i 
klubbens galor 1929 och 1930. Några av dessa ärenden utvecklades till föl-
jetonger med brevväxlingar mellan förbundet, IK Göta och det finska för-
bundet.502  Sedan följde en rad skärpningar av tävlingsbestämmelser från 
förbundets sida, tvister kring internationella inbjudningar och reseersätt-
ningar. 

Under 1932 hade konflikten eskalerat till att förbundets verkställande 
utskott kallade in ledare från IK Göta för att få upplysningar om klubbens 
tävlingar under de senaste åren. Vidare beslöts att granska klubbens räken-
skaper från 1930 och framåt.503  

Utredningen presenterades i slutet av april 1932. I utredningen går det 
att se ett tydligt mönster för vad IK Göta anklagades för. Det fanns ankla-
gelser om att otillåtna penningtransaktioner hade ägt rum med följande 
brott mot amatörbestämmelserna och att brotten hade inträffat när det 
handlade om IK Götas ansträngningar att få stjärnor att ställa upp i täv-
lingar. Inom friidrottsförbundet menade man att uppreklamerandet av de 
tilltänkta stjärnorna vid tävlingarna innebar ett problem, och att IK Göta 
utnyttjat pressen på ett sätt som skadade idrotten. Förbundet syftade bland 
annat på hur klubben lockat publiken med stjärnor som inte hade klara 
papper för sitt deltagande. I utredningen och i förbundsstyrelsens diskussion 
sågs inte de i tidigare avsnitt behandlade, framträdandena av tyskarna Danz 
och Metzner som det allvarligaste av alla försöken till övertramp av förbun-
dets regler. Förbundet hade också i efterhand gett sin välsignelse till 
Metzners uppvisningslopp på Stadion.504   

Förbundets utredning var grundlig. Förhör med idrottsledare från IK 
Göta och andra idrottsklubbar företogs och skriftliga intyg användes som 

                                                      
502 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 14 maj 1930, § 13, 14. Det 
handlade bland annat om italienaren Luigi Facelli som tillhörde världseliten inom 
häcklöpningen och deltog i fyra olympiska spel. Han kom exempelvis sexa i OS fi-
nalen för 400 meter häck i OS 1928, där han bland annat besegrades av IK Göta 
löparen Sten ”Sten Pelle” Pettersson i OS finalen 400 meter häck år 1928. Sports 
Reference, http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/fa/luigi-facelli-
1.html. Sökning 140321. Svenska Friidrottsförbundet, A 3:2, VU-protokoll 6 juni 
1930, § 13 Dessa fall finns mer material om i Direktör Svens Låftmans idrottshi-
storiska samling med diverse brevväxlingar. 
503 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:3, VU-protokoll 4 mars 1932, § 5. 
504 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 23 april 1932 med bila-
gor. 
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bevis. Bland annat fanns det ett intyg från en idrottsman som erkände att 
han erbjudits pengar för att delta i tävlingar arrangerade av IK Göta. 
Mindre penningpriser visade sig förekomma och en ledare från IK Göta, 
Elis Lindroth, medgav att utbetalningar i strid med amatörbestämmelserna 
hade skett. Samtidigt menade Elis Lindroth att inget gick att bevisa då bok-
föringen var gjord på ett sätt som skulle mörklägga det som hänt och att 
kvittona inte fanns kvar. Låftman å sin sida menade att sådana utbetal-
ningar inte hade skett, men att en och annan utbetalning kunde ha varit 
”saltad”. Däremot erkände han villigt att pengar hade utbetalats till olika 
idrottsmän. Dessa utbetalningar, menade Låftman, hade inte något som 
helst samband med deltagande i tävlingar, utan kunde hänföras till andra 
engagemang. I de fall som tusenlappar hade kommit bort i bokföringen gäl-
lande de amerikanska friidrottstruppernas turnéer sade alltså Låftman att 
det inte var IK Göta som var ansvarig för dessa ekonomiska göromål. Han 
lade ansvaret på samarbetspartnern Dagens Nyheter. 505 

Problematiken handlar om hur oklarheter kring hur utländska stjärnid-
rottsmän lockades till Stadion för att användas som dragplåster öppnade 
för konflikter och märkliga idrottsevenemang. Problematiken handlade om 
vem som utnyttjade idrotten och för vilka syften. 

”Göta-affären! blottlade en utveckling inom den svenska idrottsrörelsen 
som både kunde hota dess trovärdighet och dess enighet. Som inledning till 
förbundsstyrelsens diskussion om utredningen kring ”Göta-affären” sade 
ordförande Bo Ekelund att ”styrelsen ej bör se frågan som en prestigesak, 
utan endast se till vad som gagnar idrotten”. Många av ledamöterna ansåg 
att IK Göta hade bedrivit sin verksamhet på ett djupt felaktigt sätt och upp-
rörda stämmor höjdes. Samtidigt hörsammades ordförandens maning, och 
för att citera en mötesdeltagare sammanfattades stämningen på mötet med 
att man ”måste dagtinga med sitt samvete, men först och främst måste man 
tänka på, vad som bäst gagnar idrotten”.506 

Vid förbundets årsmöte i november 1932 konstaterades att en stor utred-
ning kring IK Göta hade gjorts, att klubben brutit mot bestämmelser och 
att förbundet funderat starkt på bestraffningsåtgärder. Utredningen hade 
inte lyckats bringa fullständig klarhet i ärendet. Därför hade förbundet låtit 
de flesta bestraffningsåtgärderna bero och hade hopp om förbättring från 
klubbens sida. En direkt åtgärd var en framställning till det Internationella 

                                                      
505 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 23 april 1932, bilagor. 
506 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 23 april 1932, § 9. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  235

  

Friidrottsförbundet om en omarbetning av bestämmelserna för reseersätt-
ning vid deltagande i tävlingar.507 En annan åtgärd var att IK Göta för resten 
av år 1932 förlorade rättigheten att anordna internationella tävlingar.508 

Med dessa beslut avslutades affären på det sätt som kanske bäst gagnade 
Friidrottsförbundet. Djupare grävande var inte önskvärt, eftersom ett så-
dant i så fall skulle ha kunnat skada idrottens anseende mer än nyttan av 
att straffa de skyldiga. Genom ”Göta-affären” blottlades hur klubben ut-
nyttjade friidrotten för att arrangera tävlingar som attraherade idrottskon-
sumenterna trots att man gjorde det i strid med förbundets regler. För att 
kunna erbjuda attraktiva idrottare till publiken lockades dessa med för-
måner som luckrade upp gränserna mellan vilka som var amatörer och vilka 
som var proffs, det vill säga den gräns mellan dessa två kategorierna av 
idrottare som är ett av kriterierna för sportifierad idrott luckrades upp. För-
bundet hamnade då i ett dilemma där brott visserligen hade begåtts men 
förbundet hade ett övergripande mål om att hålla ihop förbundet och be-
hålla friidrottens trovärdighet, vilket kom att styra besluten. Dessa syften 
överskuggade att brott skulle bestraffas. Inom förbundet ”dagtingade” man 
med sina samveten för att därigenom kunna handskas med både den 
svenska och den internationella utvecklingen. De inledande åren på 1930-
talet innebar nämligen en stor utmaning för både det svenska förbundet och 
för de internationella friidrottsförbundet som handlade om att friidrotten 
höll på att utvecklas i en amatörgren och i en professionell gren. I denna 
process var IK Göta en av aktörerna. 

En internationell aktör och en spirande professionell friidrott 
År 1932 präglades av ”Göta-affären”, vars konsekvenser blev stora för 

klubben. Parallellt med det händelseförlopp som utmynnade i utredningen 
kring ”Göta-affären” pågick en process internationellt rörande en spirande 
proffsfriidrott. Jag vill med utgångspunkt i mina undersökningar nyansera 
tidigare forsknings resultat kring friidrotten under 1930-talets inledning ge-
nom att sätta in IK Götas engagemang i ett internationellt perspektiv. Forsk-
ning som jag menar undervärderar potentialen i processen och som värderat 
händelserna mer från resultatet i efterhand än från den situation som rådde 
då. IK Göta var inte en huvudaktör i dessa förlopp, men vid några tillfällen 
blev det internationella reaktioner på Låftman och klubben. 

                                                      
507 Svenska Friidrottsförbundet, A 1:2, Årsmötesprotokoll 26 november 1932, bi-
laga, tryckt årsberättelse 1931-1932, s.22. 
508 Svenska Friidrottsförbundet, A 2:3, Styrelseprotokoll 23 april 1932, § 11. 
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Leif Yttergren har belyst turerna kring hur den, under denna tid, fram-
stående och internationellt berömde finske löparen Paavo Nurmi förlorade 
sin amatörstatus 1932. Den yttre ramen för detta förlopp var enligt Ytter-
gren olika brott mot amatörbestämmelserna inom den internationella friid-
rotten och samt en intensifierad kamp mot dessa brott. Yttergren skriver att 
händelseförloppen och sammanhanget kring den intensifierade kampen för-
anleddes av en idealistisk nyordning inom idrottens organisationer. Denna 
nyordning innefattade en föreställning om att idrotten var en egen sfär som 
skulle ha så liten kontakt med samhället som möjligt. Yttergren menar vi-
dare att idrotten i denna nyordning stod för det rena, oskyldiga, icke-kom-
mersiella och opolitiska och att samhället var ont, farligt och genomsyrat 
av kommersialism och politik.  

Några av huvudaktörerna i detta förlopp var bland annat svensken Sig-
frid Edström som var ordförande i det internationella friidrottsförbundet 
(IAAF) samt Avery Brundage, ordförande i det amerikanska friidrottsför-
bundet. Yttergren lyfter fram hur dessa förbunds ledare var aktiva i frågan. 
I beslutet var också IAAF:s generalsekreterare Bo Ekelund delaktig. Ekelund 
var samtidigt ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och därmed i högsta 
grad delaktig i de olika beslut som togs kring IK Göta, vilka behandlas i 
detta kapitel.  

Yttergren menar att Internationella Olympiska Kommittén och IAAF 
kring 1930 ägnade allt större kraft åt att komma till rätta med brott mot 
amatörbestämmelserna. Yttergren konstaterar att förutom Nurmi var det 
också andra internationella stjärnor som undersöktes av friidrottens orga-
nisationer, såsom exempelvis den berömde franske medeldistanslöparen Ju-
les Ladoumegue som inför OS 1932 blev avstängd på livstid från friidrotten. 
I detta sammanhang är det värt att uppmärksamma att Yttergren nämner 
att även IK Göta tidigare hade betalt ut pengar till just Paavo Nurmi.509 

Yttergrens forskning visar att det inom den internationella friidrotten 
fanns en medvetenhet om tilltagande problem kring att upprätthålla ama-
törreglerna vid ingången på 1930-talet och att en kulmen nåddes när 
Nurmi-affären briserade i samband med OS i Los Angeles 1932. 

”Göta-affären” låg därför samstämmigt i tid med de internationella pro-
cesserna. Bara några månader efter att den stora utredningen om IK Göta 
hade presenterats och när klubben saknade tillstånd för internationella täv-
lingar var Låftman aktiv igen. Han var fortfarande för något år framöver 

                                                      
509 Yttergren (2004). 
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ordförande i klubben, men i detta fall agerade han inte formellt i egenskap 
av sådan.  

Som tidigare visats hade Låftman brutit mot de internationella reglerna 
kring idrottsutbyte när han bjöd in den amerikanske sprintern Edward To-
lan, som vunnit OS guld på både 100 och 200 meter, till tävlingar i Europa 
direkt i samband med OS 1932 i Los Angeles. Detta brott resulterade i att 
amerikanske friidrottsmän inte fick tillstånd av det egna förbundet att tävla 
i Europa under hösten 1932. Tolan lämnade amatöridrotten 1933 och över-
gick till den professionella friidrotten samtidigt som det också tävlades i 
bland annat proffessionella världsmästerskap i friidrott.510  

Det var en rad internationella storheter inom friidrottssporten som blev 
avstängda från amatörfriidrotten under 1930-talets inledande år. Några av 
dem kom istället att övergå till olika professionella tävlings- och uppvis-
ningssammanhang. Försök gjordes även att starta professionella världsmäs-
terskap i friidrott. I dessa processer var svenska idrottsledare verksamma 
som företrädare för amatöridrottens organisationer. IK Göta och Svens 
Låftman var delaktiga i den övergripande processen både genom att klub-
ben hade haft omdiskuterade kontakter med Nurmi och Tolan inför sina 
galor och genom att det ser ut som att Låftman även organiserade ameri-
kanska friidrottares turnéer i Europa. Det Yttergren benämner som en ide-
alistisk nyordning vill jag beskriva som en process där idrottens markna-
disering och sportifiering blottlade en inneboende konflikt i den kommersi-
aliserade idrotten som ägde rum inom amatöridrottens ram. Detta tog sig 
idémässigt uttryck som en idealistisk nyordning, men bakom handlandet låg 
en strävan att handskas med den marknadiserade idrotten.  

                                                      
510 Tolan hade haft kontakter med Låftman vid Amerikaspelen 1929.  Som pro-
fessionell vann Tolan ett professionellt sprinter VM 1935. Sven Låftman, ”Edward 
Tolan”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1946). Edward Tolan gick över till den 
professionella friidrotten 1932. Den i Europa mest uppmärksammade profession-
ella friidrottsföreteelsen var när den franska medeldistansaren Jules Ladoumégue 
1931 började tävla som proffs. Se vidare Sven Låftman, ”Ladoumégue Jules”, 
Nordisk familjeboks sportlexikon (1941), Sven Lindhagen, ”Friidrott, Den fria id-
rottens historia”, Nordisk familjeboks sportlexikon, (1940). Tolan uppträdde även 
vid denna tid tillsammans med den amerikanska steppdansören, sångaren och film-
skådespelaren Bill ”Mr Bojangles” Robinson på varietéer där man då kunde be-
skåda Tolan som var världens snabbaste man och Robinson som då hade ett inof-
ficiellt världsrekord i löpning baklänges. 
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Nedgångsperioden 1933-1939 
Under klubbens framgångsrika år hade man kraften att utmana förbundet 
och övriga konkurrenter på friidrottsmarknaden. Förbundet straffade vis-
serligen inte IK Göta speciellt hårt i samband med ”Göta-affären”, men i 
och med denna tappade klubben sin ledande position och förbundet stärk-
tes. Hur såg klubbens verksamhet ut efter 1932? 

Tiden efter 1932 innebar en nedgångstid för klubben. Fortfarande var 
klubben regelbundet medarrangör till de stora galorna, men ”de stålgrå” 
hade tappat sin starka position och utmanade inte förbundet genom att 
tänja gränserna för regeluttolkning eller genom att försöka förändra dem. 

Under 1933 försökte IK Göta att återuppta sina egna internationella täv-
lingar, man fick tillstånd från förbundet.511 Några tävlingar ägde aldrig rum. 
IK Göta misslyckades med att få hit internationella stjärnor. I brist på in-
komster från de stora friidrottsgalorna försökte klubben att medverka vid 
andra typer av arrangemang där friidrott kunde ingå, såsom att anordna 
friidrottstävlingar som delar av AIK:s arrangemang kring sina fotbollsmat-
cher. Redan 1933 genomförde man fem sådana arrangemang och man fort-
satte med sådana fram till 1937 då AIK flyttade till en ny arena utan löpar-
banor.512 Med blandad framgång fortsatte försöken att ordna större egna 
galor men klubben var inte lika stark längre och den gick inte segrande ur 
de följande striderna med Friidrottsförbundet och de andra klubbarna. Låft-
man fick även intern kritik och lämnade sitt ordförandeskap 1934.513  

Från 1935 och fram till 1937 var IK Göta åter tillbaka som medarrangör 
av internationella galor. Återigen handlade det om galor med amerikanska 
idrottare. Klubben och dess ledare hade dock tappat den forna styrkan och 
blev tvungen att dela arrangemangen med andra föreningar. Som garant för 
tävlingarna stod fortfarande Dagens Nyheter. 514 Tidningen hade varit in-
volverad redan under den tidigare eran av Amerikaspel. 

                                                      
511 Svenska Friidrottsförbundet, A 3:3, VU-protokoll 2 februari 1933, § 5, Dessa 
tävlingar flyttades senare enligt beslut till mitten av augusti, VU-protokoll 16 juni 
1933, § 7. 
512 Se t.ex. Osign., ”Stockholmsspel nästa år?”, IK Göta Medlemsblad, nr. 6, 
1933. Tävlingar omnämns i medlemsbladet detta år i nr. 4,5,6,7. 
513 Osign., ”Liten vårkrönika”, IK Göta Medlemsblad, nr.3, 1934. 
514 Mårten Möller, ”Stockholmsspel i sommar”, IK Göta Medlemsblad, nr.2, 
1935. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  239

  

Spelen 1935 sades ha gett det största överskottet sedan de första spelen 
1928 och optimismen inför framtiden var stor.515 Klubben lyckades att hålla 
sig kvar som medarrangör de kommande två åren, men den klagade samti-
digt på det ekonomiska utfallet. Klagomålen gällde att den var tvungen att 
dela med sig för mycket till olika förbundsnivåer, på distrikts- och nationell 
nivå, och uteblivna inkomster. En bidragande orsak till de uteblivna in-
komsterna hävdades vara återbudet till galan 1936 från ”negerfenomenet 
Owens” som var flerfaldig guldmedaljör i Berlin-OS samma år.516  

Mellankrigstidens epilog för klubben innebar att den 1938 nekades till-
stånd till tävlingar och följande år lyckades den inte få ihop något mer 
publikdragande startfält. Tävlingen 1939 uppgavs ha gett ett ekonomiskt 
netto på 2 000 kronor per medarrangerande klubb, vilket uppgavs vara be-
tydligt mindre än vad utbytet varit i början av decenniet.517 I och med 1937 
års tävlingar var det slut med internationella stortävlingar för IK Götas del 
för några år. Klubben kom inte att figurera i samband med stortävlingar 
förrän under perioden med Gunder Hägg-galor tog vid 1942.518  

Kulturella processer  

En klubb i takt med tiden 
Det fanns ett antal friidrottsklubbar i Stockholm som konkurrerade om att 
bli marknadsledande. IK Göta försökte uppnå den positionen genom ett 
målmedvetet arbete med den egna verksamheten och genom att påverka 
förbundet. Det handlade vidare om att förmedla en bild av den egna klub-
ben med en laddning som gjorde att man blev attraktiv att konsumera. Den 
kulturella logiken innehöll några element som tillsammans bar på IK Götas 
identitet. I detta avsnitt lyfter jag fram några delar i den kulturella laddning 
som klubben kommunicerade ut.  

I klubbens jubileumsskrift 1930 skrev Låftman att idrotten fått sin posit-
ion eftersom den stod i samklang med tidsandan där den frigjorda, käcka 
och självständiga ungdomen kämpade med ärelystnad i blodet i sin strävan 
att förverkliga den franska revolutionens mål om frihet, jämställdhet och 
broderskap samt skapa hälsa och livslust. Låftman varnade också för att 
                                                      
515 Mårten Möller, ”Upp ur vågdalen”, IK Göta Medlemsblad, nr.3, 1935. 
516 Mårten Möller, ”M.M:s krönika”, IK Göta Medlemsblad, nr.4, 1936. 
517 Sign Zakris, ”Götas och Hellas internationella tävlingar”, IK Göta Medlems-
blad, nr.2, 1939. 
518 Sign. Bigge, ”Stockholms-Spelen 1942”, IK Göta Medlemsblad, nr.3, 1942. 
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idrotten riskerade att förtvina om spekulationen i massornas idrottsintresse 
riktades mot andra mål en idrottens grundidé.519 Denna typ av idémässiga 
uttalanden återkom då och då i klubbens olika skrifter. Förutom att klub-
ben försökte stå i samklang med tiden, var det dock inte denna typ av utta-
landen som främst präglade bilden inåt klubben eller utåt det omgivande 
samhället. 

Klubben ville, som framkommer ovan, att man skulle vara i takt med 
tiden. Att vara aktiv i IK Göta signalerade vidare att man var med i en fram-
gångsrik klubb.  Uttalanden om att man var en ”storklubb” talar för detta. 
IK Göta skapade vidare en aura kring klubben som innefattade att aktivitet 
i klubben gav en social position. Man var inte bara en idrottsförening utan 
man var även ”club”520, det vill säga en social umgängesklubb. Detta mani-
festerades av att man under inledningen av sin mest framgångsrika period, 
vid slutet av 1920-talet, skaffade sig ett klubbrum på hotell Atlantic som 
man behöll några år in på 1930-talet.521 

Klubben kommunicerade ut en bild av sig själv i sina publikationer om 
att man gick i takt med tiden, eller till och med att man stod för något 
framtidsinriktat. År 1926 presenterades en humoristiskt hållen framtidsvis-
ion i medlemsbladet i form av ett kåseri som behandlade ett tänkt scenario 
vid klubbens 50-års jubileum 1950. Artikeln var illustrerad med en teckning 
av Stockholm med en ”skyline” likt Manhattans skyskrapor, strömlinjefor-
made bilar på gatorna och i mitten syntes IK Götas egen stadionanläggning. 
Denna anläggning liknade på intet sätt hemmaarenan Stadion med dess ar-
kitektur präglad av fornnordiskt svärmeri. Istället förde illustrationen tan-
karna till modernistisk arkitektur. Kåseriet berättade om jubileumsfesten då 
”jätteklubben Göta” firade sitt första halvsekel. Artikeln utstrålade teknik-
optimism med tal om att fåglarna på menyn var skjutna från flygbåtar och 
att musiken vid festen framfördes av en ”vansinnesorkester” präglad av 
”saxofonernas koleriska brummande”. De officiellt inbjudna representan-
terna på festen kom dels från riksdagen, dels från svenska och utländska 

                                                      
519 Låftman (1930), s. 13. 
520 Jmf. Sund 1997, s.132 där han beskriver Djurgårdens IF som mer ”club” än 
”klubb” utifrån författaren Pär Rådströms karaktäristik. 
521 Osign., ”Götas nya klubblokal”, ”Notis”, IK Göta Medlemsblad, nr.5, 1929, 
osign., ”Kort Krönika”, IK Göta Medlemsblad, nr.9, 1932, Klubblokalen före-
kommer inte sedan i medlemsbladet varför det verkar som man blev av med denna 
i slutet av 1932. 
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storklubbar. Några äldre skämtare sades samtala i ett hörn om ”Idrottsför-
bundet och gud-vete-vad förbundens representanter, vilket väckte en del 
munterhet vid tanke på dessa underliga institutioners lika snopliga som 
plötsliga slut”.522  

Uppfattningen om klubben och dess ledare som mer betydelsefulla än id-
rottsrörelsens organisationer visade sig i en notis i medlemsbladet 1929. I 
denna påstods att en framstående tysk idrottsledare undrat vad den svenska 
riksorganisationen för idrott hette då förkortningen var ”GÖTA”.523 Detta 
skämtsamma uttalande korresponderar med hur klubben faktiskt agerade 
under dessa år visavi förbundet. 

Den framtidsinriktade verksamhet som skulle gå i takt med tiden mani-
festerade sig också utåt genom det smeknamn som klubben kommunice-
rade. IK Göta kallades under mellankrigstiden för ”de stålgrå”. Detta var 
ett tidstypiskt smeknamn som gav en aura av att klubben gick i takt med 
tidens industrialism, framåtskridande och amerikanisering, såsom behand-
lats av tidigare forskning och där influenserna från USA är centrala. 524 

Ovanstående exempel handlar om hur man byggde en bild av sig själv 
med exklusiva klubbrum, storslagna framtidsvisioner och tydliga antyd-
ningar om att den nya tidens idrott med storklubbar kunde drivas utan för-
bundens medverkan och att de utländska samarbetspartnerna till och med 
blandade samman IK Göta med friidrottsförbundet. Den stålgrå klubben 
gav en aura om nuet, framtiden och delaktigheten i ett framgångsrikt sam-
manhang, där det positiva med amerikanisering utgjorde en komponent. 

Internationell orientering och sportsliga resultat 
På en rad olika ställen i detta kapitel har behandlats hur IK Göta verkade i 
internationella sammanhang. I detta avsnitt utvecklas studierna kring den 
internationella orienteringen och dess kulturella laddning i förhållande till 
den sportsliga kvaliteten.  

Det var genom att arrangera stora friidrottsgalor som IK Göta blev en 
betydande aktör inom friidrotten. Det var viktigt att regelbundet kunna er-
bjuda publiken internationella idrottare. Klubben ordnade flera internat-

                                                      
522 Sign. Sax o´Fon, ”1950”, IK Göta Medlemsblad, nr.1, 1926. 
523 Osign.,”Mystisk fråga”, IK Göta Medlemsblad, nr.5, 1929. 
524 Se t.ex. Björkin, (1998), kap 2, där ”amerikaniseringen” under 1920-talet dis-
kuteras och hur detta inflytande karaktäriserades av framstegsideologi, teknologi, 
jazzmusik, mode, radio och bilar. Se även Stark (2010).  
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ionella tävlingar där de mest kända var ”Amerikaspelen” 1928-1931. Un-
der en andra period mellan 1935 och 1937 delade IK Göta arrangörskapet 
för dessa spel tillsammans med några andra klubbar.525 IK Götas större ga-
lor hade ofta internationella deltagare. Kända idrottare från exempelvis 
Tyskland, Finland och Italien kunde fungera som dragplåster. Trots delta-
gare från flera olika länder omtalades aldrig tävlingarna som ”Tysklands-
spel” eller ”Italiendrabbningen”. Däremot gavs just kopplingen till Amerika 
en särställning och de amerikanska deltagarna gav tävlingarna en extra kul-
turell laddning.  

Klubben framhöll gärna sin viktiga roll i den internationella friidrotts-
världen. År 1930 hävdades i klubbens jubileumsskrift att ingen svensk 
klubb hade ett större internationellt utbyte än IK Göta. Klubbens internat-
ionella orientering stannade inte där. I jubileumsskriften stod att IK Göta 
var den klubb i hela världen som hade det mest omfattande idrottsutbytet 
med de största idrottsorganisationerna i USA. Om dessa omdömen stämde 
är svårt att slå fast, men satta i relation till Låftmans tidigare nämnda age-
randen i samband med OS 1932 då amerikanska friidrottsförbundet för-
bjöd amerikanska trupper att för en tid tävla i Europa, bör det ha funnits 
visst fog för klubbens självsäkra skriverier. Det internationella utbyte som 
löpande redovisades i klubbens medlemsblad var av imponerande omfång. 
Förutom nämnda utbyte med amerikanska friidrottare samarbetade IK 
Göta med ett flertal klubbar på kontinenten, där Sport-Club Charlotten-
burg526 från Berlin ser ut att ha varit den främsta samarbetspartnern. Ber-
linklubben hade flera av Tysklands främsta friidrottare i sina trupper, bland 
annat tyska mästare, olympiska mästare och världsrekordhållare. Tillsam-
mans med tyskarna organiserade IK Göta europaturnéer för amerikanska 
idrottsmän.527  

Det är i sammanhanget intressant att notera att trots att klubben i olika 
sammanhang var tydlig med att det krävdes attraktiva startfält för att kunna 
ordna framgångsrika tävlingar motiverade man det internationella utbytet 

                                                      
525 Amerikaspelen kallades inte alltid för Amerikaspelen officiellt men det ameri-
kanska deltagandet var något som man gjorde stora poänger av vid samtliga till-
fällen. 
526 Sport-Club Charlottenburg e.V,.www.scc-berlin.leichtathletik.de. Sökning gjord 
120808.  
527 Osign., ”Göta och utlandet”, Idrottsklubben Göta, Jubileumsskrift 1900-1930 
(1930), s.79f. 
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med mer högstämda syften. Ett exempel på detta var en artikel i medlems-
bladet 1930 som behandlade det internationella utbytet. I artikeln lyfte skri-
benten fram att den internationella idrotten stod för ett kamratskap som 
appellerade till den stora allmänheten. IK Götas internationella arbete sades 
vara präglat av en strävan att uppnå ett folkligt idrottsutbyte. Klubbens in-
ternationella idrottsutbyte menade skribenten hade en betydelse för Sverige 
då de amerikanska idrottsmännen, som var kända i sitt land, efter sina be-
sök här kunde föra vidare en god bild av ”det vackra och kulturellt högstå-
ende som finnes hos vår ras”. I artikeln lyfte skribenten vidare fram tanke-
gångar om att idrotten kunde hjälpa till i uppbyggande av den europeiska 
och hela världens ömsesidiga självförståelse.528 

I frågan om hur det internationella utbytet såg ut och vilken kulturell 
laddning det hade ser den övergripande högstämda idémässiga moti-
veringen för det internationella utbytet inte ut att direkt rimma med verk-
samhetens utformning. Inom friidrotten var inte alla stora tävlingar inter-
nationella, men de största tävlingarna hade regelmässigt internationella del-
tagare. Tävlingsprogram etcetera finns dock inte bevarade, varför galornas 
exakta sammansättning inte kan fastläggas. I IK Götas tävlingar var det ofta 
internationellt framstående idrottare som förekom. Det handlade inte sällan 
om världsrekordhållare och olympiska medaljörer. Naturligtvis förekom 
det att svenska idrottare vann mot de internationella gästerna, men förhål-
landena skilde sig från proffsboxningen. När tävlingar kom till stånd, så 
tävlade man och de internationella gästerna kunde vinna. Inte som inom 
boxningen där hemmaboxaren i princip alltid vann. 

Dessa skillnader i förhållande till proffsboxningens sammansättning av 
galor och sportsliga utfall av desamma kommer att problematiseras i av-
handlingens avslutningskapitel rörande idrottens internationella orientering 
och bidragande till formerandet av nationell identitet.  Det är dock svårt att 
leda i bevis att IK Götas tävlingsverksamhet, vare sig det handlade om de 
egna galorna eller tävlande utomlands, mer bidrog till stärkandet av en 
svensk identitet än att bidra till tillhörigheten av ett internationellt samman-
hang. Givetvis kan de idrottsliga kraftmätningarna med internationellt mot-
stånd ha bidragit till ett stärkande av nationell identitet. Namnet ”Ameri-
kaspelen” och uppreklamerandet av internationella stjärnor talar dock mer 
för att man strävade efter att stärka en internationell identitet framför att 

                                                      
528 Erik Kjellström, ”Amerikanska glimtar”, IK Göta, Medlemsblad, nr. 1, 1930. 



244  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

framhäva det svenska och det var genom framhävandet av dessa kompo-
nenter som klubben hade en konkurrensfördel i förhållande till andra aktö-
rer på idrottsmarknaden. 

Idrottens kommersialisering och idrottsrörelsens idéer 
I mina studier har det framkommit att IK Göta ibland motiverat sin verk-
samhet genom ett antal, om än fåtaliga, explicita idémässiga uttalanden. 
Dessa var gärna en aning högstämda och innehöll även ibland politiska 
idéer som inte rimmade med demokratiska principer. Huvudintrycket är att 
den idrottsliga praktiken bar på de huvudsakliga idémässiga uttrycken. 
Dessa låg alltså inte i idémässiga uttalanden. Denna slutsats rimmar bara 
delvis med Jan Lindroths studier av idrottsrörelsens ideologi. 

Jan Lindroth har undersökt idrottsrörelsens ställningstaganden i 
idémässiga frågor och han definierar idrottsideologi som ”idéer och argu-
ment som vill förklara idrottens för individ och samhället positiva bety-
delse”. Hans huvudresultat är att det fanns en ideologisk konsensus inom 
idrottsrörelsen under mellankrigstiden som yttrade sig i att en idémässig de-
batt i stort saknades. Lindroth hävdar att den idrottsliga praktiken segrade 
över teorin. Denna idrottsliga praktik menar han dock inte går att studera 
som uttryck för ideologi och att en eventuell, latent ideologi får lämnas där-
hän i brist på konkreta belägg. 529 

Enligt Lindroth var målet för idrottsrörelsen aldrig att bekämpa negativa 
inslag i samhällsutvecklingen. Inom idrottsrörelsen trycktes inte heller på 
tävlingsidrottens värde ur fysiologisk- och kroppsutvecklingssynpunkt. 
Detta förklarar han med att tävlingsidrottens fysiologiska förtjänster var 
ifrågasatta under mellankrigstiden och att den tävlingsfria gymnastiken re-
dan hade fått erkännande som den högsta formen av kroppsövning. Tyngd-
punkten lades istället vid att idrotten skulle vara en andlig fostran med fy-
siska medel och att idrottsrörelsen var mer en andligt än en fysiskt inriktad 
rörelse. Lindroth menar att argumenteringen för idrottens mentala sidor 
hängde ihop med att idrottens företrädare kunde lyfta fram en komponent 
som den tävlingsfria gymnastiken inte hade, nämligen tävlandet. Tävlings-
principen var därmed ett bärande inslag i idrottsideologin.  

Idrottens moraliska och karaktärsdanande egenskaper förknippades med 
målmedveten träning och tävling. Idrottens sociala aspekter lyftes däremot 
inte fram lika energiskt som den mentala sidan. Samtidigt ansågs att idrot-
ten stod för kamratlig samvaro och att den skulle tillfredsställa ungdomens 
                                                      
529 Lindroth (1987), s. 261ff, 332f. 
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nöjesbehov. De politiska sidor som tidigare varit viktiga för idrottsrörelsen 
såsom fosterländskhet, nationell styrka, militärt försvar, lindring av klass-
motsättningar och internationella förbindelser tonades ner under mellank-
rigstiden.530 

Lindroth pekar på vissa saker som dök upp i de ideologiska uttalandena 
för att sedan återigen glömmas bort. När RF författade 1930 års anslags-
skrivelse till staten trycktes tydligare än förr på att idrottslivet riskerade att 
bli betydligt mer affärsbetonat om inte statsanslagen var på en rimlig nivå. 
RF hävdade att utan statsanslagen skulle bara de mest ekonomiskt bärkraf-
tiga grenarna utvecklas på andra grenars bekostnad och att de ekonomiskt 
bärkraftiga grenarna inte alltid var bäst ur allmän synpunkt. Det borde där-
för ligga i statsmakternas intresse att denna utveckling inte kom till stånd.531  

Jag menar att idrottsstjärnor, rekord och elit var en konsekvens av att 
tävlingsprincipen var den ideologiskt bärande principen inom idrottsrörel-
sen. Det var istället professionalismen som ansågs vara problematisk. Jan 
Lindroth menar att i det mest representativa principprogrammet för mel-
lankrigstidens idrottsrörelse, vilket kom 1932, markerades mycket skarpt 
och tydligt mot den professionella idrotten till förmån för amatöridrotten. 
Samtidigt försvarades ”stjärnidrotten” som ansågs vara satt under angrepp 
från utomstående. Stjärnidrotten sades vara fullt berättigad eftersom den 
bidrog till utveckling av teknik, den gav erfarenheter inför träning, den 
ökade intresset för idrott i form av förebilder samt den stärkte national-
känslan. Förebilderna kallades till och med för ”hjältar” i dokumentet.532   

 Sammanfattande analys   
I detta kapitel har IK Götas strävan att göra sin idrottsverksamhet attraktiv 
och framgångsrik på konsumtionsmarknaden studerats. IK Götas verksam-
het har följts från inledningen av 1920-talet och drygt 10 år framåt. Verk-
samheten präglades av ett strategiskt arbete som för en tid gjorde klubben 
till en betydande klubb i Sverige och även i viss mån internationellt. Klub-
bens övergripande mål var att ha en sportsligt framgångsrik trupp och att 
ordna uppmärksammade idrottsevenemang. Verksamheten drevs affärs-
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246  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

mässigt utifrån en överordnad marknadslogik. Ett kommersiellt syfte, i be-
tydelsen att någon skall tjäna pengar på verksamheten, har däremot inte 
kunnat beläggas. 

Verksamheten var präglad av marknadslogiken och det bidrog till kon-
flikter med friidrottsförbundet. Dessa hade dels sin grund i klubbens ledare 
Sven Låftmans utmanande strategier, dels i strukturella omständigheter. Det 
handlade om hur konkurrenssituationer skulle hanteras och det handlade 
om hur friidrotten reglerades. 

Redan inledningsvis vill jag lyfta fram att jag inte kunnat lösa utma-
ningen i att separera aktören Sven Låftman från aktören IK Göta eftersom 
jag inte haft tillgång till källmaterial som möjliggjort detta.  Därför används 
IK Götas sammantagna verksamhet som exempel för att belysa avhandling-
ens frågeställning och problem. Materialet ger å andra sidan utrymme för 
att kunna betrakta just Låftman som en promotor som gestaltar konflikten 
mellan motverkande logiker och att det var marknadens krav och möjlig-
heter som bidrog till hans handlingsalternativ. Han är ett typexempel på en 
person som utifrån marknadslogiken utnyttjar idrotten för sina egna syften. 
Dessa resultat är belysande, men jag menar inte att en separering av Låft-
man från IK Göta är motiverad i förhållande till de processer jag avser be-
lysa.  

Det finns en rad händelser kring klubbens verksamhet som satta i sitt 
sammanhang ger perspektiv på idrotten vid mitten av mellankrigstiden. Allt 
som allt framträder en bild av idrotten i ett samspel mellan klubbar, förbund 
och massmedia. Aktörerna hade att förhålla sig till idrottens popularitet på 
konsumtionsmarknaden. En förutsättning var att friidrotten var populär.  

Det var populärt att titta på friidrottstävlingar. I Stockholm ordnades det 
regelbundet stora galor på Stadion och det ordnades också liknade tävlingar 
i Malmö och Göteborg. Friidrotten var även en av de mest omskrivna id-
rotterna i dagspressen. Däremot hade inte friidrotten samma genomslag i 
den typ av idrottspress som kombinerade sport och nöje. Friidrotten hade 
inte heller något genomslag i musiken och på teatern. På bio hade friidrotten 
ett stort utrymme i journalfilmerna, men inte i spelfilm.   

Under mellankrigstiden pågick ett sökande efter lämpliga organisations-
former som kunde bidra till en stärkt marknadsposition och som motsva-
rade behoven hos aktörerna inom friidrotten. Då ansågs inte alltid idrotts-
rörelsens organisationsform vara den mest ändamålsenliga. Ett försök att 
skapa en organisationsstruktur för att ordna attraktiva friidrottsgalor var 
formandet av Idrottstrusten där namnet tydligt indikerar en marknadsori-
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entering. IK Göta var under några år på 1920-talet med i arrangörsorgani-
sationen Idrottstrusten, vilken var tänkt att fungera som en konkurrensbe-
gränsande sammanslutning genom organiserat samarbete mellan de star-
kare friidrottsklubbarna i Stockholm. Den bidrog till att stora friidrottsga-
lor arrangerades och att ekonomiska medel genererades till dess medlem-
mar.  

Under 1920-talets andra hälft sökte sig klubben bort från trusten och 
började att positionera sig på idrottsmarknaden genom att ordna egna stora 
galor i samarbete med Dagens Nyheter. Samtidigt inledde man en egen, in-
ternationellt orienterad verksamhet som dels gick ut på att få intressanta 
utländska idrottare till tävlingar i Sverige, dels på att klubben deltog i täv-
lingar utomlands. I detta utbyte ser IK Göta och Svens Låftman ut att fått 
en viktig position i samband med amerikanska friidrottares turnéer i 
Europa. 

I samband med arrangerandet av stora friidrottsgalor i Stockholm och i 
samband med de olika internationella engagemangen började klubben att 
allt mindre respektera de regler som fanns kring arrangerandet av tävlingar. 
I kraft av sin marknadsledande position trodde dess företrädare sig ha styr-
kan att verka efter eget huvud. Samtidigt som klubbens företrädare menade 
att regelverken inte var anpassade efter storklubbars verksamhet. 

IK Götas strategi för att stärka sin position och förbundets strategier 
kring att handskas med de utmaningar som detta innebar uttryck för flera 
logiker. Resultatet blev en mångfacetterad idrott. Detta gäller exempelvis 
frågan om värvningar som jag satt i relation till tävlingslogiken och regle-
ringen av idrotten. Klubben hade ett intresse av att ha vinnande idrottare 
och försökte därmed att påverka förbundet så att klubben kunde använda 
de idrottare man ville ha. Man sökte förmå förbundet att ändra regler eller 
att tolka dem i en för IK Göta fördelaktig riktning. När inte detta fungerade 
agerade man ibland med en relativt liten hänsyn till regelverken när det gyn-
nade verksamheten. Ibland tänjdes det på gränserna genom att krydda 
klubbmatcher med idrottsmän som enligt förbundets regler inte var tänkta 
att kunna starta i dessa matcher. I dessa fall tyder resultaten på att IK Götas 
vilja att bjuda på kända idrottsmän enligt marknadslogiken och ibland på 
att den kulturella logiken haft överhanden över tävlingslogikens kärna, att 
tävla på lika villkor utifrån gemensamma regler.  

I en sportifierad idrott tävlar man på lika villkor, under standardiserade 
och jämförbara former. Vidare övervakas och regleras detta av idrottsför-
bund. Mina undersökningar visar att utvecklingen var motsägelsefull. Vis-
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serligen stod det svenska friidrottsförbundet och det internationella friid-
rottsförbundet som segrare i det långa loppet. Detta förtar dock inte att 
friidrotten formades i ett samspel präglat av marknadisering. I processerna 
hade aktörerna på förbundsnivå dubbla roller. För det första slog man vakt 
om den sportifierade idrotten. För det andra agerade man också som en 
aktör som försökte manövrera ut konkurrenter om tävlingsarrangemang, 
det vill säga olika klubbar. IK Götas arrangemang blev attraktiva genom att 
de bjöd på ett internationellt sammanhang, med framträdande idrottare och 
om de också bar på en kulturell laddning från Amerika förstärktes deras 
attraktivitet än mer. Det var i denna konkurrenssituation mellan förbund 
och klubb som arrangemangen formades. Resultatet kunde bli att de kända 
idrottarna sprang uppvisningslopp, eller att de sprang med i lopp utom täv-
lan. Ibland kunde IK Göta välja att ställa upp i lagtävlingar där vissa lag-
medlemmars resultat ströks ur resultatlistorna. Marknadiseringen bidrog 
följaktligen till att ett entydigt tävlingsmoment kunde försvinna till förmån 
för andra aspekter, som stjärnglans, för att erbjuda attraktiva arrangemang.  

De olika turer som ledde fram till ”Göta-affären” visar att klubbens verk-
samhet inte drevs i överensstämmelse med Friidrottsförbundets strävanden. 
IK Göta beskylldes för att spekulera i idrottsintresse när klubben verkade 
för att skaffa större intäkter, bjuda på attraktivare tävlingar och intressan-
tare trupp vid turnéer. Att förverkliga tävlingstanken blev hos IK Göta att 
vinna tävlingar och bidra till att stora tävlingsarrangemang kom till stånd, 
inte att genom tävlandet bidra till den andliga fostran som sades vara led-
stjärnan för den svenska idrottsrörelsens verksamhet. Idrottens karaktärs-
danande och moraliska sidor blev i IK Götas version en kommersiellt driven 
idrott som både hotade idrottsrörelsens enhet och de idémässiga grunderna 
för den. Klubben drevs så fritt i förhållande till både lagar och idrottens 
regelverk att den riskerade att begå oegentligheter. Tävlandet och IK Götas 
sätt att dra tävlingstanken till sin spets hade ställt Friidrottsförbundet i ett 
dilemma som löstes genom att ta ett hårdare tag kring rätten att arrangera 
tävlingar och inte genom att problematisera tävlandet i sig. 

Under det tidiga 1930-talet går det att se hur det idrottssammanhang som 
IK Göta var en del av också var en del av en internationell, idrottslig mass-
kultur. Parallellt med den svenska utvecklingen fanns likheter med den in-
ternationella utvecklingen. Både i Sverige och utanför landets gränser var 
Sven Låftman en aktör och några av hans motparter i det svenska förbundet 
var också aktiva i det internationella friidrottsförbundet. Det fanns tenden-
ser till att den internationella friidrotten bedrevs utanför amatöridrottens 
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organisationer. När internationella stjärnor inte längre fick tävla inom ama-
töridrottens ramar kunde det visa på styrka hos förbunden. När dessa id-
rottare ändå fortsatte att tävla utanför förbundens tävlingar måste de ha 
bidragit till en rädsla för en friidrott utanför de internationella förbundens 
ram. I denna process var svenska idrottsledare mycket delaktiga genom att 
de innehade ledande positioner i det internationella friidrottsförbundet. 
Detta betyder att man i den svenska idrottsledningen var engagerad i dessa 
frågor. Uppgifterna som presenteras i kapitlet ger en inblick i hur Göta till 
viss del kan betraktas ingående i anordnandet av stora friidrottstävlingar i 
Sverige och internationellt.  

IK Göta visade redan under 1920-talet upp en självbild som storklubb, 
vilken innefattade att klubben var annorlunda än andra klubbar. I skämt-
samma ordalag skrevs om att idrottsförbunden skulle komma att spela ut 
sin roll till förmån för den egna klubben, som låg i takt med tiden. ”De 
stålgrå” kunde, med illa dold belåtenhet, skämta om att utländska ledare 
trodde att Göta var en förkortning för friidrottsförbundet. Skämten följdes 
upp av en framställning av de egna internationella kontakterna som världs-
ledande. 

Friidrotten hade flera likheter med proffsboxningen genom sin internat-
ionella orientering och viljan att ge de stora galorna en amerikansk touch. 
Det fanns också påtagliga skillnader. Framförallt ser det ut som att de id-
rottsliga prestationerna värderades annorlunda. Inom proffsboxningen ser 
det ut som att man inte ordnade galor överhuvudtaget om det inte fanns 
internationella motståndare. De sportsliga resultaten var dock i princip all-
tid att svensken vann. De internationella gästerna färgade galorna mer med 
sin internationella tillhörighet än med sina sportsliga meriter. Inom friidrot-
ten var det annorlunda. Det var viktigt att det var internationella gäster av 
hög kvalitet och de fick gärna vinna. Friidrottens stora popularitet gjorde 
att den kom att formas i ett marknadsmässigt samspel där sportens för-
bundsorganisationer lyckades behålla sin maktposition när denna utmana-
des. Friidrotten kom inte att utveckla en professionell gren och en amatör-
gren, såsom skedde inom boxningen eller inom fotbollen där amatörfotboll 
och proffsfotboll kom att utvecklas på olika sätt i olika länder.  Bland de 
populäraste idrottsgrenarna att konsumera fanns friidrotten och boxningen, 
men den populäraste grenen var fotbollen. I kommande kapitel studeras den 
populäraste och ekonomiskt starkaste klubbaktören i Sverige, AIK. 
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AIK och fotbollen 
I avhandlingen studeras den kommersialisering som delar av idrotten gick 
igenom under mellankrigstiden. I detta kapitel riktas ljuset mot fotbollen. 
Det var den idrottsgren som både var populärast i pressen och på arenorna. 
I detta kapitel står en av de mer betydande aktörerna inom den svenska 
idrotten i fokus, stockholmsföreningen AIK. Vidare studeras hur kommer-
sialiseringsprocesserna påverkade förhållandet mellan klubben och fotboll-
förbundet.  

Den svenska fotbollen kom, precis som friidrotten, att bedrivas med ba-
sen i amatöridrottens organisationer. Utomlands varierade dock förhållan-
dena. Fotbollen bedrevs under mellankrigstiden i ett tillstånd där proffs och 
amatörer tävlade mot varandra i VM-turneringar och spelade mot varandra 
i det internationella klubblagsutbytet. Detta särskiljer fotbollen från både 
friidrotten, där proffsorganisationerna aldrig blev betydande, och från box-
ningen där sporten var uppdelad i två grenar, en professionell och en amatör 
gren. 

Vad motiverar en studie om en fotbollsklubb som AIK och dess relation 
till förbundsnivån? Jo, AIK var en av de tongivande klubbarna inom svensk 
fotboll under den studerade perioden. Den yttre ramen för denna position 
var den geografiska hemvisten i huvudstaden. Detta gav en stor potential av 
konsumenter till de masskulturella produkter som producerades kring klub-
ben, såsom tidningar, biljetter, filmer och musik. Klubben hade också till-
gång till den stora arenan Stadion och en närhet till pressen. 

Den tidsmässiga avgränsningen för kapitlets undersökningar är vad som 
inom AIK har kommit att kallas ”det guldkantade” 1930-talet. Perioden 
omfattade i praktiken tiden från 1928 till 1940. År 1928 har kommit att ses 
som ett märkesår inom klubben. Detta syntes inte minst genom att man 
1933 gav ut ett 5 årsjubileumsnummer av klubbtidningen. Detta år var inte 
främst ett jubileumsår för den klubbtidning man startat 1928. Det var ett 
jubileum över klubbens fem första år som restaurerad storklubb. Vid slutet 
av 1920-talet var klubben inne i en uppbyggnadsfas efter att ha genomlidit 
en organisatorisk och sportslig kris.  År 1928 innebar en vändpunkt för 
klubben. Klubben hade saknat en fungerande styrelse.  Genom en, i klub-
ben, mytologiserad upphämtning från ett hopplöst tabelläge, under andra 
halvan av säsongen 1928/29, lyckades laget klara sig kvar i högsta serien. 
AIK var publikmässigt nummer två i staden efter Westermalms IF. Förhål-
landena ändrades snabbt. Kungsholmsklubben Westermalms IF försvann 
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nedåt i seriesystemet och försvann från toppfotbollen samtidigt som AIK 
stabiliserade sin organisation och blev sportslig framgångsrika. 

Vid 1920-talets slut inleddes en period av framgångar, stora publiksiff-
ror, storslagna utlandsturnéer, besök av celebra, utländska lag och en stark 
position i idrottsrörelsen i stort, framförallt inom Stockholmsidrotten. 
Denna framgångsrika era kröntes med klubbens andra SM-guld under 
denna period på nybyggda Fotbollstadion i Råsunda. Vid slutet av 1930-
talet började en stagnationsperiod och studien avslutas i och med mellank-
rigstidens slut. Klubbens byte av hemmaplan 1937 från Stadion till Fotboll-
stadion betydde att man fick en mindre dominerande position inom stock-
holmsidrotten. Andra världskriget betydde ändrade förutsättningar för det 
viktiga internationella utbytet. Klubben fick sämre ekonomi. 

AIK var både en omdebatterad och en tongivande aktör inom fotbollen. 
Klubbens verksamhet och relationer kommer att problematiseras utifrån av-
handlingens genomgående tematan marknadisering, sportifiering och iden-
titetsprocesser. 

Analyserna görs med utgångspunkt i klubbens verksamhet och i relation-
erna till Fotbollförbundet. AIK var en del av idrottsrörelsen. Detta betyder 
att det, precis som inom friidrotten, finns en tydligt formellt definierad 
klubbnivå och en tydlig förbundsnivå i form av ett specialidrottsförbund 
inom Riksidrottsförbundet. Ett av de genomgående syftena i denna avhand-
ling är också att problematisera organisationerna för idrotten, varför tyd-
ligheten på förbundsnivån analyseras. Huvudsyftet i avhandlingen och även 
i detta kapitel är att problematisera marknads-, tävlings- och kulturella lo-
giker. Detta görs med stöd i ett antal exempel på hur klubben bedrev sin 
verksamhet. Utifrån dessa dras slutsatser om klubben som en representant 
för idrott som inte bara kan förstås i relation till idrottens interna utveckling 
utan också som en del av den tidens idrottsliga masskultur. 

Huvudfrågeställningen i avhandlingen är konsekvenserna av kommersi-
aliseringsprocesserna och följande marknadisering. Denna frågeställning 
styr även detta kapitel. En underliggande fråga är om AIK:s verksamhet ge-
nom dess kommersiella potential gjorde att förbundet och klubben beto-
nade marknadslogiken framför andra aspekter på idrotten, som värnandet 
av idrottsrörelsens idéer och organisatoriska uppbyggnad. Av denna fråge-
ställning följer att det är marknadiseringen av fotbollen och utnyttjandet av 
den marknadspotential som idrottsgrenen bar på som står i fokus även i 
detta kapitel. Precis som i föregående kapitel problematiseras hur det inte 
enbart handlade om att arrangera, delta i och vinna tävlingar enligt täv-
lingsidrottens grundläggande tävlingslogik utan också om att attrahera 
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publik och konsumenter enligt den ekonomiska marknadens logik. Dessa 
logiker och processer tvinnades samman genom de kulturella uttryck som 
verksamheten hade och kan relateras till identitet. 

Kapitlet inleds med en genomgång av forskningsläget och källmaterialsi-
tuationen samt en beskrivning av AIK. Efter dessa inledande avsnitt följer 
kapitlets centrala undersökningar. I kapitlet behandlas, precis som i de öv-
riga kapitlen, idrotten på konsumtionsmarknaden, idrott som folknöje och 
idrotten som en arena för grupper som vill utnyttja den. Kapitlet är ordnat 
i tre tematiska delar. De behandlar aspekter på marknadiseringen, följt av 
aspekter på sportifieringen och aspekter på kulturella processer. 

Huvudavsnittet i detta kapitel utgörs av de studier som tar sin utgångs-
punkt i marknadiseringen. Denna belyses genom studier av fotbollens och 
AIK:s popularitet följt av en studie av klubbens kärnverksamhet, nämligen 
matchverksamheten. Vidare följer en studie av den ekonomiska verksamhet 
som var en konsekvens av den intensiva matchverksamheten. Den ekono-
miskt relaterade delen av verksamheten innebar att man hamnade i olika 
former av relationer till andra aktörer inom idrotten och utanför idrottens 
egentliga organisationer. Studierna belyser och problematiserar hur medel 
genererades till andra aktörer genom lån, anslag och andra sätt att stärka 
ekonomiska band. Detta avsnitt avslutas med en studie av klubbens syn på 
idrottens kommersialisering. 

Avsnittet om marknadisering följs av två studier av sportifieringen. Dessa 
berör två aspekter denna hur fotbollens organisationer utvecklades i förhål-
lande till marknadiseringen samt om marknadiseringen innebar att ett kän-
netecken på sportifierad idrott luckrades upp, det vill säga gränsen mellan 
proffs och amatörer. 

Den avslutande empiriska delen utgörs av två studier relaterade till två 
kulturella processer som var centrala för klubbens kommersiella potential. 
Den första studien behandlar vilken internationell orientering som klubben 
gav uttryck för. Den andra studien behandlar vilken klubbidentitet som 
klubben gav uttryck för inåt mot den egna klubben och utåt mot de pre-
sumtiva konsumenterna. 

De olika processerna är tematiskt ordnade. Marknadslogiken, tävlings-
logiken och den kulturella logiken var dock inte separerade från varandra i 
praktiken, utan var intimt förknippade med varandra. I sammanfattningen 
av kapitlet summeras resultaten från delstudierna som en grund för avslut-
ningskapitlets problematisering. 

Jag försöker genomgående strukturera idrottens organisation i två nivåer, 
dels förbundsnivå och dels arrangörsnivå. I detta kapitel är dessa nivåer 
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tydligare definierade än i det föregående kapitlet om boxning. På grund av 
denna tydligare skillnad mellan nivåerna och på grund av källmaterialets 
beskaffenhet är de båda nivåerna närvarande i de flesta avsnitt i kapitlet. 

Forskningsläge 
AIK har behandlats i tidigare forskning och klubben har blivit det i större 
utsträckning än andra motsvarande klubbar. Detta understryker AIK:s po-
sition inom den svenska idrotten. De mest relevanta forskningsinsatserna 
har gjorts av Torbjörn Andersson, Bill Sund och Johan R. Norberg. Deras 
resultat tas som utgångspunkter för delar av min studie och jag försöker 
också vidareutveckla deras resultat.  

I Torbjörn Anderssons avhandling Kung Fotboll behandlas AIK i en rad 
olika sammanhang. I innehållsförteckningen till Anderssons studie syns att 
klubben nämns på över 100 olika sidor i avhandlingen.  Eftersom Anders-
son inspirerat mig i val av perspektiv och förankring i forskningstradition 
är hans resultat en naturlig utgångspunkt för detta kapitel. I detta kapitel 
sammanfattas delar av hans slutsatser och delvis annorlunda perspektiv ad-
deras. Hans studieobjekt är fotbollen vilket är ett snävare område än mitt 
då han enbart studerar fotbollen, men också bredare då han vill problema-
tisera denna idrottsgrens kulturhistoria där jag enbart koncentrerar mig på 
kommersialiseringen. Ett antal företeelser som jag lyfter fram finns redan 
delvis belysta hos Andersson. Våra forskningsvägar korsas framförallt i 
hans avsnitt om fotbollens kommersialisering under mellankrigstiden och i 
hans avsnitt om amatörismen under samma tid.  

Bill Sund har i sin bok Fotbollens maktfält skrivit om AIK. Dennes bok 
föregick Anderssons avhandling. Hans resultat kommer att refereras i av-
snittet om ”Klubben AIK”. Sunds forskning vägleds av en ambition att titta 
på strukturella förutsättningar för olika klubbars verksamhet, titta på re-
spektive klubbs interna kultur samt studera skilda sätt att spela fotboll på. 
En slutsats som Sund drar är att klubbar på AIK:s organisatoriska och id-
rottsliga nivå hade styrelser där ledande positioner innehades av människor 
som hade ett marknadsorienterat tänkande i bagaget från sina engagemang 
i företagande. 

Johan R. Norberg har i sin avhandling Idrottens väg till folkhemmet be-
rört AIK i samband med ett för den svenska idrotten viktigt skatteärende 
under 1930-talet. Detta skatteärende var föranlett av klubbens stora eko-
nomiska överskott. Norbergs forskning ger relief till hur idrotten under mel-
lankrigstiden utvecklades till att alltmer präglas av ekonomiska intäkter och 
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utgifter med följd att taxeringsmyndigheterna började beskatta verksam-
heter som dittills betraktats som ideella. Vidare understryker Norbergs 
forskning att AIK var en av de viktigaste representanterna för populär 
marknadsorienterad idrott under mellankrigstiden och att AIK:s verksam-
het därmed fick prejudicerande betydelse för hela idrottsrörelsen.533 

Avslutningsvis kan också konstateras att fotbollssporten från 1970-talet 
och framåt har rönt ett stort intresse bland forskare. Framför allt är det på 
de brittiska öarna som fotbollen blivit föremål för studier, antologier och 
specialtidskrifter. Huvuddragen i den nationella och internationella fot-
bollsforskningen finns beskrivna i Torbjörn Anderssons bok Kung Fot-
boll.534 

Källmaterial 
I detta kapitel utgår studierna från källmaterial som stammar från AIK. Det 
utgörs av protokoll, årsberättelser samt klubbtidningen. Detta betyder att 
detta kapitel har en större tonvikt på klubbnivån och en mindre tonvikt på 
förbundsnivån. Flera av de processer som problematiseras i detta kapitel är 
processer som äger rum i förhållande till fotbollförbundets reglerande och 
kontrollerande funktion. Därmed belyses även relationen till förbundet uti-
från AIK:s perspektiv. Detta skiljer detta kapitel från det föregående om IK 
Göta som utgår från friidrottsförbundets material. Skillnaden i källmaterial 
i dessa två kapitel gör som sagt att avhandlingens frågeställningar belyses 
ur olika perspektiv. Detta menar jag kan bidra till en mångfacetterad bild 
av avhandlingens problemområde belyst via förbundsmaterial i förra ka-
pitlet och klubbmaterial i detta kapitel. AIK hade inte kunnat analyseras 
lika ingående via förbundsmaterial som IK Göta eftersom AIK inte var lika 
inblandad i konflikter som gav avtryck i förbundets handingar på ett sådant 
sätt som IK Göta var. 

AIK:s interna organisation hade stora brister fram till 1928. Detta inne-
bär att det nästan inte finns något material bevarat för tiden före 1928. 
Anledningen till avsaknaden av material kan bland annat förklaras med 
klubbens bristfälliga organisation. Den formativa fas för fotbollen då en 
rikstäckande serie med mästerskapsstatus inrättades vid mitten av 1920-ta-
let kan inte belysas. När klubben sedan flyttade sitt kansli från Stadion till 
Fotbollstadion i Solna 1937 försvann antagligen intressant källmaterial. 
Trots detta finns det en god tillgång till material från den period som står i 

                                                      
533 Norberg (2004), kap. 12. 
534 Andersson (2002), s.19-25. 
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fokus i detta kapitel. Den inleddes 1928 och avslutades med SM-guldet i 
fotboll 1937. För denna period finns styrelseprotokoll och årsmöteshand-
lingar bevarade. Tillgången till källmaterial från 1928 och framåt riskerar 
samtidigt att överbetona 1928 som ett märkesår i klubbens historia. Som 
kommer framkomma i detta kapitel antyder källmaterialet processer som 
syftade till att kringgå vissa av fotbollförbundets regelverk. Jag har inte kun-
nat lokalisera andra källor till dessa processer.  Vidare gav klubben ut en 
omfångsrik medlemstidning som har studerats. Kompletterande uppgifter 
har även hämtats från klubbens jubileumsbok, Allmänna Idrottsklubben 
100 år, och från det pressmaterial som ingår i klubbens omfattande klipp-
samling samt från historikern Hans Bollings och Anders Johréns De första 
116 åren Boken om AIK Fotboll 1897-2012 och Anders Johréns Boken om 
500 AIK:are. 

Avsaknaden av material för tiden före 1928 är inget stort och begrän-
sande problem eftersom det är ungefär detta år som AIK:s elitfotbollsverk-
samhet blir intressant och det är vid denna tid som fotbollen tar tag i åskå-
darmassorna på allvar i Sverige och i Stockholm. Mitt val att utgå från klub-
bens protokoll och tryckta material gör att jag studerar en helt annan typ 
av källmaterial än i boxningskapitlet som tog sin utgångspunkt i sporttid-
ningarna. Den dynamik som fanns på sporttidningsmarknaden på 1920-ta-
let fanns inte på 1930-talet. Valet av källmaterial gör att mitt perspektiv i 
detta kapitel inte är hur olika massmedieaktörer också fungerade som en 
form av idrottsorganisationer. Den aspekten av idrottens marknadisering är 
belyst i boxningskapitlet och är inte föremål för studierna i detta kapitel. 
Däremot ger mina studier underlag till att föra diskussioner om statusen på 
idrottsrelaterade organisationer inom idrottsrörelsen i förhållande till deras 
roll som marknadsaktörer och påverkan av marknadslogik. 

AIK 
AIK har länge haft en framskjuten ställning inom svensk idrott. Redan un-
der tidigt 1900-tal var man en av de mer framgångsrika klubbarna i Sverige. 
Under 1930-talet var AIK en dominerande klubb såväl sportsligt som eko-
nomiskt.  

Bill Sund menar att AIK är en av de klubbar som varit framträdande ge-
nom fotbollens historia sedan grenen etablerades i Sverige runt år 1900 och 
att AIK redan från första början var en av svensk fotbolls viktiga klubbar. 
Sund identifierar en första utvecklingsfas för fotbollen som tog slut 1924 då 
allsvenskan instiftades. Fram till 1924 präglades fotbollen dels av en Göte-
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borgsdominans, dels av en dominans av storstadslagen, där AIK och Djur-
gårdens IF var stockholmsklubbarna. Under perioden 1924 till 1958 bröts 
Göteborgsdominansen. Den allsvenska toppen breddades och i särklass för 
perioden menar Sund att IFK Göteborg, AIK och Helsingborgs IF stod. 
Framförallt lyfter Sund fram AIK:s ställning och framgångar under 1930-
talet.  Till skaran av tongivande klubbar vill jag också lägga till IFK Norr-
köping som från 1943 fram till 1963 blev svenska mästare för herrar 11 
gånger.  

Vid sidan av Bill Sunds forskning visar Johan R. Norberg att AIK kom 
att vara en principiellt viktig klubb för den svenska idrottsrörelsen genom 
att dess omfattande ekonomiska verksamhet 1934 gav upphov till en ”lex 
AIK”. Hans resultat understryker att omfattningen av klubbens verksamhet 
gjorde att den var en av Sveriges viktigaste storklubbar.535 Torbjörn Anders-
son menar att AIK blev ett tydligt exempel på mellankrigstidens ojämlikt 
fördelade resurser inom idrotten. Han menar att klubben var en stormakt 
med ekonomiska resurser som överträffade Fotbollförbundet.536 

AIK bildades 1891 i Stockholm. Under mellankrigstiden låg centrum för 
AIK:s verksamhet i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Den idrottsliga 
verksamheten bedrevs företrädesvis på Stadion och Östermalms IP. Kansliet 
låg i Stadion och där spelade fotbollslaget i allmänhet sina hemmamatcher. 
Matcher av mindre dignitet kunde spelas på Råsunda IP i Solna på den plats 
där Fotbollstadion sedermera byggdes. Klubbens reservlag och juniorlag 
spelade under perioden på Råsunda IP samtidigt som A-laget tränade där.537 
År 1937 flyttades klubbens verksamhet till Solna och den nya arenan Fot-
bollstadion som sedan hyste klubben till och med 2012. Klubben hade alltså 
Sveriges största arenor som sina hemmaplaner under den studerade peri-
oden. 

Klubben var inte nämnvärt stor sett till medlemsantalet. Klubben hade 
ingen breddverksamhet i nutida betydelse. Den ringa numerären av aktiva 
kan illustreras med en bild där nästan alla klubbens idrottsutövare finns 
avbildade. Den är tagen på Stadions läktare under 1930. På denna bild syn-
tes A-, B-, C-, D- och juniorlaget samt några ledare. 538 Till detta kan läggas 
ett fåtal renodlade ishockey- och bandyspelare samt en handfull aktiva id-
rottare inom bordtennis, tennis och bowling. Under den studerade perioden 
                                                      
535 Norberg (2004), s. 356f, 363. 
536 Andersson (2002), s. 344f. 
537 Bolling, Johrén (2012), s. 438. 
538 Nilsson, Hansson (1991), s. 54f. 
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bedrevs enbart herridrott. Vid ingången till 1929 hade klubben 200 med-
lemmar, varav ingen kvinna.539 

AIK har genom åren haft olika idrottsgrenar på sitt program. Fotbollen 
har från 1910-talet och framåt varit den dominerande grenen. Sitt första 
svenska mästerskap i fotboll bärgade klubben redan 1900. Mellankrigstiden 
innebar en framgångsrik period med två svenska mästerskap i fotboll under 
1930-talet. Under mellankrigstiden var flera spelare också landslagsspelare, 
varav några kan betraktas som storstjärnor som exempelvis Per Kaufeldt, 
Rudolf ”Putte” Kock och Eric ”Lillis” Persson (halvbror till boxaren Harry 
Persson).  

Klubben var även aktiv inom bandy och ishockey på toppnivå, med mäs-
terskaptitlar i båda grenarna under den studerade perioden. Dessa grenar 
var dock alltid underordnade fotbollen. Både bandyns och ishockeyns trup-
per bestod främst av spellediga fotbollspelare.  

Klubben hade tydliga kopplingar till olika maktsfärer inom idrotten och 
i samhället i stort. Hedersledamot och klubbens beskyddare var Gustav VI 
Adolf. År 1932 valdes den frisinnade dåvarande statsministern Carl Gustaf 
Ekman in som hedersledamot i klubben. En annan bemärkt person som val-
des till hedersledamot 1931 var generalkonsuln Carl Axel Pettersson.540 
Klubbens ordförande under den studerade perioden var den både i nation-
ella och internationella idrottssammanhang framstående Ulrich Salchow. 
Han hade tidigare varit ledamot av RF:s överstyrelse och förvaltningsut-
skott, ordförande i Svenska Boxningsförbundet 1919-1932 samt ordfö-
rande i Internationella Skridskoförbundet mellan 1925-1937.541 För efter-
världen är han mest ihågkommen som upphovsman till ”Salchow-hoppet” 
inom konståkningen. Den betydelsefulla tidningsmannen och idrottsledaren 
Torsten Tegnér var aktiv i klubben på olika sätt. Klubbens starke man under 
den studerade perioden var klubbens sekreterare, Birger Nilsson, som också 
var ledamot i Fotbollförbundets styrelse 1931 och i Ishockeyförbundet sty-
relse 1935-1938.542 

Birger Nilsson var, enligt mina undersökningar, den mest betydelsefulla 
ledaren inom klubben trots att han inte var dess ordförande. Det finns inte 
mycket skrivet om honom, vilket understryker att svensk idrottshistorisk 

                                                      
539 AIK, A 1:2 Styrelseprotokoll, 12/2-1929, §7, bilaga 1. 
540 Nilsson, Hansson (1991), s. 6. 
541 Åke Svahn, Ulrich Salchow”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1946). 
542 Paul Brewitz, ”Birger Nilsson”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1943).  
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forskning har underskattat ledarna på lokalplanet.543 Enligt Paul Brewitz i 
Nordisk familjeboks sportlexikon var Birger Nilsson en av de driftigaste och 
framgångsrikaste klubbledare svensk fotboll haft. Han var betydelsefull 
som en av de drivande krafterna vid AIK:s omorganisering 1928. Lika viktig 
var han som operativ ledare i klubben med förtroendeposterna kassör 1928-
1937 samt sekreterare 1928-1941. Nilsson avled 1941. På förbundsnivå var 
han inte en av de mer tongivande ledarna.544 

De ovanstående personernas redovisade kopplingar till olika maktsfärer 
ger en relief åt Bill Sunds slutsats att intresset för AIK och dess ställning som 
storklubben från Stockholm innebar att en vinst mot AIK ansågs extra vik-
tig eftersom man då besegrade ”etablissemanget”.545 

Marknadisering 

Popularitet  
I detta avsnitt behandlas fotbollssportens och AIK:s popularitet. En förut-
sättning för att vara attraktiv på idrottsmarknaden var att det fanns ett in-
tresse för idrottsgrenen och att klubben både kunde utnyttja och utveckla 
potentialen för konsumtion. Hur populär var fotbollen, hur populär var 
AIK och var AIK attraktivare på konsumtionsmarknaden än sina konkur-
renter inom fotbollen? 

Fotbollssporten benämns ibland, av t.ex. Torbjörn Andersson, som 
”kung fotboll”. Anledningen till detta är att sporten har varit mycket popu-
lär att utöva, att den haft en stor geografisk spridning och att den varit 
populär att titta på. Fotbollen är den sport som genom åren genomgående 
haft den högsta regelbundna publiktillströmningen. Inrättandet 1924 av 
den rikstäckande serie som kommit att kallas allsvenskan anses ha haft en 
stor betydelse. I det tidigare kapitlet om massmedia har konstaterats fotbol-
lens framträdande roll i specialpressen, i film, på teater och i musik. I dags-
pressen var fotbollen i särklass den mest exponerade idrottsgrenen. År 1925 
hade fotbollen 21 procentandelar av det redaktionella utrymmet för sport 
följt av friidrottens 15-procentiga andel. År 1935 hade fotbollens andel ökat 

                                                      
543 Undantag finns rörande lokala ledares betydelse finns med exempelvis Ericsson 
(2004), Andersson (2011), Alsarve (2014). 
544 Paul Brewits, ”Birger Nilsson”, Nordisk familjeboks sportlexikon, (1943). 
545 Sund (1997), s. 45, 54f, 84-87, 115ff, 131ff. Se t.ex. dessa sidor för en relief till 
AIK:s position inom den svenska fotbollen. 
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till 28 procent och friidrotten hade minskat till 13 procent.546 Den regel-
bundna tillströmningen av åskådare till fotbollsallsvenskan var under peri-
oden stor och låg på mellan 4700 och 8000 åskådare per match (tabell 5.1). 
AIK var, som tidigare visats, den förening som var mest exponerad i filmer, 
revyer och i musik. Fotbollen förekom i inte i utländsk film, men den före-
kom vid ett antal tillfällen i svenska spelfilmer och referenserna till AIK var 
i allmänhet tydliga.  

Popularitet kan mätas i publiksiffror. AIK ser ut att ha utnyttjat mark-
nadssituationen för att öka sina publiksiffror bättre än sina konkurrenter. 
En stor ökning av publiken under slutet av 1920-talet visar hur man gick 
från att vara en klubb i kris till att befästa en popularitet. Under 1928 var 
man inte störst i Stockholm sett till publiktillströmning. Seriekonkurrenten 
Westermalms IF hade ett högre publiksnitt. Under slutet av 1920-talet för-
dubblade AIK sitt publiksnitt från ett år till ett annat, samtidigt som seriens 
totala publiksnitt ökade betydligt mindre. Från att AIK:s publik under sä-
songen 1928/29 utgjort något mer än en tiondel av seriens totala publik 
kom AIK:s publik kommande säsong att utgöra en femtedel av seriens totala 
publik. Dessa förhållanden stod sig fram till säsongen 1937/38 då man trots 
sin nyvunna mästarstatus och flytt till ny större arena halverade sitt publik-
snitt under de följande två åren samtidigt som seriens snitt inte minskade i 
samma utsträckning. De publika toppåren för AIK låg i anslutning till när 
man spelade hem de svenska mästerskapen, dels när man vann 1931/32, 
dels året efter det guld som bärgades våren 1937.  

AIK:s ökning av sin publik 1929 var stor och innebar nästan en fördubb-
ling av publiksiffrorna på ett år. En liknande publikutveckling fanns även i 
Göteborg.  Örgryte IS ökade sin publik med nästan en tredjedel mellan 
1928/29 och 1929/30, IFK Göteborg och Gais ökade båda något under en 
femtedel. Publikutvecklingen visar på ett generellt ökande intresse för att gå 
på fotboll i Sverige, att intresset ökade i Stockholm och andra städer, samt 
att AIK både hade störst publik och den största publikökningen. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
546 Wallin (1998), s.68, tabell 6:1. 
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Tabell 5.1. Publiksnitt i division 1, fotboll 1927 till 1941, åskådare per 
match 
 
Säsong AIK:s hemmas-

nitt 
Seriens näst 
högsta eller 
högsta snitt 

Seriens snitt 

1927/28 7 200 8 200 4 800
1928/29 8 100 9 500 5 900
1929/30 16 000 11 000 6 700
1930/31 15 900 10 400 7 000
1931/32 17 800 9 900 7 200
1932/33 16 000 10 300 7 200
1933/34 14 500 12 300 7 600
1934/35 15 200 11 400 6 800
1935/36 15 200 9 900 6 900
1936/37 14 800 8 600 6 700
1937/38 17 200 9 800 8 000
1938/39 12 600 9 000 6 400
1939/40 8 300 7 800 5 500
1940/41 8 700 7 900 4 800

 
Källa: Anders Johréns publikstatistik* 
 
*Denna utgör underlag till den publikstatistik som finns publicerad i Bol-
ling, Johrén (2012). Min bedömning är att den utgör den mest vederhäf-
tiga sammanställningen av historisk allsvensk publikstatistik. Statistiken är 
avrundad till närmaste hundratal. 

 
Det finns ett flertal förhållanden som indikerar att AIK var en populär 

klubb och att man var populärare än sina lokalkonkurrenter. I Stockholm 
hade man viss konkurrens från Westermalms IF, Djurgårdens IF och Ham-
marby IF. Ingen av dessa klubbar kunde mäta sig med AIK under denna 
period och dessa spelade inte heller regelbundet i högsta serien. I jämförelse 
med konkurrenter i andra delar av landet var man populärast avseende 
publiktillströmning och genom exponeringen i olika masskulturella media. 
Dock får man inte förringa att det fanns en rad klubbar i landet som också 
var mycket framgångsrika såväl sportsligt som publikt. Platsen som den 
mest exponerade klubben i massmedia och den som hade störst publik 
hänger samman med att man verkade i Stockholm, spelade på landets 
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största arenor och att man hade en närhet till de största aktörerna inom 
pressen och övrig massmedia.  

Seriespel, vänskapsmatcher, turnéer och reservlagsmatcher. 
I centrum för AIK:s verksamhet stod genomförandet av fotbollsmatcher och 
det var genom matcherna som den ekonomiska omsättningen genererades 
och det var genom matchverksamheten man konkurrerade. Hur såg AIK:s 
matchverksamhet ut?  

AIK spelade många matcher per år under hela perioden. År 1935 kan tas 
som ett illustrativt exempel på normalår. Då spelade A-laget 40 matcher 
varav 22 allsvenska matcher och ytterligare cirka 20 vänskapsmatcher. Av 
vänskapsmatcherna spelades nio stycken mot utländskt motstånd där fem 
ingick i en utlandsturné och fyra matcher spelades mot utländskt motstånd 
hemma på Stadion.547 De matcher som reservlaget och det förstärkta reserv-
laget spelade finns inte förtecknade i årsberättelserna. Reservlagets matcher 
är värda att nämna eftersom de kunde vara attraktiva för publiken. När 
truppen var kryddad med några av klubbens mer bekanta namn kunde re-
servlaget vara en publikdragande attraktion vid gästspel på bortaplan.548 
Förutom fotbollsmatcherna var flera spelare också aktiva i klubbens bandy- 
respektive ishockeylag. Som jämförelse spelade AIK:s representationslag 41 
matcher allt som allt under 2005 och 55 matcher 2012.549  

                                                      
547 AIK, A1:9, Årsmötesprotokoll, 3/2-1936, bilaga II, Tryckt årsberättelse över 
1935. AIK FF, www.aikfotboll.se/statistik. Sökning 121001, anger att a-laget spe-
lade 46 matcher detta år. Det finns dock en osäkerhet om vissa av matcherna spe-
lades av reservlaget. 
548 Reservlagets matcher finns ej förtecknade men ett fåtal programblad från deras 
matcher visar på dess attraktionskraft exempelvis: KB, okat. idrottsmöten, Pro-
gram vid invigningen av Enköpings nya idrottsplats Enavallen söndagen den 8 juli 
1934, Vid invigningen var huvudattraktionen en match mellan AIK och Enköpings 
SK. Laguppställningen ger ett intryck av att det var reservlaget som spelade för-
stärkt med några av truppens mer namnkunniga spelare. Program söndagen den 4 
maj kl.3,30 E.M. Fotboll A.I.K.:s reservlag-Kamraterna, Kamaraterna var IFK 
Kristinehamn. AIK-laget innehöll några A-lagsspelare.  Programbladet har ingen 
årsangivelse, men laguppställningen visar att matchen måste ha ägt rum mellan 
1929 och 1933 då vissa av spelarna i denna match endast tillhörde klubben mellan 
dessa år enligt statistikdatabas på AIK FF, www.aikfotboll.se/statistik. Sökning 
gjord 130127.  
549AIK FF, www.aikfotboll.se/statistik. Sökning gjord 120905. Antalet matcher va-
rierar beroende på försäsongsturneringar, framgångar i Svenska cupen samt delta-
gande i internationellt cup-spel. 
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Hemmamatcherna i allsvenskan var basen för verksamheten. Förutom 
deltagandet i seriespelet anordnade AIK varje år ett antal större vänskaps-
matcher. Framförallt matcherna mot utländska storlag lockade många 
åskådare och blev omskrivna. Dessa började genomföras sommaren 1929. 
Exempel på lag som AIK spelade mot på Stadion under perioden var Arsenal 
FC, Liverpool FC, West Ham United FC, Royal Union St. Gilloise, R.C.D. 
Espanyol, Racing Club de France, FK Austria Wien, AC Milan, Real 
Madrid FC och Chelsea FC bland flera andra.550 I de fall lagen inte var väl-
kända av den svenska publiken kunde man göra reklam för matcherna i den 
egna klubbtidningen med rubriker som ”60 matcher utan nederlag! A.I.K. 
presenterar en ny bekantskap för Stadion-publiken”.551 Det genomfördes 42 
sådana matcher under perioden 1928-1939 varav 30 ägde rum mot lag som 
inte kom från de nordiska länderna. Av dessa ägde elva matcher rum mot 
engelskt motstånd och publiksnittet vid dessa låg på cirka 15 000 åskådare 
per match. För de övriga 19 matcherna mot icke-nordiska lag låg publik-
snittet på cirka 8 300 åskådare per match. För matcher mot nordiskt mot-
stånd låg publiksnittet på cirka 6 100 åskådare per match.552 

Planeringen av vänskapsmatcherna mot utländskt motstånd pågick stän-
digt. Från 1928 fram till de sista åren av undersökningsperioden hade vän-
skapsmatcherna en framträdande plats i klubbens verksamhet. De ekono-
miska sidorna av denna verksamhet behandlas i ett kommande avsnitt.  

Från och med 1930 genomfördes regelbundna utlandsturnéer till konti-
nenten och de brittiska öarna där man mötte namnkunnigt motstånd. Tur-
néerna genomfördes efter höstsäsongens slut. Vid något tillfälle gav man sig 
ut på en extra träningsturné, som under 1934 när representationslaget åkte 
till Berlin och Köpenhamn för matcher.553 På grund av den politiska utveckl-
ingen i Europa blev det ingen utlandsturné hösten 1938 och med detta upp-
hörde höstturnéerna. 554  Dessa återupptogs först efter kriget.  

                                                      
550 AIK FF, www.aikfotboll.se/statistik. Sökning 120905. 
551 Osign., ”60 matcher utan nederlag! A.I.K. presenterar en ny bekantskap för 
Stadion-publiken”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, 
nr.1, 1935, Royal Union St. Gilloise bärgade 1935 sitt tredje belgiska mästerskap 
på raken och man hade 7 spelare representerade i det belgiska landslaget ”les dia-
bles rouges”. Royale Union Saint-Gilloise, www.rusg.be. Sökning gjord 070214. 
552 Bolling, Johrén, (2012), s.383. 
553, AIK, Styrelseprotokoll A1:7, 26/3-1934 § 3. 
554 AIK, Årssammanträdesprotokoll A1:12, 15/2-1939, bilaga II, Tryckt årsberät-
telse över 1938. 
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Utlandsturnéerna planerades alltid under lång tid. Som ett led i plane-
ringsarbetet skickade man ut styrelsemedlemmar på rekognoseringsresor 
runt om i Europa.555 Både planeringen av turnéerna och genomförandet av 
dessa kostade stora summor och detta visar på den vikt som klubben lade 
vid dem. Kostnaden för turnén under hösten 1933 beräknades uppgå till 16 
500 kronor, det vill säga cirka en halv miljon kronor i pengavärdet 2014.556 
Denna nivå var den ungefärliga som kom att gälla för utlandsturnéerna föl-
jande år också när intäkter och utgifter hade summerats.557  

Förutom de stora europaturnéerna reste AIK runt i Sverige och Skandi-
navien. Dessa resor ägde i regel rum under sommaruppehållet. Det var inte 
alltid A-laget som gjorde dessa turnéer, utan man kunde ibland skicka det 
förstärkta reservlaget.558   

AIK spelade många matcher av olika typer under ett år. De allsvenska 
hemmamatcherna och hemmamatcherna mot utländska storlag var basen i 
vad man erbjöd åskådarna vid de egna arrangemangen. De påkostade tur-
néerna till utlandet och sommarturnéerna hade andra funktioner som be-
handlas i kommande avsnitt. I kommande avsnitt sätts matchverksamheten 
in i ett ekonomiskt perspektiv. 

Ekonomisk verksamhet relaterad till matcher 
AIK:s omfattande matchverksamhet bidrog till ekonomisk omsättning, in-
täkter och ekonomiska överskott. I detta avsnitt behandlas översiktligt eko-
nomin relaterad till matchverksamheten. 

Hemmamatcherna hade stor betydelse och förhållandevis stora summor 
omsattes vid dem. Klubben redovisade intäkter mellan 150 000 och 200 000 
kronor per år under största delen av undersökningsperioden. Av dessa kom 
oftast över 90 procent av intäkterna från entréavgifter och av dessa inkoms-
ter stod bandyn, och till en mycket liten del också ishockeyn, för mellan två 
och tre procent av intäkterna.559 I allmänhet översteg intäkterna kostna-
derna och klubben byggde upp ekonomiska tillgångar i likvida medel vilka 
som mest var uppe i cirka 260 000 kronor.560  En summa som i dagens 
                                                      
555 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 1/9-1933, § 4. 
556 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 13/11-1933, § 3. Statistiska centralbyrån, 
www.scb.se, prisomraknaren. Sökning gjord 141010. 
557 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 9/10-1935, bilaga PM. 
558 AIK, A1:9, Styrelseprotokoll, 27/4-1936, § 3. 
559 Se ekonomiska rapporterna som bilagor till AIK, årsmötesprotokoll. 
560 Se ekonomiska berättelser i bilagor till AIK, årsmötesprotokoll. 
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penningvärde motsvarar nästan 7 miljoner kronor. AIK:s ekonomiska redo-
visningar är svåra att följa. Ett exempel på detta är att klubben ökade sina 
tillgångar väsentligt under 1930-talets första år. Från att ha haft ett kapital 
om 110 000 vid ingången till 1930 så hade detta ökat till mer än det dubbla 
tre år senare samtidigt som de redovisade intäkterna från fotbollsmatcherna 
minskade från 180 000 kronor för 1930 till 140 000 kronor för 1932.561  

De tidigare nämnda vänskapsmatcherna mot utländskt motstånd hade en 
betydelse för klubben. Detta understryks av att kostnaderna kring dessa var 
stora. Det var en mängd lag av olika kvalité som kom med erbjudanden om 
matcher. Bland dessa sovrade klubben hårt. De internationella matcherna 
kunde ge goda inkomster. Exakta uppgifter om inkomster saknas i regel, 
men en stadsmatch 1929 mot Oslo gav klubben en nettoinkomst på 10 000 
kronor. Denna match på Stadion hade 14 000 åskådare.562 Matcherna sågs 
som så attraktiva att man vid flera tillfällen höjde entrépriserna. År 1930 
finns uppgifter om att dessa låg på mellan en och fyra kronor.563 Kostna-
derna för matcherna kunde vara höga. Arsenal FC ville ha 400 pund för en 
match 1931.564 Just de två matcher som sedan genomfördes mot Arsenal, 
varav en spelades mot ett renodlat AIK-lag, är intressanta eftersom AIK be-
gärde sänkning av nöjesskatten för dessa matcher.565  Om man menade att 
dessa var mer uppbygglig kultur än allsvenska matcher går inte att avgöra 
utifrån källmaterialet. Det var sådana argument som kunde gälla i skatte-
frågan.  

Förutom AIK:s match mot Arsenal ordnade klubben också en match för 
Londonlaget mot det svenska landslaget. Med tanke på de ekonomiska upp-
görelser som AIK gjorde med förbundet ser man att vänskapsmatcherna bör 
ha haft stor betydelse för AIK, men att de också hade betydelse för både 
förbundet och för andra mindre klubbar. För denna match betalade AIK 
2 000 kronor till Stockholms Fotbollförbund. AIK bekostade dessutom 
landslagets traktamenten, uppehållskostnader och resor. Förbundet god-
kände uppgörelsen och sanktionerade arrangemanget om AIK kunde göra 
upp ekonomiskt med några andra Stockholmslag som hade matcher samti-
digt. Uppgörelsen med de andra lagen innebar att dessa ersattes med mellan 
                                                      
561 AIK, årsmötesprotokoll. 
562 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 27/11-1929, § 3. För matcher och åskådarantal se 
Bolling, Johrén (2012), s.383. 
563, AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 5/6-1930, § 5. 
564 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 11/10-1930, § 6. 
565 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 11/2-1931, § 6. 
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200 till 500 kronor.566 Ersättningar till lag som kunde riskera minskade in-
täkter på grund av krockar mellan matcher betalades som regel ut.567 Andra 
storlag erbjöds stora summor för matcher. De spanska flerfaldiga mästarna 
Athletic Club från Bilbao erbjöds 1 000 dollar för en match 1932 som inte 
kom till stånd och samma år erbjöds FK Austria Wien 2 000 kronor.568 
Mellan två och fyra matcher spelades varje år mot namnkunnigt utländskt 
motstånd på Stadion.569 Den åskådarmässigt största matchen i Stockholm 
under mellankrigstiden spelades mellan AIK och Chelsea 1936 och innebar 
ett under mellankrigstiden oöverträffat publikrekord för idrottsevenemang 
på Stadion när 22 000 personer kom till matchen.570 

AIK samarrangerade flera matcher med Svenska Fotbollförbundet. Un-
der sommaren 1935 ville förbundet samarbeta med AIK i två matcher mot 
utländskt motstånd där landslaget skulle spela en match och AIK en match. 
Intäkterna skulle delas i tre delar där förbundet fick en del, AIK en del och 
den sista delen skulle delas ut till division 2-klubbarna och Stockholms Fot-
bollförbund. AIK ställde sig positiv om attraktiva matcher kunde ordnas.571 

Sommarturnéerna i Sverige och Skandinavien genererade både intäkter 
och utgifter. Klubben fick i regel betalt av de lag man skulle möta. Ett ex-
empel är turnén till Norge 1930 där AIK fick betalt med 3 500 kronor.572 
Trots de inkomster som man fick från turnén till Norge och Norrland 1930 
gick den med ekonomisk förlust. Den ekonomiska förlusten tog man med 
ro och konstaterade internt att turnén helt och hållet var avsedd som upp-
muntran till spelarna.573 Sommarturnéerna fortsatte några år till och 1932 
styrde man till exempel kosan till Blekinge.574 Det var populärt att stå som 

                                                      

566 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 14/3-1931, § 5, samt 28/4-1931, § 2. 
567 T.ex. AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 2/7-1934, § 2, A1:9, Styrelseprotokoll, 7/5-
1936. 
568 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 4/4-1932, § 2. 
569 Se de tryckta årsberättelserna som bilagor till årsmötesprotokollen i arkivseri-
erna A1. Se även Bolling, Johrén (2012), s.383. 
570 Erik Bergvall, ”Stockholms Stadion”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1946). 
Det finns olika uppgifter om åskådarantalet, men det finns en samstämmighet om 
att det låg kring 22 000 personer, se även Bolling, Johrén (2012), s.383. 
571 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 7/2-1935, § 6. 
572 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 26/3-1930, § 2. 
573 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 22/8-1930, § 4. 
574 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 25/4-1932, § 3. 
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värdar för dessa resor. Erbjudanden om resmål var återkommande men av-
slogs allt som oftast.575 Sommarturnéerna upphörde 1938. Av vilken anled-
ning går inte att fastlägga men till och med Svenska Fotbollförbundet var 
inblandat i planeringen och ville bidra med pengar för att den skulle komma 
till stånd. Förbundet var villigt att stötta turnén med 2000 kronor plus att 
de lag som AIK skulle gästa var villiga att betala 800 kronor per match.576 

Matchverksamheten kunde generera pengar på annat sätt också. En del 
av klubbens namnkunniga spelare kunde förstärka reservlaget och detta 
blev då en attraktion vid bortamatcher. Klubben kunde få betalt för sådana 
matcher.  Ett exempel är när Stockholmsklubben Fredrikshofs IF:s ordnade 
friidrottstävlingar. I maj 1930 ställde AIK:s reservlag upp i en vänskaps-
match i samband med friidrottstävlingarna och erhöll tio procent på bruttot 
av de första 15 000 kronorna och tio procent på nettot från dessa tävlingar. 
Motståndarlaget skulle få en specificerad summa om 1 000 kronor i ersätt-
ning.577 Med tanke på de relativt stora utgifterna som friidrottsklubben hade 
för denna reservlagsmatch måste AIK:s närvaro setts som en viktig publik-
dragande ingrediens som bidrog till ökade inkomster totalt. 

Intäkterna från hemmamatcherna på Stadion var AIK:s huvudsakliga in-
täktskälla och av detta följer att matchverksamheten var central för klub-
bens marknadsposition. Matcherna i allsvenskan var viktiga för att få 
sportsliga framgångar och intäkter. Matcherna mot utländskt motstånd på 
hemmaplan var också viktiga för att generera inkomster, för att bidra till 
fortsatt intresse kring klubben och för att befästa rollen som storklubb. Jag 
har också visat att AIK:s engagemang i att ordna besök av utländska stor-
heter bidrog till inkomster för förbundet och att förbundet därigenom fick 
intresse av att utveckla dessa marknadsberoende arrangemang. Ovanstå-
ende visar hur AIK och Fotbollförbundet knöts ihop genom gemensamma 
ekonomiska relationer där AIK var beroende av förbundets sanktion och 
förbundet fick ekonomiska intressen av AIK:s verksamhet. Det var inte bara 
förbundet som tjänade pengar på AIK genom klubbens matcher mot ut-
ländska motståndare. Även mindre klubbar fick del av intäkterna. 

Utlandsturnéerna under vintern och längre sommarturnéerna var en form 
av belöningsresor till spelarna. Att dessa sågs som viktiga bekräftas av den 
omfattande planering som låg bakom dessa och de kostnader som var för-

                                                      
575 AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 1/3-1934, § 12, är ett av flera exempel. 
576 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 29/3-1938, § 9. 
577 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 5/6-1930, § 3. 
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knippade med dem. En skillnad mellan sommarturnéerna och vinterturné-
erna var att sommarturnéerna kunde bidra till inkomster samt att förbundet 
kunde se dem som så viktiga att det kunde tänka sig att bekosta delar av 
dem. Sådana turnéer genomfördes varje år. När AIK inte ansåg sig har råd 
längre ville förbundet gå in och betala en del av kostnaderna. Dessa turnéer 
bidrog till inkomster för de mindre klubbar som besöktes under sommarup-
pehållet.  

Matchverksamhetens stora ekonomiska betydelse understryker att klub-
ben hade en stark marknadsposition. En sådan fick man genom att skapa 
ekonomiska incitament för förbundet att vara positiv till verksamheten, ge-
nom att skaffa sig idrottsliga framgångar, genom att spela matcher som un-
derströk att klubben var en internationell aktör inom fotbollen och genom 
i övrigt attraktiva arrangemang. 

Välgörenhet och medel som genereras till andra klubbar och förbund 
AIK skaffade sig stora intäkter genom sina arrangemang och dessa gav upp-
hov till att klubben kunde generera medel till andra aktörer. Klubbens 
starka ekonomiska ställning visar sig i att man under perioden hade ekono-
miska tillgångar som låg mellan 110 000 kronor i början av 1930 och 260 
000 kronor i början av 1939.578 Tillgångarna 1939 motsvarar något mer än 
7 miljoner kronor i 2014:års pengavärde.579 I detta avsnitt problematiseras 
vissa aspekter på hur medel genererades till andra aktörer. 

En mindre del av klubbens ekonomiska medel delades ut till välgörande 
ändamål. Vid juletid brukade klubben årligen dela ut gåvor om cirka 1 800 
kronor till olika välgörenhetsorganisationer. Under första hälften av 1930-
talet, när summorna var som störst, motsvarade detta över 50 000 kr årligen 
i dagens pengavärde.580 Det kunde vara organisationer som Mjölkdroppens 
Östermalmsavdelning eller De Blindas Förening som fick gåvor.581 Före-

                                                      
578 AIK, A1.4, Årsmötesprotokoll, 15/2-1931, revisionsberättelse, A1.59, Årssam-
manträdesprotokoll, 3/2-1939, revisionsberättelse. 
579 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/prisomraknaren. Sökning gjord 141116. 
580 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/prisomraknaren. Sökning gjord 141116. 
581  Se exempelvis AIK, A1.3, Styrelseprotokoll, 10/11-1930, § 6. 
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ningen IK Hepatha, som sysslade med dövidrott, fick vid flera tillfällen bi-
drag i storleksordningen 200 till 300 kronor.582 Även barnkolonier fick bi-
drag vid några tillfällen.583 I övrigt kunde klubben ibland bidra med pengar 
till exempelvis Frälsningsarméns arbete med frigivna fångars familjer. Till 
sådant arbete anslog man 500 kronor år 1932.584 

Stödet till välgörenhet visar att klubben hade så stora tillfångar att man 
kunde ägna sig åt viss filantropi som även kunde ha ett goodwill-värde, det 
vill säga att gåvorna bidrog till att underhålla nätverk och skapa sociala 
band. De ekonomiska värden som förmedlades med sådana syften var dock 
betydligt mindre än de som förmedlades av andra skäl. AIK kunde nämligen 
utnyttja sin ekonomiska position så att andra delar av idrotten gynnades av 
AIK:s starka marknadsposition med följande ekonomiska intäkter. 

AIK:s och andra klubbars intäkter från de allsvenska matcherna gav in-
täkter till förbundet. De allsvenska klubbarna betalade en viss andel av in-
komsterna från sina matcher till fotbollförbundet. Enligt Torbjörn Anders-
son kunde Fotbollförbundets andel av bruttointäkterna från matcherna 
uppgå till tio procent.585 I föregående avsnitt har visats att bruttointäkterna 
från matcherna kunde uppgå till mellan 150 000 och 200 000 kronor per 
år vilket i AIK:s fall innebar att över 15 000 kronor av dessa intäkter beta-
lades till Fotbollförbundet. Detta innebär att motsvarande en halv miljon 
kronor i dagens pengavärde genererades till förbundet från AIK:s publikin-
täkter. Förbundet hade därför goda ekonomiska skäl att stödja arrange-
mang med en god publikpotential och det hade därmed också ekonomiska 
skäl till att inte ställa sig negativt till den marknadsorienterade verksamhet 
som AIK bedrev. 

Medel gick också från AIK till både förbund och föreningar i form av 
lån. Inte alla som ansökte om lån beviljades sådant. Låneansökningarna 
kunde röra sig om relativt stora belopp, exempelvis då Södertälje IF fick 
avslag på sin anhållan om lån på 4 000 kronor under senhösten 1929.586 

                                                      
582 AIK, A1.3, Styrelseprotokoll, 5/6-1930, § 2,  A1.4, Styrelseprotokoll, 31/7-
1931. 
583 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 2/6-1932, § 8, A1:6, Styrelseprotokoll, 29/6-
1933, §7. 
584 AIK, A1.5, Styrelseprotokoll, 15/1-1932, § 9. 
585 Andersson (2002), s. 341. 
586 AIK, A1.5, Styrelseprotokoll, 27/11-1929, § 2. 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  269

  

Redan beviljade lån kunde ligga kvar över flera år och uppskov med betal-
ningar gavs regelmässigt.587 De friidrottsklubbar som man hade intimast 
samarbete med rörande samarrangemang vid fotbollsmatcherna som IK 
Göta, IK Mode och Fredrikshofs IF fick vid behov låna pengar, medan 
andra ansökningar avslog.588 Fredrikshofs IF fick ett direkt anslag på 1 000 
kronor som tack för gott samarbete vid ett tillfälle när klubben hade hamnat 
på ekonomiskt obestånd.589  

Det går att se hur klubben var selektiv med vilka man lånade ut pengar 
till. Olika cykelklubbar sökte utan framgång pengar vid olika tillfällen. Där-
emot fick Skogskarlarnas Klubb 300 kronor för deltagande i orienterings-
tävlingar under 1931 och 100 kronor följande år.590 Att cykelklubbar inte 
fick bidrag från klubben är kanske inte förvånande. Att orienteringsorden 
Skogskarlarnas Klubb däremot fick bidrag kan kopplas samman med hur 
AIK försökte bygga goda relationer med viktiga aktörer inom idrotten ge-
nom att gynna dem ekonomiskt. Skogskarlarnas klubb bestod av elitidrot-
tare och hade även några av de mest kända idrottsledarna som medlemmar, 
däribland Torsten Tegnér.591  

AIK lånade som nämnts ut pengar till olika idrottsförbund. Här går det 
att se mönster i hur pengarna gick till organisationer som AIK av olika an-
ledningar kunde se som viktiga. Lånesökande kom från olika delar av id-
rottsrörelsen, exempelvis Stockholms Akademiska Idrottsförbund ansökte 
utan framgång om pengar.592 Friidrottsförbundet fick däremot ett mindre 
anslag till instruktörsverksamheten under 1931, men nästa år fick det av-
slag.593 Vid ett tillfälle avstod AIK sin del av inkomsterna från en match man 
anordnade mellan en Stockholmskombination och West Ham United FC till 

                                                      
587 AIK, A1.4, Styrelseprotokoll, 12/1-1931, § 1. 
588 Se ekonomiska årsberättelser i bilagor till årsmötesprotokollen samt t.ex. AIK, 
A1:5, Styrelseprotokoll, 25/4-1932, § 2. 
589 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 26/5-1937, § 5. 
590 AIK, A1.4, Styrelseprotokoll, 17/9-1931, §3, A1:5, Styrelseprotokoll, 2/9-1932, 
§2. 
591 Bertil Nordenfelt, ”Skogskarlarnas Klubb”, Nordisk familjeboks sportlexikon 
(1946). 
592 AIK, A1.4, Styrelseprotokoll, 7/12-1931, § 2. 
593AIK, A1:4 bilaga till icke identifierat protokoll gällande ekonomisk samman-
ställning över gåvors och anslags konto över 1931 samt A1:5, Styrelseprotokoll, 
12/5-1932, § 2. 
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förmån för Stockholms Fotbollförbund.594 Hälften av nettot vid en match 
under hösten 1938 mellan Djurgårdens IF och AIK skulle tillfalla Stock-
holms Fotbollförbunds olycksfallsfond för skadade spelare.595 Till och med 
fotbollsdomarna gynnades av AIK. Då och då fick Stockholms Fotbolldo-
mareklubb spela förmatcher till de allsvenska matcherna och fick då en viss 
inkomst för det. Vid ett tillfälle ställdes en sådan match in men ändå utbe-
talades en ersättning på 300 kronor. Framöver kunde domarna räkna med 
bidrag utan att behöva spela själva.596 Idrottsjournalisternas klubb fick 
också bidrag till sin verksamhet. Förutom att AIK varje år bjöd journa-
listerna på en pressmiddag fick idrottsjournalisternas klubb 1937 rena 
pengar. Dessa kom som ett bidrag på 500 kronor i ersättning för en match 
i samband med en allsvensk match samt ytterligare 1 000 kronor som skulle 
användas till att inrätta ett stipendium.597 

AIK fick en svagare ekonomi mot slutet av 1930-talet. Den sämre eko-
nomin visar sig inte minst genom att klubben under hösten 1940 började 
försöka driva in de skulder som olika idrottsföreningar hade dragit på sig.598 
Tidigare hade man inte vidtagit sådana åtgärder. De sedvanliga gåvorna till 
välgörenhetsorganisationer vid juletid upphörde också 1940.599  

Utifrån ovan redovisade resultat går det att sluta sig till att AIK:s mark-
nadsposition ledde till att klubben kunde generera medel till många aktörer 
inom idrotten. Detta kunde skapa och underhålla sociala band. Genom att 
ordna publikdragande matcher blev förbund och andra aktörer mottagare 
av medel från AIK och det kunde därför finnas intresse av att just AIK hade 
en stark marknadsposition. Om förbundet av någon anledning skulle agera 
mot AIK:s marknadsorienterade verksamhet skulle inte bara AIK drabbas 
utan även många andra aktörer inom idrotten. Därigenom förstärkte mark-
nadslogiken klubbens position. Vidare kunde medlen fungera som smörj-
medel visavi strategiska grupper såsom idrottsledare, sportjournalister och 
fotbollsdomare. Ovanstående exempel utgjorde dock enbart en mindre del 

                                                      
594 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 31/5-1935, § 5. AIK spelade även en egen match 
mot engelsmännen i samband med denna, Bolling, Johrén (2012), s.383. 
595 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 23/11-1938, § 3. 
596 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 25/10-1935, § 2, A1:10, Styrelseprotokoll, 2/11-
1937, § 2, A1:11, Styrelseprotokoll, 8/11-1938, §2. 
597 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 27/9-1937, § 7. 
598 AIK, A1:13, Styrelseprotokoll, 24/9-1940, § 2. 
599AIK, A1:13, Styrelseprotokoll, 21/11-1940, § 2. 
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av de bidrag och lån som AIK delade ut till olika idrottsklubbar. Den större 
delen av dessa medel behandlas i följande avsnitt om värvningar.  

Värvningar  
En bra spelartrupp var nödvändig för att kunna uppnå en stark marknads-
position och för att kunna vara attraktiv på marknaden. Det fanns ett antal 
sätt att få en sportsligt framgångsrik spelartrupp. Den kunde stärkas genom 
målmedveten träning, utvecklande av taktik och genom att utveckla spelare 
i de egna leden. Ett annat sätt var att knyta bra spelare till truppen genom 
värvningar. I detta avsnitt studeras hur AIK gick tillväga när man värvade 
och vilka konsekvenserna kunde bli. 

I frågan om hur värvningar genomfördes ligger också frågan om var 
gränsen gick mot proffsfotboll. För att kunna se var denna gräns gick kan 
man utgå från idrottsrörelsens egna definitioner. En sådan analys kommer 
dock främst att bekräfta den dåtida idrottsrörelsens syn på sig själv där just 
ersättningsfrågorna till spelarna varit centrala för definitionen och inte 
andra aspekter av ur proffsfotboll definieras. Torbjörn Andersson utgår 
istället från att analysera fotbollen och utifrån detta avser jag längre fram i 
detta kapitel att problematisera denna gränsdragning.  Torbjörn Andersson 
för resonemang kring vad som skiljer professionell fotboll från amatörfot-
boll. Han menar att två saker var grundläggande för den professionella fot-
bollen, dels att spelarna hade lön och dels att klubbarna hade makten att 
köpa och sälja spelare. Idealet inom fotbollen i Sverige kännetecknades av 
motsatsen. De som var motståndare till den kommersiella fotbollen var ne-
gativa till att spelare bytte klubbar eftersom det blottlade en konflikt mellan 
småklubbarnas intressen gentemot storklubbarna samt att kamratskapets 
värderingar ställdes mot individens karriärmöjligheter. Andersson menar 
att bland de sportjournalister som bevakade den marknadsorienterade elit-
fotbollen fanns det få betänkligheter mot värvandet. Andersson har fram-
förallt utrett hur mindre klubbar från landet hade goda möjligheter att 
värva spelare under arbetslöshetstider då de med sina goda kontakter med 
ortens näringsliv kunde ordna arbeten åt fotbollsspelare. Trots att värvning-
arna under denna ”rationella amatörismens” tid gynnade dessa mindre 
klubbar kom AIK:s verksamhet att finnas med i debatten om värvningar. 
Andersson menar att det handlade om huruvida den stora klubben från hu-
vudstaden hade rätt att tillgodogöra sig mindre föreningars talanger. Hela 
värvningsproblematiken, menar Andersson, hade flera orsaker. För det 
första fotbollens tilltagande kommersialisering. För det andra att det fanns 
ett ideal om amatörfotboll som sade att spelarna inte fick tjäna pengar på 
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sitt idrottande. För det tredje att spelarna skulle vara lojala mot sin moder-
förening. En värvningshistoria som han lyfter fram som särskilt omtalad var 
när AIK värvade landslagsbacken Axel ”Massa” Alfredsson från Hälsings-
borgs IF vid slutet av 1920-talet. I det upprörda känsloläge som fanns i 
pressen skrevs det om att Alfredsson tillhörde ”de vandrande fotbollsjudar-
nas skrå”.600 

Andersson har inte utrett hur en storklubb som AIK ersatte andra aktörer 
för de spelare man värvade. Nedan tar jag upp omfattningen av AIK:s värv-
ningsverksamhet som jag sedan sätter i relation till hur klubben genomförde 
värvningarna.  

Omfattningen av värvningsverksamheten var relativt stor. Från säsongen 
1924/25 fram till säsongen 1933/34 går det att se att mellan tre och nio 
spelare per säsong som debuterade i AIK:s representationslag kom från 
andra klubbar.601 Förutom spelare till representationslaget värvades med all 
sannolikhet spelare som aldrig kom att debutera i det allsvenska laget utan 
stannade i reservlaget. 

Vid nästan varje möte hade klubbens styrelse att ta ställning till skrivelser 
där det anhölls om pengar. Det var i allmänhet klubbar som ville ha anslag 
och gåvor till såväl ospecificerad verksamhet som till konkreta ändamål. 
Exempel finns på klubbar som ville ha bidrag till idrottsplatsbyggande.602 
De flesta ansökningarna avslogs utan motivering, men inte sällan delade 
klubben ut pengar i form av just anslag och lån. Nedan behandlar jag sådan 
hantering som kan kopplas till värvningar. På grund av värvningarnas kon-
troversiella natur ger inte klubbens protokollmaterial en fullödig bild av 
värvningarnas omfattning eller av hur de genomfördes. Däremot går det att 
få en inblick i hur man gick tillväga i en del fall. Nedanstående avsnitt tar 
sin utgångspunkt i värvningen av ”Massa” Alfredsson eftersom den upp-
märksammades stort, gav upphov till debatt och var en del av strategin 
kring att bygga en ny, starkare klubb. Samma år, vintern 1928-1929, fort-
satte den medvetna satsningen med ytterligare förstärkningar. Blivande ton-
givande spelare som talangerna Sven ”Vrålis” Andersson från Hagalunds IF 
och örebroaren Eivar Widlund anslöt till truppen.603 

                                                      
600 Andersson (2002), s. 419-424. 
601 Se bilaga 1. 
602 AIK, A1.4, Styrelseprotokoll, 14/3-1931, §3, Styrelseprotokoll, 6/11-1931, §2. 
603 Johrén (2007). 
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Värvningen av hälsingborgsbacken Axel ”Massa” Alfredsson väckte 
känslor. Alfredsson knöts till klubben 1929, men det är först på våren där-
efter som dennes ankomst till klubben kommenteras internt. I klubbtid-
ningen menade man att nyheten om dennes inträde i klubben slagit ned som 
”en bomb” över det svenska fotbollsfolket. I stället för att gå i svaromål 
med vad man menade vara alla tidningar valde man att enbart hälsa Al-
fredsson välkommen till klubben.604 De många artiklarna i dagspressen 
kring värvningen av Alfredsson visar att det inte var någon överdrift att tala 
om den som en bomb som skapade upprörda känslor.605  

Mot slutet av 1920-talet börjar det skönjas ett mönster i hur AIK agerade. 
Under hösten 1929 gav man anslag om 500 kronor var till fyra olika Stock-
holmsklubbar, vilka alla spelade i Östsvenskan, det vill säga serien under 
allsvenskan.606 Ingen värvning går att knyta direkt till dessa anslag, men 
viljan att hålla sig väl med klubbarna kan indirekt kopplas till att man tidi-
gare hämtat spelare från dessa klubbar. Från en av dem, Reymersholms IK, 
hade man till säsongen 1927/28 hämtat de tre bröderna Thysell.607 Samma 
år anhöll Sundbybergs IK om lån på 1 500 kronor vilket inte beviljades med 
hänvisning till oklarheter med säkerheten. Istället fick klubben 1 000 kro-
nor i kontanta medel.608  

Under samma möte som bidragen till de tre klubbarna i Östsvenskan 
klubbades inleddes en av de inom AIK mer omtalade värvningshistorierna. 
Det handlade om när AIK 1929 övertog Karlbergs BK:s ishockeylag. Ishock-
eyn var vid denna tid på uppåtgående popularitetsmässigt i Stockholm. 
Övertagandet av ishockeylaget föregicks av en diskussion mellan klubbarna 
där Karlbergs BK erbjöd sin ishockeytrupp till AIK mot kontant ersättning. 
Detta erbjudande tillbakavisades. Istället beviljade klubben inlösen av 
ishockeyspelarnas utrustningar samt att man beslutade om inköp av tre päl-
sar för ishockeyspelare.609 Den nya spelartruppen lyckades bara fyra måna-
der efter värvningarna föra AIK till klubbens första SM-final i ishockey. Det 
var vidare ett framsynt beslut att skaffa sig ett högklassigt ishockeylag som 
kunde ta upp kampen med de andra framgångsrika ishockeyklubbarna i 
                                                      
604 Osign., ”Vår nyaste klubbkamrat”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för All-
männa Idrottsklubben, nr.3, 1929. 
605 Se vidare i AIK, Ö 1,Pressklipp. 
606 AIK, A1.2, Styrelseprotokoll, 23/10-1929, § 3. 
607 Se bilaga 1. 
608 AIK, A1.2, Styrelseprotokoll, 27/11-1929 § 2, 17/12-1929, § 2. 
609 AIK, A1.2, Styrelseprotokoll 23/10-29 § 9, Styrelseprotokoll 8/11-29, §10. 
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Stockholmsregionen eftersom den första inomhusarenan med konstfrusen 
is, Ispalatset nära Frihamnen vid Värtan, invigdes 1931.610 Det var också 
vanligt vid denna tid att ishockeyspelarna kombinerade sitt vinteridrottande 
med bandyspel och på sommarhalvåret med fotboll. I AIK:s hundraårsbok 
beskriver man hela affären som att klubben tog hem ishockeyspelare som 
redan hörde till klubben i fotboll. Detta stämmer i några fall. I värvningsaf-
fären figurerade fotbollsspelare som Eric ”Lillis” Persson, Herman Carlson, 
Folke Wohlin och Bertil Linde från Karlbergs BK. Av dessa var det Persson 
som kom att debutera i fotbollslaget medan de andra redan tillhörde den 
truppen. Samtidigt värvades spelarna John ”Jompa” Nilsson och Wilhelm 
”Mulle” Pettersson från Södertälje SK som var en av de framstående ishock-
eyklubbarna vid denna tid, två spelare som redan representerade AIK i fot-
boll.611 

Karlbergshistorien pågick parallellt med att man också ersatte Järva IS 
med 500 kr som erkänsla för de goda förbindelserna klubbarna emellan.612 
Denna ersättning behandlades vid ett av de styrelsemöten där övertagandet 
av Karlbergs BK:s ishockeylag var uppe på dagordningen. I denna historia 
var den kommande storstjärnan inom fotbollen, den professionella boxaren 
Harry Perssons halvbror, Eric ”Lillis” Persson, central. Han representerade 
Järva IS i fotboll och Karlbergs BK i ishockey till gick över till AIK 1929.613  
Just Järva IS ser ut att varit en plantskola för stommen i AIK:s snart mycket 
framgångsrika fotbollslag. Från Järva IS hade man 1927 värvat vänsteryt-
tern Wilhelm ”Willie” Engdahl,, som senare blev sportredaktör på Stock-
holms-Tidningen under signaturen ”Eng”.614 Wilhelm Engdahls bror Nils 
Engdahl fick en lysningspresent på 150 kronor under senhösten 1929.615 Att 
lysningspresenter delades ut till aktiva och ledare inom klubben var inget 
ovanligt men Nils Engdahl var varken aktiv eller ledare inom AIK. Han var 
aktiv i Järva IS som styrelsemedlem och i övrigt känd som en av världens 
bästa 400 meters löpare samt annonschef på Idrottsbladet.616  

                                                      
610 Anton Johansson, ”Ishockey, Ishockey i Norden”, Nordisk familjeboks sport-
lexikon (1941) . 
611 Nilsson, Hansson (1991), s.36, samt Johrén (2007). 
612 AIK, A1.2 Styrelseprotokoll, 23/10-29 § 9. 
613 Paul Brewitz, ”Erik Persson”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1943). 
614 Ivar Arnö, ”K. Wilhelm Engdahl”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1939). 
615 AIK, A1.2, Styrelseprotokoll 8/11-29,§10. 
616 Sven Lindhagen, ”Nils Engdahl”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1939). 
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Järva IS verkar ha varit en klubb som innehöll både goda spelare och 
personer som var viktiga för AIK i andra sammanhang. Klubben som ur-
sprungligen stammade från Ulriksdal, nära Råsunda, hämtade flera av sina 
aktiva från det proletära Hagalund. I Järva IS fanns periodvis flera av mel-
lankrigstidens idrottskändisar som boxaren Harry Persson, illustratören på 
Idrottsbladet Jan Erik ”Rit-Ola” Garland, samt Gunnar Galin.617 Galin re-
presenterade flera klubbar under mellankrigstiden, men var samtidigt knu-
ten till AIK. Han började som distributionschef på Idrottsbladet 1924, nio 
år senare blev han tidningens ekonomichef. Sedermera verkade han som 
AIK:s ordförande några år under 1950-talets första hälft.618 

Ytterligare exempel på ekonomiska transaktioner mellan AIK och klub-
bar som levererade spelare finns. Ett exempel var när Hagalunds IF fick låna 
800 kronor 1930.619 Det var inte bråttom med återbetalningen och 1932 
fick Hagalunds IF anstånd med denna.620 AIK hade till säsongen 1928/29 
värvat två spelare från Hagalunds IF. Andra exempel är när Årsta SK och 
Hammarby IF under 1933 beviljades lån om 200, respektive 1 000 kro-
nor.621 Från både Årsta SK och Hammarby IF hade AIK värvat spelare till 
säsongen 1931/32 samt från Hammarby till den säsong som startade hösten 
1933.622 Allsvenska konkurrenter i penningkris kunde få låna pengar av 
AIK. Både Landskrona BoIS och Örgryte IS fick 1933 låna 3 000 kronor 
var efter att de framställt om lån vid Fotbollförbundets årsmöte.623 Det 
forna allsvenska Stockholmslaget Westermalms IF fick låna 500 kronor 
1934 efter att ha äskat om ett lån på 1 500 kronor.624 Samma år ville Ham-
marby IF låna mer pengar, men AIK menade att klubben redan stod i skuld, 
varför ansökan avslogs.625 

Förutom lån och anslag kunde klubbar kompenseras för värvningar ge-
nom vänskapsmatcher. Denna typ av matcher syftade därmed inte enbart 
                                                      
617 Bertil Svensson, ”Järva IS”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1941). Skriben-
ten Svensson hade varit sekreterare i klubben och var nu medlem i Stockholms 
stads Idrotts- och Friluftsstyrelse. 
618 Nilsson, ”Gunnar Galin- kerub med bollsinne” (1991). 
619 AIK, A1:4, Årssammanträdesprotokoll, 1931, bilaga. 
620 AIK, A1.5, Styrelseprotokoll, 15/1-1932. 
621 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 14/8-1933, § 2, Styrelseprotokoll, 1/9-1933, §5. 
622 Se bilaga 1. 
623 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 15/3-1933, § 2. 
624AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 12/1-1934, § 9, Styrelseprotokoll, 1/3-1934, §13. 
625 AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 4/11-1934, § 8. 
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till träning av laget utan också till att underhålla vänskapsband till olika 
klubbar. Bland annat kunde sådana vänskapsband innebära att spelare gick 
från klubbarna till AIK. Ett sådant exempel är samstämmigheten i tid mel-
lan olika former av ekonomisk kompensation till Enebybergs IF och att spe-
laren Valter Sköld debuterade i AIK. För det första beviljades Enebybergs 
IF ett anslag på 300 kronor under slutet av 1933. Under hösten gav AIK 
denna klubb en inkomstmöjlighet genom att spela en vänskapsmatch mot 
dem på deras hemmaplan i nuvarande Danderyd.626 Dessa exempel indike-
rar hur matcherna användes för att skapa ömsesidigt beroende som gynnade 
båda parter och samtidigt underbyggde AIK:s karaktär av proffsklubb. Det 
är dock en utmaning att finna fler exempel på hur just vänskapsmatcher 
användes som en form av ekonomiskt kompensationsmedel, eftersom såd-
ana inte alltid är förtecknade. 

Antydningar om värvningar förekom regelbundet i pressen. Sådana an-
tydningar behandlades ibland även internt. Enligt ett styrelseprotokoll 
skulle det 1933 ha förekommit skriverier i Idrottsbladet angående spelaren 
Börje Forsmans övergång till AIK. Styrelsen hade begärt in en förklaring 
från Forsman som behandlades vid ett möte.627 Intressant i sammanhanget 
är att detta rör en värvning av en spelare som aldrig kom att representera 
AIK i allsvenska fotbollsmatcher. Vid några tillfällen, till exempel, under 
1936 och 1937 kom det in protestbrev till klubben i vilka det klagades på 
att AIK försökte locka över spelare.628 Man valde att inte besvara sådana 
anklagelser. Det låg däremot säkert en del sanning i klagomålen. Bara några 
månader efter att breven inkommit skickades 200 kronor till en annan 
klubb som ersättning för några spelare som inte heller tog en plats i fot-
bollstruppen.629 De klagomål som inkom hösten 1936 fick sin epilog två år 
senare när ett tackbrev lästes upp från en av de klagande klubbarna där 
tacksamhet uttrycktes över en gåva om 300 kronor.630 Klubben som tackade 

                                                      
626 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 14/12-1933, § 5, se notis om denna match i Nya 
A.I.K:aren, jubileumsnummer, 1933. 
627 AIK, A1:6 Styrelseprotokoll, 14/12-33, § 2. 
628 AIK, A1:9 Styrelseprotokoll, 20/6-36, § 2, A1:10 Styrelseprotokoll, 2/11-37, § 
2. 
629 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 9/4-37, § 2. 
630 AIK, A1:11 Styrelseprotokoll, 21/7-38, § 2. 
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var Nynäshamns IF som totalt levererat tre spelare till AIK 1933-1936.631 
Samtidigt klagades det inom styrelsen på svårigheterna att locka till sig goda 
spelare under hösten 1936.632 Svårigheterna med att värva goda spelare un-
derstryktes av spelarna Jan Borgqvist och Anton Hålén som hämtades från 
Karlbergs BK under våren 1937. För dessa hade AIK förespeglat Karlbergs 
BK ekonomisk ersättning för ”bollskor” och man utbetalade en summa på 
200 kronor.633 Enbart Borgqvist kom att debutera i allsvenskan och dennes 
karriär som allsvensk spelare inskränkte sig till en match.634 Av ovan redo-
visade förlopp går det att sluta sig till att AIK:s värvarverksamhet hade en 
relativt stor omfattning och att den även innefattade spelare som aldrig kom 
att slå sig in i a-lagstruppen. 

Ersättningar för fotbollsskor eller pälsar till ishockeyspelare hade före-
kommit i samband med övergångar under årens lopp. Likaså kan andra 
penningbidrag eller vänskapsmatcher kopplas samman med värvningarna. 
Inte i något tidigare fall hade det talats om direkt ersättning som kopplats 
till värvningen och det sportsliga utfallet. Detta skedde första gången då den 
blivande storspelaren Börje Leander knöts till klubben under hösten 1938. 
I detta fall ville Leanders moderklubb ha ekonomisk kompensation. Detta 
är det enda fall där kompensation till en klubb uttalat kunde komma i fråga 
och där det var kopplat till om spelaren infriade klubbens förväntningar på 
honom.635  

Det var inte speciellt ofta som värvningar togs upp vid AIK:s styrelsemö-
ten. Intrycket är att man behandlade dem öppet i de fall värvningarna inte 
genomfördes. Vid några tillfällen vände sig spelare till klubben och erbjöd 
sina tjänster mot att det ordnades arbete till dem. Enbart två sådana fall 
finns med i protokollen, där det ena erbjudandet avslogs direkt och det 

                                                      
631 Se bilaga 1. Spelarna Einar Bohlin och Gustav Nordqvist kom till AIK något år 
före protesbrevet 1934. Bilagans uppgifter om spelarnas moderklubbar går enbart 
fram till säsongen 33-34. 1936 samma år som protestbrevet från Nynäshamns IF 
kom spelaren Valter Lundgren från Nynäshamn, se Johrén (2007), s.321 
632 AIK, A1:9, Styrelseprotokoll, 24/8-36, § 5. 
633 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 9/4-37, § 2. 
634 Johrén (2007), s.83. Jan Borgqvist är unik i AIK historien eftersom han är den 
ende vars både son Lars och sonson Michael också spelat allsvenskt i AIK. 
635 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 7/9-38, § 2, min anm.: i protokollet står Wa-
salunds IF, en uppgift som verifierats av Johrén (2007), s. 297. I Nordisk familje-
boks sportlexikon står Hagalunds IS som moderförening en uppgift som återkom-
mer i Nilsson, Hansson (1991). 



278  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

andra efter att möjligheterna att ordna jobb undersökts av Birger Nilsson.636 
Annan forskning uppger att klubben ordnade jobb åt spelare i bland annat 
olika herrekiperingsaffärer.637 Sådana anställningar har jag inte kunnat be-
lägga men kopplingen till olika herrekiperingsaffärer finns eftersom sådana 
vid upprepade tillfällen annonserade i klubbens medlemsblad. Vidare valdes 
ägaren av herrekiperingar, Carl Axel Pettersson in som hedersledamot i 
klubben vid ingången till 1930-talet. Vidare ser värvningen av Alfredsson 
1929 ut att ha innefattat en anställning och det finns en bild på när han 
arbetade i en herrekipering.638 

Värvandet av spelare och sammansättningen av spelartruppen var en de-
likat fråga. Redan under 1930-talets första år diskuterade man hur fotbolls-
truppen skulle sättas samman på bästa sätt. Man påpekade då vikten av att 
rekrytera genomtänkt samt ”att hävda den respekt, som är nödvändig vid 
undertryckandet av revolterande strömningar av missnöje inom trup-
pen”.639 Vid min undersökningsperiods slut finns en mindre passus som kan 
sägas sammanfatta att värvningar med olika typer av förmåner förekommit 
men att bistrare ekonomiska tider stod för dörren. Birger Nilsson talade då 
till styrelsen om svårigheterna vid anskaffningen av nytt spelarmaterial. 
Nilsson förordade då att man främst skulle värva Stockholmspojkar då 
landsortsspelare alltför ofta ville ha förmåner som kunde sticka i ögonen på 
de andra spelarna och därigenom bidra till missnöje.640 

De direkta anslagen till olika föreningar varierade i storlek. Varför vissa 
fick och andra inte går inte att slå fast men vissa mönster framträder. Man 
avslog framställningar från många och gav till få. AIK genererade inkomster 
till olika aktörer inom idrotten, såsom klubbar, förbund och även match-
funktionärer som domare. Pengarna genererades genom anslag, gåvor, lån 
och vänskapsmatcher. Genom detta handlande skaffade klubben sig en 
stark position visavi andra aktörer inom idrotten och dessa knöts till AIK i 
ett ekonomiskt lojalitetsförhållande. Det finns vidare mycket som talar för 
att de anslag, gåvor och lån som AIK förmedlade var kreativa lösningar på 
förmedling av förtäckta värvningspengar. Detta har åskådliggjorts genom 

                                                      
636 AIK, A1:4 Styrelseprotokoll, 7/12-31, § 2, A1:12, Styrelseprotokoll 24/2-39, § 
2, A1.12 Styrelseprotokoll 16/3-39, §2. 
637 Sund (1997), s.133. 
638 Nilsson, Hansson (1991), s. 57, bilden är odaterad men ser ut att tagits i sam-
band med dennes aktiva karriär. 
639 AIK, A1:6 Styrelseprotokoll, 11/5-33. 
640 AIK, A1:13, Styrelseprotokoll, 20/3-40. 
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att visa på samband mellan när klubben gav anslag eller lånade ut pengar 
till andra föreningar och när AIK förstärkte truppen.  

Frågan om värvningar rymmer många bottnar. Generellt fanns det en ne-
gativ inställning till värvningar inom den svenska fotbollen, som ju hade en 
koppling till ett ideal om att idrotten byggde på kamratskap och att värv-
ningar därmed var ett utslag för en negativ kommersialisering. Mina under-
sökningar har inte fokuserat på de idémässiga argumenten mot värvningar. 
För det första har jag visat att förbundet, klubbar och andra aktörer kunde 
ha ett intresse av att AIK hade en stark och attraktiv spelartrupp som bidrog 
till att generera medel till dem. För det andra var medlen så stora att AIK 
ur vissa avseenden kan varit en större genererare av medel till vissa klubbar 
än vad idrottsrörelsens centrala organisationer var. För det tredje har jag 
visat hur man rent praktiskt gick till väga för att ersätta klubbarna för deras 
spelare. Detta betyder sammantaget att AIK hade en roll för delar av övriga 
idrottsaktörer som kom sig av den marknadsposition man hade tillskansat 
sig en position som var direkt beroende av marknadiseringen av fotbollen. 
Omfattningen av värvningar och de ekonomiska ersättningar som förmed-
lades antyder att AIK:s verksamhet under denna tid gränsade till att vara 
proffsfotboll så som Andersson definierar proffsfotbollens värvningsverk-
samhet. 

Samarbete med friidrottsföreningar 
Ovan har behandlats hur AIK arbetade för att få till stånd attraktiva mat-
charrangemang genom att ha en bra spelartrupp och spela framgångsrikt i 
den allsvenska serien, och att erbjuda publiken vänskapsmatcher mot 
namnkunnigt internationellt motstånd. AIK arbetade även på andra sätt för 
att få tillstånd attraktiva matcharrangemang. Hur arbetade AIK med kring-
arrangemangen och vilka kunde konsekvenserna av bli? 

Vid nästan varje hemmamatch bjöds åskådarna på något mer än bara 
fotbollen. Oftast var den extra attraktionen friidrott. Anledningen till att 
friidrotten var återkommande kan sökas i två förhållanden. För det första 
var friidrotten mycket populär vid denna tid. För det andra var Stadion en 
arena som erbjöd goda förhållanden för friidrott. Kring dessa extratävlingar 
etablerades dels ett samarbete med olika friidrottsklubbar, dels fördjupades 
samarbetet med pressen.  

De friidrottstävlingar som erbjöds publiken var ofta av mycket god klass 
och hade ett högt sportsligt intresse. Ett antal gånger arrangerades Svenska 
Dagbladets stafett ”Dagbladsstafetten” i samband med matcher, ibland 
kunde ”Stockholmsloppet” eller DN:s stadslöpning vara en del av utbudet. 



280  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

Vid matcher kunde olympiska uttagningstävlingar förekomma, efterolym-
piska tävlingar med utländska deltagare och inbjudningslopp med världs-
stjärnor, där Paavo Nurmis tävlande vid en AIK-match 1930 är ett av flera 
exempel. 

Friidrottstävlingarna ansågs så pass attraktiva att man i vissa fall beslu-
tade om höjda entréavgifter för de fotbollsmatcher som kryddades med fri-
idrottsarrangemang.641  

Källmaterialet ger ingångar till hur stora summor som friidrottsklub-
barna ersattes med. När Fredrikshofs IF skulle arrangera Dagens Nyheters 
stadslöpning i samband med en allsvensk match i maj 1930 skulle klubben 
få tio procent på bruttoinkomsterna av de första 15 000 kronorna och fem-
ton procent på övriga inkomster från matchen.642 Utifrån de ekonomiska 
redovisningarna går det inte att få exakta uppgifter om bruttoinkomsterna 
från enskilda matcher. De enda sådana uppgifter som finns härrör från hös-
ten 1928. Där sägs att man gjorde en bruttointäkt på cirka 15 000 kronor 
på en match som drog 12 000 åskådare.643 Våren 1930 hade AIK ett snitt 
kring 16 000 åskådare vilket bör ha gett en högre bruttointäkt från mat-
cherna och därmed en högre ersättning till Fredrikshofs IF. Ersättningen bör 
ha hamnat över 2 000 kronor. År 1934 fick Fredrikshofs IF 3 000 kronor 
för anordnandet av Dagens Nyheters stadslöpning, en ersättning man även 
fick följande år.644 Denna summa stämmer relativt bra överens med den 
summa som Stockholms Idrottsförbund skulle erhålla för att arrangera 
Dagbladsstafetten under juni 1930 vid en allsvensk match. Där garantera-
des förbundet minst 2 000 kr eller tio procent på bruttoinkomsterna.645 Två 
år senare erbjöd AIK arrangörerna av Dagbladsstafetten 1 500 kr trots att 
dessa hade höjt sina anspråk till 3 000 kr. AIK:s bud blev det som gällde.646 
Svenska Dagbladet var också med och arrangerade Stockholmsloppet 1930 
i samband med match. För detta ville tidningen ha en garanterad ersättning 

                                                      
641 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 18/9-1929,§3. 
642 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 9/1-1930, § 2. 
643 AIK, A1:1, Styrelseprotokoll, 31/10-1928, bilaga 1. Även inkomsterna från 
några andra matcher berörs i dokumentet. 
644 AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 1/3-1934, § 13, A1:8,Styrelseprotokoll, 26/4-
1935, § 2. 
645 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 2/5-1930, § 6. 
646 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 4/4-1932, § 2, Ersättningar för andra samar-
rangemang behandlas i § 7. 
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om 3 000 kronor. AIK erbjöd tio procent av bruttot och högst 3 000 kro-
nor.647 Denna summa motsvarar 85 000 kr i 2014 års pengavärde.648 

Samarrangemangen fortsatte under de flesta åren och intäkterna för fri-
idrottsklubbarna ser ut att ha legat på en nivå mellan 2 000 och 3 000 kr 
för de arrangemang som förväntades bli extra populära.  

Ibland kunde det planeras tävlingar av speciellt spektakulärt slag. Ett ex-
empel på detta är när Paavo Nurmi skulle delta med ett framträdande or-
ganiserat av IK Mode 1930. AIK förband sig att betala för de deltagande 
idrottsmännen.649 Vid ett tillfälle 1929 förband sig AIK att betala 5 000 
kronor till IK Mode mot att klubben ordnade löpningar samt tog en känd 
polsk löpare till matchen den 27 oktober 1929.650 Finska löpare kunde an-
nars vara dragplåster, som vid en annan match i oktober 1929 där en match 
mellan Hammarby IF och det publikmässigt populära Westermalms IF 
också ingick i helhetskonceptet.651 De återkommande friidrottsarrange-
mangen, som till exempel Sleipners terränglöpning gjordes extra attraktiva 
med utländska deltagare. År 1930 betalade AIK 550 kronor extra för att få 
hit den engelska löparen Eric Harper.652 Vid en match under sommaren 
1932 ordnade Fredrikshofs IF och IK Mode olympiska uttagningstävlingar 
på tre distanser.653 Dessa uttagningstävlingar skulle sedan följas upp av täv-
lingar med utländska olympier på hösten efter spelen. Exakt vilka tävlingar 
som genomfördes är inte helt klart men de efterolympiska tävlingarna ge-
nomfördes i samband med en match mot Sleipner den 9 oktober. Till denna 
match ordnades omfattande extratågsresor från bland annat Norrköping, 
så det fanns all anledning för både AIK och researrangörerna att locka 
                                                      
647 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 22/8-1930, § 2. 
648 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/prisomraknaren. Sökning gjord 
141116. 
649 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 22/8-1930, § 5, Styrelseprotokoll, 17/9-1930, § 4. 
650 AIK, A1:2,Styrelseprotokoll, 23/10-1929, § 4. 
651 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 18/9-1929,§3, Westermalms IF hade den föregå-
ende säsongen legat i allsvenskan med ett högre publiksnitt än AIK. Hammarby IF 
hade inte varit allsvenska på ett par år. Det finns enbart uppgifter om att Ham-
marby IF fick 1000 kr i betalt för sitt deltagande. A1:2, Styrelseprotokoll, 1/10-
1929, § 2. 
652 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 26/3-1930, § 2, Eric Harper infriade inte de 
sportsliga förväntningarna utan kom två i löpningen. På sin meritlista fanns bland 
annat OS deltagande 1924 och senare även i OS 1936. Sven Lindhagen, ”Eric Har-
per”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1940). 
653 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 12/5-1932, § 2 
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mycket publik till resan och till matcharrangemanget.654 Vid några tillfällen 
skall internationella tävlingar skett ha skett under denna höst. Kostnaderna 
för dessa kan förmodas ha varit höga eftersom man tecknade försäkringar 
som garanterade inkomster även på grund av publikbortfall föranledda av 
regn.655 Friidrottstävlingar som annars ägde rum kunde vara av SM- eller 
DM-karaktär. Det finns få antydningar i källmaterialet om att det handlade 
om annat än herrtävlingar. Ett undantag har kunnat beläggas då det vid ett 
tillfälle 1932 tävlades om en SM-titel i friidrott för damer där den samarbe-
tande friidrottsklubben ersattes med den i sammanhanget modesta summan 
om 300 kronor.656  

Från och med 1929 till 1936 betalade AIK ut mellan 8 000 och 17 000 
kronor per år för olika samarrangemang vid matcherna. De tre föreningar 
som anlitades mest var IK Mode, IK Göta och Fredrikshofs IF. Förutom 
dessa förekom dragkampsföreningar, regionala idrottsförbund och andra 
föreningar som samarbetspartners. Det går inte att fastställa vilka omkost-
nader föreningarna hade. I vissa fall betalade AIK extra för attraktiva lö-
pare.657 Sådana betalningar låg i gråzonen för det tillåtna, varför dessa an-
tagligen inte alltid togs upp i redovisningen.  

Efter flytten till Råsunda våren 1937 får samarrangemangen mindre ut-
rymme. Huvudanledningen till detta bör avsaknaden av löparbanor kring 
spelplanen ha varit. Istället satsade klubben på gymnastikuppvisningar, 

                                                      
654 Se annons i Sport och Boulevard, nr 39, 1932. Dessa extratågsresor finns om-
skrivna i SoB. Intressant med denna annons är att biljetter kan köpas hos Halldéns 
Tobakshandel. Halldéns butik var ett centrum för den halvlegala tippningen i 
Norrköping. Det finns bilder på hur folk står och tar del av de senaste tipsresulta-
ten från skyltfönstret Halldén blev senare ombud i sin region för Tipstjänst. Vidare 
är han den starka mannen bakom IFK Norrköpings stora idrottsliga framgångar. 
Det är intressant att det är en tipsmänniska som fanns med bakom extratåget. 
Ibland var det han som ordnade resorna från Norrköping.  
655 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 14/8-1932, § 1. Dessa olympier skulle ha tävlat 
under tre dagar vilket gör att det förefaller som att AIK matchen i detta fall inte 
var huvudattraktionen. Styrelseprotokoll, 2/9-1932, § 4, § 5, Styrelseprotokoll, 
30/9-1932, §3. 
656 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 30/7-1929, § 2, A1:5 Styrelseprotokoll, 14/8-
1932, § 4, A1:7, Styrelseprotokoll, 3/8-1934, §2, §3. 
657 Detta bygger på tillgängliga uppgifter från styrelseprotokollen. Se också Nurmi-
arrangemanget eller när IK Göta både fick ersättning om 1000 kr för ett arrange-
mang samt att AIK betalde deras tävlingskostnader. AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 
14/8-1933, § 3. 
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allsång, fyrverkerier, AIK-orkestern och andra mindre spektakulära ar-
rangemang såsom matcher mellan slocknade stjärnor eller mellan skådespe-
lare och journalister.658 Den lättare underhållningen slog ut de rent idrotts-
liga tävlingarna och AIK avböjde till exempel målgångar i olika gånglands-
kamper.659 Det enda större idrottsevenemang som överlevde in på Fotboll-
stadion var Stockholmsloppet som arrangerades tillsammans med Fredrik-
shofs IF och pressen. Att AIK inte såg friidrottstävlingar som lika viktiga 
för att attrahera åskådare visade sig exempelvis då man 1939 avvisade ett 
förslag att bjuda in en av världens bättre långdistanslöpare.660 

Samarrangemangen vid AIK:s matcher sågs inte som positiva inom hela 
idrottsrörelsen. Samarrangemangen mellan friidrottsklubbar och AIK togs 
till exempel upp till diskussion vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 
1931. I denna diskussion hävdades bland annat åsikten att samarrange-
mangen inte var till gagn för friidrotten och att inkomsterna främst kom 
AIK till godo.661 Från AIK:s sida togs frågan upp i en motion till Fotbollför-
bundet där det betonades på att arrangemangen ökade populariteten för 
matcherna men att de också kostade mycket, så mycket att man ville få göra 
större ekonomiska avdrag för arrangemangen innan man beskattades av 
förbundet.  

AIK:s matcharrangemang blev attraktivare genom samarrangemangen 
med olika friidrottsklubbar. Ibland bjöds det på lopp med storheter som 
Nurmi eller lopp av mästerskapskaraktär medan det ibland var frågan om 
arrangemang av utfyllnadskaraktär. Det faktum att så många klubbar er-
bjöd sig att samarrangera visar på att det var populärt hos friidrottsklub-
barna att ställa sina tjänster till AIK:s förfogande. Inkomsterna var bety-
dande för dem och AIK måste ha gjort bedömningen att klubben själv också 
tjänade på arrangemangen.  En annan konsekvens av tävlingarna var att de 
stärkte AIK:s position i Stockholms idrottsliv då klubben bidrog till inkoms-
ter till friidrotten i Stockholm. Som stöd för denna tolkning finns en artikel 
i den egna klubbtidningen som talar om medvetenheten om denna konse-
kvens. I denna lyftes en artikel från Svenska Dagbladet fram där det bland 

                                                      
658 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 30/8-1937, § 6, Styrelseprotokoll, 7/6-1937, § 2, 
§ 6, Styrelseprotokoll, 27/9-1937, §7. 
659AIK, A1:11,Styrelseprotokoll, 7/9-1938, § 2, A1:12, Styrelseprotokoll, 15/5-
1939,§2. 
660 AIK, A1:12, Styrelseprotokoll, 24/2-1939, § 2. 
661 Se vidare i kapitlet om IK Göta. 
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annat stod att AIK gärna sträckte fram en hjälpande hand till mindre lyck-
ligt lottade idrottsarrangörer och bidrog med inkomster till dessa.662 AIK 
kunde generera inkomster till Stockholmsidrotten på mellan 8 000 och 17 
000 kronor per år under första hälften av 1930-talet, vilket kan jämföras 
med att cirka 50 000 kronor var den summa av det totala statsanslaget till 
idrottsrörelsen som inte gick till gymnastiken. Fotbollförbundet tjänade mer 
pengar när AIK fick större intäkter från sina arrangemang, däremot gyn-
nade inte AIK:s ökade intäkter, vilka de bland annat fick genom samarbeten 
med friidrottsklubbar, friidrottsförbundet. Däremot stärkte de friidrotts-
klubbarnas ekonomiska ställning och därigenom påverkade AIK:s fotbolls-
matcher den ekonomiska maktbalansen inom friidrotten. Detta kan vara en 
delförklaring till friidrottsförbundets avoga inställning till denna typ av 
samarrangemang.  

Ovan har visats att AIK lade förhållandevis stora summor på friidrotts-
arrangemangen och att dessa genererade förhållandevis stora summor till 
friidrottsklubbarna. En rimlig tolkning är att marknadiseringen därmed 
hade som konsekvens att AIK blev en viktig aktör inom idrotten, inte bara 
inom fotbollen, utan även för friidrotten.  

Varumarknad, bolag och kommersiella kontakter  
I detta avsnitt besvaras frågorna om vilka kommersiella kontakter AIK hade 
och om klubben började bedriva kommersiell verksamhet.  För det första 
kommer idrottens varumarknad att beröras. För det andra studeras de olika 
kommersiella relationer man hade för att möjliggöra sin kärnverksamhet. 
För det tredje behandlas klubbens egna kommersiella engagemang. 

Redan under 1920-talet började kringprodukter dyka upp som relaterade 
till idrottare och idrottslag. Under 1930-talet blev sådana än mer vanliga. 
Under slutet av 1920-talet började samlarbilder att förekomma. Dessa var 
ett sätt för producenter av exempelvis godis att med hjälp av idrottens po-
pularitet sälja mer av sina produkter. En av de första serierna av samlarbil-
der stod Kolafabriken Aroma för. En flitig kolaätare kunde samla hop olika 
fotbollstrupper, varav AIK:s var en. Andra samlarserier gavs ut av Cloetta, 
Kanold och Marabou samt lite senare, de för eftervärlden kändaste, Alfa. 

                                                      
662 Osign., ”En sport som går”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Id-
rottsklubben, nr.1, 1936. 
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Tidningar som Liv gav ut samlaralbum och renodlade serier av samlarbilder 
gavs ut av företaget Coralli.663  

Andra exempel på produkter genom vilka man försökte slå mynt av klub-
bens popularitet var ett pussel med AIK:s representationslag från 1932 som 
förlaget Granbergs nya AB sålde. Omslaget till pusslet var tecknat av den 
då kände illustratören Jan Erik ”Rit-Ola” Garland. Pusslet var nummer ett 
i en pusselsamlarserie som skulle omfattade de allsvenska lagen samt några 
av de populärare lagen i lägre serier.664  

Det ökande antalet produkter som man försökte saluföra med hjälp av 
fotbollens popularitet aktualiserade frågor relaterade till varumärkesrättig-
heter. Den första gång som den kommersiella potentialen i AIK:s varumärke 
uppmärksammades var i en artikel i medlemsbladet 1931. En livfull artikel 
berättade om en extratågsresa till bortamatchen mot Eskilstuna. Skribenten 
berättade att en person som tillverkat vimplar med klubbens initialer gjort 
goda affärer.665 Artikeln var den första, men inte sista, reaktionen på att 
marknaden kring klubben växte. Några månader senare reagerade klubben 
i ett ärende om nyttjandet av klubbens kommersiella potential, klubbstyrel-
sen avslog en anhållan från en Malmöfirma om att få disponera bilder på 
AIK-spelare för reklamändamål.666 Framåt vintern 1932 avslog klubben en 
framställning från tidningen Allt om alla om att få använda fotografier för 
kommersiella ändamål.667  

Inom AIK växte medvetenheten om att de kommersiella rättigheterna 
borde bevakas. På våren 1932 förekom artiklar i dagspressen om att AIK 

                                                      
663 Konfektyrindustrins nya möjligheter till massproduktion, filmens stora genom-
brott samt kioskrörelsens tillkomst bidrog till kolans och smågodisets stora popu-
laritet under 1930-talet. Exempel på godis med sportanknytning var ”Pix Sport 
Kola”, ”Aroma Idrotts Kola”, ”Fighting kola”, ”Grädd Kola”(med fotbollsspelare 
avtecknade på asken), ”Idrottschoklad”, ”Heja-choklad”, ”Grand Prix-kola”, 
”Alp-kola”(med fotbollssamlarbilder), ”Allsvenska stjärnor-choklad”, ”Cykel 
kola” samt den travanknutna ”Åby Kola”. Aromas största succé var ”Idrotts 
kola” se Hagman (1986), s.68-79. Ett ytterligare exempel på samlarserier är tidni-
gen Liv som gav ut ett samlaralbum Livs idrottsalbum, 1938 där bilder kunde 
klistras in vilka fanns med i tidningen. Alfabildsviterna kom ut i samband med OS 
1936, de återlanserades 1949 igen. Hamilton (2000), s.225ff. 
664 Finns i Jonas Almqvists samling, privat ägo. 
665 Sign. Chess, ”Oturligt 3-3 mot E:tuna”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för All-
männa Idrottsklubben, nr. 2-3, 1931. 
666 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 7/12-1931, § 2. 
667AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 4/2-1932, § 2. 
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hade bolagiserats och bildat ett aktiebolag. Inställningen till denna förete-
else var delad bland kommentarerna. Mestadels antyddes att detta var ett 
steg in i amatörismens utmarker. I artiklarna togs frågor om idrottens 
industrialisering och kommersialisering upp. Det talades om både AIK:cho-
klad och AIK:mössor. Frågor restes om huruvida klubben också avsåg att 
driva idrotten i bolagsform och om man till och med skulle börsnoteras.668 

Under våren 1932 bildade AIK ett aktiebolag. Den direkta anledningen 
man angav till bildandet av bolaget var att en icke angiven firma från 
Malmö ville registrera sig hos Kungliga Patent- och Registreringsverket med 
initialerna AIK. Stiftelseurkunden för AIK:s aktiebolag talade om att det 
skulle förvalta klubbens medlemsblad. Bland styrelseledamöterna i bolaget 
fanns klubbens ordförande Ulrich Salchow och sekreteraren Birger Nils-
son.669 Förutom att ha hand om utgivningen av medlemsbladet så sysslade 
bolaget med varumärkes- och rättighetsfrågor. Omfattningen av bolagets 
verksamhet har inte gått att följa i detalj då bolaget inte efterlämnat några 
handlingar och dess verksamhet enbart sporadiskt dök upp i AIK:s egna 
protokoll. Behovet av att bevaka rättigheterna visade sig dock vid ett antal 
tillfällen, som när ett företag ansökte till Patentverket om att få monopol på 
varumärket AIK, en ansökan som avslogs av myndigheten.670 Klubben 
hänsköt från och med 1931 och framåt frågor om användandet av varu-
märket till aktiebolaget eller, som i fallet när tidningen Vi Tippa efterfrå-
gade lite uppgifter om spelarna, så ställde man sig negativ till att laget ut-
nyttjades av andra.671 Ett exempel på vad bolaget ägnade sig åt var när AB 
Alga vände sig till föreningen AIK med en förfrågan om att få sälja kort vid 
matcherna på Stadion men hänvisades till aktiebolaget för att fortsätta un-
derhandlingarna.672 Ett annat bolag inkom till klubben med förslag till kon-
trakt med AB AIK rörande provision på försäljning av klubbflaggor.673 Kon-

                                                      
668 Osign., ”Syn på saken”, Gevle Porten, 3/6, 1932, sign. Breco,”Krönikan”, 
Stockholms Dagblad, 2/6, 1932, osign. ”Aktiebolaget A.I.K.- en verkighet på mån-
dagen”, Nya Dagligt Allehanda, 30/5, 1932, sign. Max, ”Med anledning av”, 
Uppsala Nya Tidning, 1/6, 1932. 
669 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 12/5-1932, § 7. 
670 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 2/2-1933, § 2. 
671 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 2/5-1938, § 2. 
672 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 22/2-1933, § 2. 
673 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 2/5-1933, § 5. 
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trakt upprättades både för försäljning av klubbflaggor och för att ten-
nisracketar med AIK-märken skulle börja säljas.674 Under vintern samma år 
meddelade Edsbyns Skidfabriks AB att klubben hade ett belopp tillgod om 
245 kr vilket var provisionen för sålda ”AIK-klubbor” avsedda för bandy-
spel.675 Det är oklart om provisionen egentligen skulle gå in till aktiebolaget 
eller om det faktiskt var klubben som avsågs. För försäljningen av klubbor 
under de kommande två åren var det inga oklarheter utan pengarna gott-
skrevs aktiebolaget med 306 kronor för 1933 och 251 kronor för 1934.676  

Det är svårt att fastslå om AIK blev sponsrade i större utsträckning, där-
emot finns några exempel på sponsring i mindre skala. Den utrustning som 
spelarna behövde kunde vara skänkt av olika företag. Exempel på detta är 
när bandylaget fick skridskor från Eskilstuna Järnmanufaktur AB 1930 eller 
när företaget Hugo Hjelmar levererade tröjor och strumpor till fotbollslaget 
1929. Det materiella stödet lyftes sedan fram i annonser i klubbtidningen.677  

Reklam var en del i att få åskådare till matcherna. I AIK:s fall kunde 
reklamen både bidra till fler åskådare och att reklamföretagen betalde 
pengar till klubben för att få samarbeta med dem. Reklam för matcherna 
kunde ordnas på olika sätt. År 1929 inledde man förhandlingar med AB 
Svensk Reklam om uppsättning av reklamtavlor runt om i staden. AIK 
skulle inte betala för denna reklam utan skulle istället få betalt med ett kon-
tant belopp för varje tavla.678 Man erbjöds pengar samtidigt som reklamen 
kunde locka åskådare. Reklam för matcherna var något som var aktuellt 
under hela undersökningsperioden.679 Kostnadsförslag för affischering från 
olika firmor behandlades vid flera tillfällen. Annonseringen på pelare runt 
Fotbollstadion kostade 48 kronor.680 

En del i arbetet för att göra reklam gjordes genom affischering, en annan 
del avsåg reklam i tidningarna. Arbetet med annonseringen för matcherna i 

                                                      
674 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 1/6-1933, § 8. 
675 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 16/1-1933. 
676 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 7/2-1935, § 2. 
677 Annons, Nya AIK:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr. 5, 
1929, A 1:3 Styrelseprotokoll, 5/3-1930, § 11. 
678 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll 30/7-1929, § 2. 
679 AIK, A1:12, Styrelseprotokoll, 14/4-1939, § 2 där kostnadsförslag från Valles 
Reklambyrå och Klisterprinsens Reklambyrå diskuterades och avslogs. Klisterprin-
sen var smeknamnet på den tidigare boxaren Hugo ”Klisterprinsen” Pettersson, 
aktiv under andra hälften av 1910-talet. 
680 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 7/9-1938, § 8. 
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pressen är inte lätt att följa. Klart är att klubben periodvis arvoderade per-
soner som ombesörjde annonseringen på provisionsbasis.681 Under 1939 be-
slöt man att upphöra med annonseringen i dagspressen och istället låta en 
tidningsman sända in reklamnotiser till tidningarna. Denna PR-man skulle 
arvoderas.682 

Klubben var som nämnts inblandad i en rad samarbeten med kommersi-
ella aktörer. Andra sådana samarbeten var regnförsäkringar. För ett antal 
matcher under hösten 1932 försäkrade man sig mot att det inte skulle falla 
mer än 1 millimeter regn under några timmar innan matcherna.  Mot en 
premie om 4 650 kronor var klubben garanterade entréintäkter om minst 
45 000 kronor. Det anlitade försäkringsbolaget Fylgia, var ett företag som 
också hade tryckeri och som ofta stod för produktionen av de programblad 
som användes vid Stadion liksom senare vid Fotbollstadion.683 Efter höstsä-
songen 1932 slutade klubben att teckna regnförsäkringar.684 

Klubbens internationella matcharrangemang involverade ett flertal kom-
mersiella aktörer. Pressens engagemang har tidigare behandlats. I övrigt var 
olika promotors och resebyråer aktuella som samarbetsparters. Den kände 
före detta fotbollspelaren, sportjournalisten och medlemmen i fotbollför-
bundets uttagningskommitté, Harry Lundahl, erbjöd tjeckiskt motstånd för 
AIK under sommaren 1937 till en kostnad av 1 400 kronor. Detta erbju-
dande accepterade klubben.685 Andra exempel på hur olika promotors ar-
betade är när norrmannen Lie erbjöd matcher mot skotska proffslag eller 
                                                      
681 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 23/11-1938, § 7, Nils Engdahl fick 150 kr i an-
nonsprovision. 
682 AIK, A1:12, Styrelseprotokoll, 16/3-1939, § 3, Arvoderingen för detta arbete 
skulle vara 50kr/match. Styrelseprotokoll, 14/4-1939, § 5. 
683 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 30/9-1932, § 2. Se programblad bland, KB, okat., 
idrottsmöten.  
684 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 13/9-1935, § 2. 
685 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 26/5-1937, § 6,  Harry Lundahl var en av de 
kändaste sportjournalisterna som sportredaktör  för  Arbetet, och fotbollsjourna-
list i Eskilstuna-Kuriren, Helsingborgs-Posten  samt tillhörde Fotbollförbundets ut-
tagningskommitté 1937, samma år som erbjudandet till AIK om match. Han var 
tränare för landslaget 1939-1940. Paul Brewitz, ”Harry Lundahl”, Nordisk famil-
jeboks sportlexikon (1943). Lundahl hade också pläderat för professionell fotboll i 
en artikel ”Ett otäckt spöke”, i Sportglimtar, nr 12, 1932. Denna tidning var under 
några år en av de större idrottstidningarna i Sverige och var även nära knuten till 
de större halvlegala tipsen. Kopplingen mellan egna ekonomiska intressen, viktig 
position inom idrottspressen och framträdande platser i förbundet är tydliga i Lun-
dahl-fallet. 
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när resebyrån Wagon-Lits Cooks Världsresebyrå erbjöd spanskt, franskt el-
ler tjeckiskt motstånd vid ett flertal tillfällen.686 Den resebyrå som AIK sam-
arbetade mest med för sina utlandsresor var Crampelles Resebyrå som inte 
bara oftast ordnade utlandsresorna åt klubben utan även tog utländska lag 
till Stockholm, som till exempel Chelsea 1936.687  Erbjudanden om inter-
nationella besök kom dock i huvudsak direkt från de klubbar som skulle ut 
på turné.  

Den största aktören i Sverige med resor i idrottssammanhang var SJ. Med 
järnväg tog sig ibland stora åskådarskaror till populära idrottsevenemang. 
Det var inte bara åskådare som reste landet runt utan också spelarna själva. 
Torbjörn Andersson har hävdat att fotbollsspelarna var den mest vittberesta 
gruppen i samhället under mellankrigstiden.688 SJ försökte med riktade er-
bjudanden att få fotbollslag att välja tåget.689  

Extratågsresandet var något som genererade pengar till klubben genom 
att biljettförsäljningen till hemmamatcherna ökade. Kontakter mellan ex-
tratågsarrangörer och klubben förekom där till exempel en researrangör 
från Göteborg fick tillstånd att sälja 600 matchbiljetter till extratågsresenä-
rer under hösten 1931.690 Ett annat exempel på extratågsresande var att det 
enligt tidningsuppgifter kom uppåt 8 000 personer med extratåg till mat-
chen AIK-GAIS under senhösten 1932. Stadion såldes slut till sista plats och 
det stora intresse som fanns för matchen gjorde att Hötorget fylldes av män-
niskor som lyssnade på radiomannen Sven Jerrings direktreferat i högtalare. 
Matchen kunde vidare följas visuellt på en stiliserad fotbollsplan på PUB:s 
fasad där matchen rekonstruerades. Det var Dagens Nyheter som stod 
bakom detta arrangemang.691 

Matchprogrammen kunde stå för vissa inkomster. Vad det gäller åren på 
Stadion finns uppgifter om vilka intäkterna kunde vara. När klubben flyt-
tade till Fotbollstadion skötte det bolag som AIK var delägare i, AB Fotboll-
stadion, programproduktionen.  Försäljningen sköttes inte av klubben men 

                                                      
686 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 2/5-1930, § 2, A1:7, Styrelseprotokoll, 12/1-
1934, § 2, Styrelseprotokoll, 17/4-1934, §2, A1:8, Styrelseprotokoll, 25/2-1935, 
§7, A1:10, Styrelseprotokoll, 26/5-37, §2. 
687 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 18/12-1935, § 2. 
688 Uppgift från intervju i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia i P1 13/4-
00. 
689 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 7/9-1938, § 2. 
690 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 16/10-1931, § 2. 
691 Se, AIK, Ö 1, Pressklipp, 1932.  
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man fick en provision om 6 öre/program.692 Enligt årsmötesprotokollens 
revisionsberättelser låg inkomsterna för programförsäljningen både före 
och efter flytten till Fotbollstadion på mellan 1 500 och 3 500 kronor för 
tiden mellan 1928 och 1940 där inkomsterna för dessa minskade efter flyt-
ten från Stadion.  

Frågan om var AIK skulle förlägga sina matcher hade varit aktuell under 
hela klubbens storhetstid. Stadion hade en begränsad kapacitet och var var-
ken kontrollerad av företrädare för fotbollen eller avpassad för fotboll. Den 
största satsningen ekonomiskt och organisatoriskt för klubben var det pro-
jekt som realiserade byggandet av Fotbollstadion i Solna. Ekonomiskt sat-
sade klubben 100 000 kronor i form av ett lån till Fotbollförbundet för att 
bygget skulle förverkligas. Byggandet av Fotbollstadion i Råsunda var ett 
samprojekt mellan Fotbollförbundet och AIK i vilket klubben gick in som 
jämbördig partner. AB Fotbollstadion blev det bolag som förbundet och 
AIK skapade med uppdrag att bygga och driva anläggningen. I detta aktie-
bolag satt ledande personer från AIK och i praktiken var det AIK som hade 
varit den starka aktören i förverkligandet av planerna på att bygga denna 
anläggning på platsen för förbundets gamla Råsunda IP. Flytten av hem-
maarenan resulterade i ekonomiska svårigheter, minskad publik och sports-
lig nedgång för AIK. Samtidigt visar denna för klubben stora satsning att 
arenafrågan var central för en expanderande storklubb även om utfallet på 
några års sikt blev negativt.693 

Detta avsnitt har visat på huvuddragen i klubbens kommersiella kontak-
ter och egna kommersiella arrangemang. Det är uppenbart att fotbollens 
stora popularitet gjorde att klubben vävdes in i ett nät av kommersiella re-
lationer som i vissa fall kom att röra stora ekonomiska belopp. Detta visar 
att det fanns rent kommersiella intressen att AIK producerade högklassiga 
och attraktiva fotbollsarrangemang. Avsnittet har också berört att AIK bo-
lagiserade delar av sin verksamhet med ett aktiebolag som bevakade varu-
märkesrättigheter och som också ser ut att ha haft intäkter. Vad dessa in-
täkter sedan användes till har inte gått att fullt ut fastslå. 

                                                      
692 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 2/6-1938, § 3. 
693 Se exempelvis: AIK, A1:4, Extrasammanträdesprotokoll, 21/12-1931, § 2, 
A1:5, Styrelseprotokoll, 25/1-1932, § 5, A1:9, Styrelseprotokoll, 2/3-1936, § 8, 
Extra årsmötesprotokoll, 19/2-1936, § 4, A1:11, Styrelseprotokoll, 14/12-1938, § 
4. 
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Klubbens inställning till idrottens kommersialisering  
Med tanke på att AIK var en tongivande aktör inom idrotten, att man om-
satte stora summor och att man även byggde upp ett ansenligt kapital blir 
det intressant att problematisera hur klubben ställde sig till idrottens kom-
mersialisering i idémässiga uttalanden.  

Eftersom AIK var en klubb som värvade spelare och också ansetts vara 
en klubb som värvat mycket finns det anledning att se på hur man talade 
och skrev om värvningar. En artikel från klubbtidningen, med en betrak-
telse över den engelska klubben Leeds United, ger en inblick i hur man hade 
ambivalenta känslor inför idrottens utveckling och det egna agerandet.  
Andra artiklar behandlade erfarenheter från exempelvis kontakterna med 
Arsenal FC. 

AIK var en klubb med internationella kontakter och man hämtade inspi-
ration från utlandet.  I den egna klubbtidningen kunde man 1929 läsa om 
hur fotboll bedrevs i professionella klubbar utomlands. En engelsk klubb 
behandlades ingående och liknades vid en firma. Hemmaarenan beskrevs 
som ett varuhus som öppnade sina portar på morgonen. Detta varuhus hade 
en direktion som skötte driften. I ett varuhus behövdes varor och varorna 
var spelarna. Åskådarna beskrevs som kunder vid matcherna. För att skaffa 
fram varor behövdes en inköpschef, en värvningsansvarig, som i sin ”flotta 
sportbil” som en ”affärsman ut i fingerspetsarna” kontrollerade talanger. 
Varorna drillades med vetenskapliga träningsmetoder för att kunna till-
fredsställa kundernas behov. Artikeln andades visserligen en liten kritik av 
förhållandena. Man pekade på en överdriven rangskillnad mellan styrelse-
medlemmar och spelare, en skillnad liknades med hur stockholmsgross-
handlarna behandlade sina underordnade.694 Artikeln visade samtidigt att 
det fanns en medvetenhet om att idrotten kunde drivas affärsmässigt och 
att AIK tog in erfarenheter i den egna diskussionen för att lära sig.  

Frågan om idrottens affärsmässighet diskuterades av klubbens starke 
man Birger Nilsson vid tiden för reorganiserandet. ”Klubbväsendet i vår tid 
har blivit /.../ amerikaniserat”, stod det i AIK:s  medlemstidning. Med detta 
menade han att den starka föreningen med stark ekonomi och med massans 
popularitet kunde värva vem som helst och nå framgång. Motsatsen var hur 
en förening som följde de ideella principerna tynade bort och gick under. 
Nilsson skrev att värvningar egentligen var ett brott mot den idé som skall 

                                                      
694 Sign. Bewe (Bertil Wisnell), ”En dag hos Leeds”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad 
för Allmänna Idrottsklubben, nr. 5, 1929. 
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finnas bakom klubbildande och att det borde finnas skarpa regler mot såd-
ana. Värvningen sades bryta mot idrottens ursprungliga idéer om att verk-
samheten skulle bedrivas enbart för nöjets och hälsans skull. I kontrast mot 
dessa ideal betraktades värvningen som ett utslag av ”idrottens urartning 
och industrialisering”. Samtidigt menade Nilsson att dessa ideal i någon me-
ning tillhörde en svunnen tid och att idrotten av i dag var inriktad på eko-
nomiskt värv. I en sådan situation var det inte konstigt att en arbetsgivare 
försökte få den bästa arbetaren i sin tjänst. Detta rena ekonomiska värv var 
något som artikelförfattaren inte var odelat positiv och menade att en värv-
ning som bara syftade till ekonomisk exploatering inte var eftersträvans-
värd. Det fanns andra drivkrafter än den rent ekonomiska exploateringspo-
tentialen bakom värvningar. En stjärna sades kunna vilja lämna en mindre 
klubb för att gå till en klubb som arbetade under andra former där ”vidare 
perspektiv öppnas för honom”. I sådana fall har spelaren självmant bytt 
klubb men den nya klubben har ändå beskyllts på olika sätt. Sådana be-
skyllningar sades vara svåra att försvara mot trots att idrottsmannen själv 
stått för valet.695 

I artikeln framkommer en tydlig ambivalens. Man konstaterade att id-
rotten amerikaniserats och förändrats. De gamla idrottsidealen fungerade 
inte i den nya typen av idrott som var beroende av massans popularitet. 
Samtidigt ville man inte framställa sig själv som ekonomisk exploatör inom 
idrotten. Snarare ville man antyda att den egna klubbens verksamhet kunde 
vidga vyerna för idrottsmännen och att dessa därför vände sig till AIK. 
Klubben stod mellan den ekonomiskt styrda amerikaniserade idrotten och 
den gamla hälsoinriktade idrotten och hade att verka utifrån de förutsätt-
ningar som gavs inom det elitidrottsliga fältet vid denna tid. 

Sportifiering 

Fotbollens organisationer 
AIK ville ordna fotbollsarrangemang som attraherade idrottskonsumen-
terna. Pressens intresse för klubben och höga publiksiffror talar för att man 
lyckades ordna sådana. Vilka konsekvenser innebar marknadiseringen för 
hur AIK förhöll sig till idrottens organisering? Hur såg AIK på fotbollens 
organisering och vilka organisatoriska sammanhang ingick man i? Detta 

                                                      
695 Sign. Billy Boy (antagligen Birger Nilsson), ”Reflektioner”, Nya A.I.K:aren, 
Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr.1, 1928. 
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avsnitt avses ligga till grund för att problematisera den komponent i sporti-
fieringsprocessen som benämns byråkratisering. 

Viljan att ordna intressanta matcher kunde hota idrottsrörelsens enighet. 
I ett nummer av medlemsbladet 1933 antydde en artikelförfattare, som för-
modligen var klubbens starke man Birger Nilsson, att AIK tillsammans med 
de andra storklubbarna kunde tänka sig att bryta sig ur seriesystemet. Åsik-
ten kom ur en rädsla för att den högsta serien skulle omorganiseras så att 
de attraktiva matcherna blev färre.696 Liknande försök att påverka eller 
ändra uppläggningen av tävlingssystemet eller idrottsrörelsens organisation 
för att skapa bättre förutsättningar för verksamheten syntes då och då. Ett 
annat exempel är från 1934 då klubbstyrelsen ställde sig bakom en cirku-
lärskrivelse från Svenska Fotbollförbundet om att man borde bryta sig ur 
RF.697 

I en artikel i AIK:s klubbtidning menade en skribent att ”Vår idrottsrö-
relse lider av överorganisation” och att klubbintressena blivit lidande. Skri-
benten menade att förbundet och klubbarna inte hade samma intressen och 
att de klubbföreträdare som hade börjat engagera sig i förbundet snabbt 
blev pampar som glömde bort att de kom från klubbarna. Idrottsförbunden 
kritiserades för att ha blivit till ett slags handelsdepartement som bara ville 
ta in så mycket pengar som möjligt på sina tävlingar. I polemiska ordalag 
skrev skribenten om att idrotten kommunaliserats och att nästa steg skulle 
bli att den förstatligades. Artikeln skanderade: ”Låt klubbintressena 
komma till sin rätt!!!”698  

De klubbintressen som skribenten stred för kunde bland annat röra for-
merna för det internationella utbytet. Detta reglerades av olika instanser 
inom Fotbollförbundet och i vissa fall behövde man även få ett godkän-
nande från Stockholms Fotbollsförbund för att få genomföra arrange-
mangen.699 Den fråga som ser ut att ha varit viktigast att reglera var den om 
att andra klubbar skulle vara garanterade inkomster i de fall krockar mellan 
olika arrangemang ägde rum.  

De ovan refererade artiklarna gav uttryck för tvetydiga förhållningssätt 
till idrottsrörelsen. Grunden var att klubbintressena skulle komma till sin 

                                                      
696 Sign. Mr Black, ”Utåt”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrotts-
klubben, jubileumsnummer, 1933. 
697 AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 3/8-1934, § 5. 
698 Osign., ”Det knakar i fogarna....”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna 
Idrottsklubben, nr.5, 1929. 
699 Se t.ex. AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 2/5, 1930, § 4. 
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rätt, men om detta skulle äga rum genom att fotbollförbundet lämnade RF 
eller om även fotbollförbundet lade hämsko på verksamheten var inte enty-
digt.  

Förutom RF och specialidrottsförbundet Fotbollförbundet fanns ytterli-
gare en idrottsorganisation som var betydelsefull vid denna tid. Det var den 
så kallade Serieföreningen700. Det var en intresseorganisation för elitklub-
barna som bildades vid slutet av 1920-talet. Serieföreningen arbetade för 
att tillvarata elitklubbarnas intressen gentemot förbundet och småklub-
barna.701 En av de frågor som man arbetade med var att sänka den andel av 
bruttointäkterna från allsvenska matcher som klubbarna var tvungna att 
betala till förbundet. En andel som kunde uppgå till tio procent.702 

Huruvida serieföreningen alltid tog tillvara elitklubbarnas intressen var 
inte alltid klart och kring AIK:s vänskapsmatcher mot kända utländska 
klubbar uppstod det intressekonflikter. Ett exempel är när serieföreningen 
ville blanda sig i det internationella utbytet under 1930-talets sista år. AIK 
var inte positiv och beslutade att man skulle ordna en match utan inbland-
ning från denna sammanslutning.703 Även förbundet var delaktigt i de inter-
nationella matcherna. Under vintern 1938-39 var AIK för första gången 
tvungen att ha med sig sekreteraren för Svenska Fotbollförbundet vid un-
derhandlingar om nästa års utländska besök.704 AIK kunde inte stå emot 
förbundet och serieföreningen. Vid AIK:s matcher mot Liverpool 1939 stod 
serieföreningen som arrangör.705 AIK förstärktes i dessa matcher av lands-
lagsspelare.706  

Torbjörn Andersson har pekat på att pressen haft en aktiv och pådri-
vande roll för populariseringen av fotbollen. Han menar att pressen via 
publikfrämjande initiativ och en positiv bevakning bidrog till 1920-talets 
stora publikfester.707 Han trycker däremot inte på hur tidningarna själva var 
involverade i arrangemangen, det vill säga att pressens engagemang kan ses 
som ytterligare en organisationstyp som verkade på idrottsmarknaden för 

                                                      
700 Serieföreningen hette Föreningen Svenska Serien Division 1. 
701 Sund (1997), s.184. 
702 Andersson (2002), s. 341, 346. 
703 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 18/1-1938, § 6. 
704 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 11/9-1938, § 4. 
705 AIK, A1:12, Styrelseprotokoll, 14/4-1939, § 2. 
706 AIK, A1:12, Styrelseprotokoll, 15/5-1939, § 4. 
707 Andersson, Radmann (1998), s.92. 
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att få till stånd matcher. Nedan ges exempel från AIK:s verksamhet på hur 
pressen själv i och med sin medverkan i arrangemangen hade en roll på id-
rottsmarknaden i de direkta arrangemangen.  

AIK hade nära relationer med pressen. Det finns en rad exempel på hur 
pressen försökte få intressanta matcher till stånd. Det är inte alltid klart vem 
eller vilka som var inblandade i de olika matcharrangemangen och med san-
nolikhet finns fler exempel än de nedan redovisade. Vid inledningen till 
klubbens framgångsperiod spelade man en match som blev stort uppmärk-
sammad. AIK mötte den spanska klubben R.C.D. Espanyol under somma-
ren 1929. Uppgifterna säger att det var Stockholms Fotbollförbund som 
tillsammans med Stockholms-Tidningen hade kontrakterat den spanska 
toppklubben för två matcher som sågs av uppåt 30 000 åskådare.708 I detta 
fall var det ett förbundsorgan tillsammans med en tidning som stod för ar-
rangemanget. I andra fall var det AIK tillsammans med tidningar som Da-
gens Nyheter som stod för planerandet eller genomförandet av mat-
cherna.709 I samband med diskussioner om en match mot FK Austria Wien 
ägde underhandlingar med Stockholms Tidningen rum om ett eventuellt 
samarrangemang där tidningens cykellopp till Oslo skulle ingå.710 Tillsam-
mans med Dagens Nyheter ordnade AIK en turné för Real Madrid under 
1934. Turnén innefattade matcher mot AIK och mot andra lag i Sverige.711 

Det enskilt största samarrangemanget mellan AIK, en tidning och andra 
föreningar var Stockholmsspelen 1930. Dessa spel var en hel vecka fylld av 
internationella fotbollsmatcher, simtävlingar och friidrott med världsstjär-
nor. För friidrottstävlingarna stod IK Göta. Stockholmsspelen ägde rum 
samtidigt med Stockholmsutställningen. Utställningsorganisationen stod 
som ekonomisk garant för simtävlingarna och som garant för resten av täv-
lingarna stod Dagens Nyheter.712 

Av ovanstående går det att sluta sig till att pressen inte bara var en aktör 
som befann sig vid sidan om idrotten och bara rapporterade, utan pressen 
kan också betraktas som en idrottsorganisatör. Detta perspektiv är en vidg-
ning av det som Wallin kallat ”aktiv journalistik”, det vill säga pressen var 

                                                      
708 Osign., ”Fotboll-revy över sommarsäsongen 1929”, Nya A.I.K:aren, Medlems-
blad för Allmänna Idrottsklubben, nr.5, 1929. 
709 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 19/2-29, § 9. 
710 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 2/5-1930, § 2. 
711 AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, 17/5-1934, § 5, Styrelseprotokoll, 2/7-1934, §3. 
712 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 1/10-1929, § 3. 
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med och skapade de nyheter som de sedan rapporterade om. Pressens invol-
vering i AIK:s matcher gör att den var aktiv i hur fotbollsarrangemangen 
gestaltats, hur de kom till och vilket innehåll de kom att ha. 

I föregående avsnitt har visats att AIK hade möjligheter att påverka vilka 
matcher som skulle spelas, dels genom att verka för att allsvenskan skulle 
ha ett bra upplägg, dels genom att spela mot attraktiva motståndare. Över-
gripande gynnade fotbollens organisering AIK och klubben skaffade goda 
möjligheter att verka på marknaden. Det studerade källmaterialet talar inte 
för att AIK befann sig i större konflikter med förbundet, av den art som IK 
Göta var involverad i med friidrottsförbundet. Däremot finns ett antal om-
ständigheter som talar för att marknadiseringen av fotbollen aktualiserade 
ett antal förhållanden som, dels bidrog till en diskussion om att fotbollen 
borde bryta sig ur idrottsrörelsen eftersom storklubbarnas intressen inte 
kom till sin rätt, dels att organiseringen av fotbollens arrangemang faktiskt 
var splittrad i olika organisationer som företrädde olika intressen. Jag har i 
detta avsnitt identifierat att AIK var involverad med sina matcharrange-
mang i tre olika organisationstyper, i den första var fotbollförbundet som 
därmed representerade relationen till idrottsrörelsen, i den andra var serie-
föreningen, som förvisso bestod av ett antal elitklubbar med tydligt burskap 
inom idrottsrörelsen, men den intresse- eller branschorganisation som seri-
eföreningen utgjorde var inte en formell del av idrottsrörelsen, i det tredje 
blev pressaktörer som var viktiga för att populära idrottsarrangemang kom 
till stånd. Idrottens marknadisering bidrog till en organisatorisk pluralism 
som visar att de samlade organisationerna som omgärdade fotbollens ar-
rangemang inte var enhetlig. Fotbollens organisation var därmed inte ett 
uttryck för en enhetligt byråkratiserad organisation under AIK:s guldkan-
tade 1930-tal. 

Proffs eller amatör 
Ett av kriterierna för den sportifierade idrotten är dess specialisering med 
idrottsgrenars uppdelning i olika, tydliga moment liksom en tydlig uppdel-
ning mellan professionalism och amatörism. Huruvida den senare gränsen 
är tillämplig idag på idrotten är tveksamt, men hur förhöll det sig inom 
fotbollen under 1930-talet? Luckrade marknadiseringen upp gränsen mel-
lan proffs och amatörer och motverkade den därmed sportifieringen? Bi-
drog marknadiseringen till att den sportifierade idrotten kom att anta ka-
raktären av mer kommersiell näringsverksamhet än ideell föreningsverk-
samhet? 
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En klubb med stor ekonomisk omsättning och höga sportsliga krav från 
den egna organisationen och från den egna publiken behövde ha kompe-
tenta spelare och ledare. Att vara aktiv i en storklubb krävde mycket tid och 
kraft av de inblandade. I detta avsnitt studerar jag hur AIK ersatte sina le-
dare och spelare för det arbete som dessa lade ner i klubben.  Frågan om 
AIK:s spelare och ledare enligt idrottsrörelsens definitioner och regelverk 
var amatörer står däremot inte i fokus. Tidigare forskning av Torbjörn An-
dersson har delvis visat hur bland annat AIK ersatte sina spelare. Jag kom-
mer att tillföra ytterligare uppgifter som kompletterar hans forskning.  

Idrotten har under lång tid, och i Sverige fram till 1967 då amatörreg-
lerna i huvudsak togs bort, varit präglad av frågan om vilka som var ama-
törer respektive professionella. Värt att notera är att vara professionell inom 
idrotten inte är samma sak som att vara professionell inom övrigt yrkesliv. 
Utanför idrotten avses i allmänhet att en professionell är en skolad yrkesut-
övare med speciella uppgifter, att det finns organisationer som har kraft att 
bestämma vem som får jobba med en speciell arbetsuppgift och att det finns 
regler som dessa organisationer tillämpar. Ett belysande exempel är att en 
yrkesarbetande vaktmästare vid en idrottsplats inte betraktas som profess-
ionell däremot betraktas en legitimerad läkare som professionell yrkesutö-
vare. Professionell är då ett positivt epitet. Inom den svenska idrotten var 
professionell i allmänhet något negativt. Inom idrotten har professional-
ismen främst varit en fråga om det är de aktiva eller ledarna som har fått 
betalt. Däremot har inte licensiering av spelare eller domare eller förekoms-
ten av starka organisationer som bestämmer vem som får idrotta setts som 
en del av en professionalisering. Förhållandet har snarare varit det motsatta 
där de starka organisationer som noga reglerat verksamheten setts som am-
atörismens försvarare.713 

Karin Wikberg har lyft fram att en tydlig ambition inom RF växte fram 
för att få fram fastare amatörregler vid slutet av 1920-talet och i början av 
1930-talet. Man hade sett att det inte fanns tydliga regler kring företeelser 
som exempelvis traktamenten och reseersättningar och att det utövades 
bristande kontroll av föreningars bokföring. Framför allt ansågs det finnas 
problem inom fotbollen, som också hade stora inkomster. RF misstänkte 
överträdelser av amatörbestämmelserna och överträdelser konstaterades. 
Bland annat stängdes några AIK-spelare av under 1928. Resultatet av regel-
utvecklingen blev inte enbart hårdare regler. Fotbollförbundet gick även en 
del klubbar till mötes och tillät vissa former av ersättningar för utlägg och 

                                                      
713 Se vidare Wikberg (2005), s.15-24. 
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omkostnader. Reglerna liberaliserades därmed en aning. Utvecklingen kan 
förstås i förhållande till den internationella utvecklingen där FIFA blev en 
allt starkare aktör. FIFA hotade att bojkotta OS i Amsterdam 1928 och två 
år senare började man spela sitt eget världsmästerskap utanför amatörid-
rottens organisationer. Ytterligare två år senare avskaffade FIFA helt sina 
amatörregler och överlät frågan till nationsförbunden.714 

Torbjörn Andersson har grundligt gått igenom synen på amatörism 
kontra professionalism inom den svenska fotbollen. Han menar att före 
1930-talets mitt var Fotbollförbundet i det närmaste handlingsförlamat in-
för kommersialiseringens tryck. Amatörismen präglades av pragmatism in-
för de rådande förhållandena, det vill säga att den populära fotbollen fak-
tiskt omsatte pengar och att pengarna kom de aktiva till goda. RF:s stränga 
blick på betalningar vändes medvetet bort från de förmånssystem som fanns 
inom fotbollen. Detta inför risken att fotbollen annars skulle bryta sig ur 
den samlade idrottsrörelsen och hota idrottens gemenskap. Andersson me-
nar att delar av elitfotbollen bedrevs som en form av halvprofessionalism. 
Motståndet mot professionalismen låg främst på det moraliska planet sam-
tidigt som proffstendenserna bredde ut sig på det ekonomiska planet. Re-
gelrätt kontant löneutbetalning var inte tillåten, däremot förekom dagtrak-
tamenten, ekonomiska gåvor och materiella gåvor, belöningsresor, ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst och middagar. Andersson menar att dessa 
ersättningar sammantaget låg i nivå med vad spelare i utländska proffsligor 
tjänade på sitt idrottande. Han lyfter fram siffror som visar att en normal 
allsvensk fotbollsspelare runt 1930 ungefär drog in en fjärdedel av en in-
dustriarbetares årslön. Att den svenska fotbollen inte tog steget över till att 
starta en proffsliga förklarar han mindre med att de ekonomiska förutsätt-
ningarna saknades och mer med att stat, kommun och RF bromsade. Dessa 
bromsade eftersom amatörideologin fungerade som ett värn mot de kom-
mersiella krafternas inflytande. Andersson menar att fotbollen var synner-
ligen kommersiell under mellankrigstiden. Han hävdar vidare att fotbollen 
var mer professionell i början av 1930-talet än vid dess slut. Han påvisar 
också det paradoxala i att reglerna mot utbetalningar och ersättningar var 
hårdare i början av mellankrigstiden än vid slutet. Reglerna och tillämp-
ningen av dessa gick inte hand i hand. Amatörreglerna reformerades 1934 
och detta sågs mest som en anpassning till de rådande förhållandena.715 
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I olika sammanhang ställde sig AIK oförstående till anklagelser om pro-
fessionalism.  Dessa ställningstaganden kan ställas i relief till att två av klub-
bens storspelare Per, ”Pära” Kaufeldt och Ernst ”Sudden” Wahlberg, var 
avstängda under 1928 för brott mot amatörreglerna.716 Vidare värvade 
klubben år 1929 stjärnbacken Axel ”Massa” Alfredsson från konkurren-
terna Hälsingborgs IF . Denna värvning blev en symbol för det nya, starka 
AIK. Symbolvärdet i denna värvning var stort och den blev inledningen till 
att animerade pressröster diskuterade AIK:s värvningsmetoder.717 Tonläget 
kring AIK under de inledande åren till klubbens storhetstid under 1930-
talet kan sammanfattas med en rubrik i Nya Dagligt Allehanda: ”AIK har 
tjänat en förmögenhet på fotboll i år”.718 

Det är i relief till dessa omdiskuterade händelser som AIK:s ställningsta-
ganden kan ses. I artiklar i klubbtidningen tog man ställning mot profess-
ionalismen och tillbakavisade rykten om betalningar till spelare. Ett exem-
pel är hur AIK-ledaren Wilhelm Engdahl skrev en upprörd artikel i klubb-
tidningen kring alla insinuationer om att AIK skulle vara på gränsen till 
professionalism. Samtidigt medgav han att man kunde få vissa förmåner 
genom att spela för klubben. Han syftade då på klubbens sommarturnéer 
och utlandsresor.719 Klubbens mest betydelsefulla person, Birger Nilsson, 
skrev, samma år, 1930, en artikel i klubbtidningen där denne tog skarpt 
avstånd från yrkesfotbollen. Artikeln var skriven under en tid när klubben 
i själva verket gav omfattande ersättningar till sina spelare. Birger Nilsson 
menade i artikeln att fotboll inom amatörismens ram spelades för glädjen 
medan sporten inom en professionell ram skulle bli tråkig, glädjelös och 
industrialiserad. Nilsson varnade vidare för att ett fotbollsproletariat kunde 
bildas och att klubbkänslan hos spelarna skulle försvinna.720 Ambivalensen 
till idrottens industrialisering hade Nilsson tidigare tagit upp i en annan ar-
tikel som andades mer av pragmatism. I den hävdade han att idrottens 
industrialisering bröt mot idrottens grundtankar. Samtidigt menade han att 

                                                      
716 AIK, A1:1, Interimsstyrelsens protokoll, 12/9-1928, § 5. 
717 AIK, Ö 1, Pressklipp, 1928. 
718 Osign., ”AIK har tjänat en förmögenhet på fotboll i år”, Nya Dagligt Alle-
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719 Wilhem Engdahl, ”Wien, Du Stadt meiner Träume...”, Nya A.I.K:aren, Med-
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720 Birger Nilsson, ”Låt oss slippa yrkesfotbollen”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad 
för Allmänna Idrottsklubben, nr.3, 1930. 
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en idrott som enbart utövades för hälsan och nöjet hörde till svunna tider. 
Föreningar som inte anpassade sig till de nya tiderna, där massans popula-
ritet var en förutsättning för framgång, riskerade att gå under.721  

Det uttalade motståndet mot professionalismen hos företrädare för klub-
ben fick samtidigt sin kontrast i en artikel av en gästskribent i klubbtid-
ningen. Den då kände engelska domaren och förbundsföreträdaren Rudd 
skrev en lång artikel om de engelska professionella fotbollspelarna. Han 
lyfte fram proffsspelarnas goda egenskaper som spelare och sportmän. 
Dessa kunde ge uttryck för både klubbkänsla och en förmåga att tillfreds-
ställa allmänhetens törst efter god sport. Han liknade den engelska 
proffsspelaren vid en skådespelare, om än en underbetald sådan.722 

Andersson beskriver hur AIK-spelarna kändes igen utanför planen på sin 
välklädda stil. Denna stil bröt inte bara med fotbollens robusta manlighets-
ideal utan var också en del av det belöningssystem som fanns. Belöningarna 
kunde variera. Fram till 1931 kunde olika företag skänka priser till spe-
larna. Affärsmannen, generalkonsuln och AIK-gynnaren Carl Axel Petters-
son skänkte exempelvis tre priser till spelare i klubben, priser som samman-
lagt var värda 1 000 kronor. Detta premieringssystem förbjöds redan 1931 
men kryphålen kring hur ersättningar kunde betalas ut var många och An-
dersson menar att AIK var skickligast av alla att utnyttja dessa. Det hand-
lade exempelvis om att inte bryta mot reglerna för dagtraktamenten utan 
istället ”överösa” spelarna med icke reglerade förmåner. När klubben var 
förbjuden av förbundet att låna ut pengar till spelarna gick istället styrelse-
medlemmarna in som borgenärer. Spelarna fick presentkort under hela pe-
rioden till ett värde mellan 300 och 400 kronor per år och person. Till detta 
kunde läggas silversaker, guldur och flotta kläder. Vid spelarnas privata 
högtider kunde man få presenter till värden uppåt 1 000 kronor. Vidare 
bjöd klubben på omkostnader för läkar- och tandvård. Till detta lades re-
gelbundna utlandsturnéer plus fester och teaterbesök tillsammans med an-
höriga. Andersson trycker särskilt på att AIK var den klubb som betalade 
mest i Sverige samtidigt som man klarade sig från att fällas mot brott mot 
förbundets bestämmelser. En av de viktigaste belöningarna som inte gick 
att komma åt var att spelarna stärkte sin sociala position genom att tillhöra 

                                                      
721 Sign. Billy Boy (antagligen Birger Nilsson), ”Reflektioner”, Nya A.I.K:aren, 
Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr. 1, 1929. 
722 Reginald G. Rudd, ”Den professionella engelska fotbollsspelaren sedd i när-
bild”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr.1, 1936. 
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AIK eftersom klubbens representanter sågs som välklädda, beresta och som 
frekventa gäster vid huvudstadens restauranger.723 

Som en komplettering av Anderssons uppgifter och resonemang vill jag 
ge några mer exempel på hur AIK skapade former för att kanalisera ersätt-
ningar. Vidare visar jag hur verksamhet vid sidan om det reglerade seriespe-
let gav möjligheter till ytterligare ersättningar.  

Det finns få uppgifter om hur höga ersättningar som betalades ut till spe-
larna. Traktamenten vid de allsvenska matcherna var fastlagda, men det 
förekom också en rad andra matcher som vänskaps- och reservlagsmatcher. 
Den ekonomiska hanteringen kring dessa finns i allmänhet inte redovisad. 

När AIK spelade vänskapsmatcher mot svenska lag ersattes i vissa fall 
motståndarnas spelare ekonomiskt av AIK. En uppgift från 1932 visade att 
man betalade ut tio kronor per dag till motståndarspelare vid intressanta, 
nationella vänskapsmatcher samt fritt uppehälle.724 Traktamenten utbetala-
des till de egna spelarna i samband med utlandsturnéerna. Spelarna fick tio 
kronor per dag redan 1931 under resorna som kunde vara i uppåt två 
veckor. Vidare ekiperades spelarna inför resorna med enhetliga resedresser. 
Klubben stod också för måltiderna vid resorna.725  

Uppvisningsmatcher kunde också användas för att belöna spelarna, till 
exempel sommaren 1933 då A-laget spelade en uppvisningsmatch i Väster-
vik. På denna resa fick spelarna ta med sig sina respektive och stanna borta 
i tre dagar på klubbens bekostnad.726 Säsongsavslutningsfester var ett stå-
ende tema under åren. Förutom dessa förekom middagar med dans och te-
aterbesök i sällskap med spelarnas respektive.727 Andra typer av ersätt-
ningar var att spelarna erbjöds språkkurser under höstar och vintrar. Dessa 
kurser ska ha varit uppskattade av spelarna.728 Ytterligare förmåner kunde 
vara att spelarna fick spela tennis på klubbens bekostnad.729 AIK:s lag var 

                                                      
723 Andersson (2002), s.438ff. 
724 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 12/5-1932, § 3. 
725 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 16/10-1931, § 4, A1:5, Styrelseprotokoll, 16/10-
1932, §1, A1:7, Styrelseprotokoll, 4/11-1934, §2, A1:8, Styrelseprotokoll, 17/10-
1935. 
726 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 1/6-1933, § 6.  
727 AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 16/10-1932, § 2, Styrelseprotokoll, 4/2-1932, 
A1:9, Styrelseprotokoll, 27/4-1936, § 4. 
728 AIK, A1:3, Styrelseprotokoll, 22/8-1930, § 9, A1:4, Styrelseprotokoll, 14/3-
1931, § 6, Styrelseprotokoll, 7/12-1931, §9. 
729 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 1/9-1933, § 2. 
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en populär attraktion som en mängd olika klubbar ville ha besök av. En 
resa för spelarna i reservlaget till en lättsam uppvisningsmatch vid en id-
rottsmässa gav ett dagtraktamente på 20 kronor för en i övrigt arbetsfri dag 
samt middag.730 

Vid sidan av de gåvor, traktamenten och andra ersättningar som det be-
slutades om vid klubbledningens möten skapade AIK en fond. Initiativet till 
denna kom från spelarna som till årsmötet 1932 föreslog att det borde in-
rättas en understödsfond. Tanken med fonden sades vara att stödja spelare 
som råkat i nödläge på grund av sjukdom eller liknande. Förslaget gick ut 
på att fonden skulle vara helt fristående från klubben med egen styrelse och 
förvaltning. Det beslutades att en sådan skulle inrättas.731 Ett år senare in-
rättade klubben fonden. Först då hade man kommit på former för den som 
kunde överensstämma med amatörreglerna. Fonden kom att fyllas på med 
avsevärda belopp. Det beslöts att avsätta 500 kronor vid varje match under 
året till fonden samt att en match skulle spelas för att dra in en grund till 
fonden.732 Klubbens revisorer påpekade 1934 att det var problem med fon-
den på grund av att den kunde bryta mot amatörreglerna och man beslöt 
återigen att finna nya lämpligare former för den.733 Lämpligare former 
måste ha funnits för två år senare, mot slutet av 1935, framkommer det att 
man skjutit in 7 000 kronor i den under året. Detta motsvarar 207 000 
kronor i 2014 års pengavärde.734 Enbart klubbens insättningar i fonden 
finns redovisade, däremot finns inga uppgifter om utbetalningar från den. 

Ibland hände det att spelare skadade sig vid matcher eller träningar med 
följd att de inte kunde sköta sitt civila arbete. Som regel gick klubben då in 
och betalade ersättning för förlorad arbetsinkomst.735 I något fall stödde 
man spelare som var arbetslösa eller spelare som kommit på ekonomiskt 

                                                      
730 AIK, A1:12, Styrelseprotokoll, 15/5-1939, § 2. 
731 AIK, A1:5, Årsmötesprotokoll, 15/2-1932, § 10. 
732 AIK, A1:6, Årsmötesprotokoll, 15/2-1933, § 7, Styrelseprotokoll, 29/3-1933, § 
6, Styrelseprotokoll, 1/9-1933, § 5. 
733 AIK, A1:7, Styrelseprotokoll, extra styrelsesammanträde, 29/1-1934, § 3. 
734 AIK, A1:8, Styrelseprotokoll, 18/12-1935, bilaga 1, Statistiska centralbyrån, 
http://www.scb.se/prisomraknaren. Sökning 141116. 
735 Exemplen på detta är många se exempelvis: AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 19/3-
1929, § 2, Spelaren det gällde representerade klubben i både bandy och fotboll. 
A1:3, Styrelseprotokoll, 5/6-1930, § 14. 
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obestånd.736 Klubben sörjde också för spelarnas försäkringar. Under höst-
säsongen 1929 när AIK fortsatte sin expansion ordnade man nya försäk-
ringar med högre premier.737 För året 1929 hade klubben spenderat 5 746 
kronor på sjukvård och försäkringar.738 Detta var summor som ökade över 
åren. Under åren som följde lade klubben årligen ut mellan 5 000 och 10 
000 kronor på försäkringar och sjukvård.739 

1938 var det sista år då AIK uppvisade vinst från verksamheten under 
den studerade perioden.740 Detta år ville klubben få mer kontroll över spe-
larnas förmåner. Man tillsatte då en klubbmästare som skulle se till att ser-
veringen av mat och dryck hölls inom det regelrätta. Beslutet togs eftersom 
man menade att ”en hel del extra förekom”.741 Klubbens ställning försäm-
rades och man sänkte kostnaderna för gåvor till spelarna rejält.742 Två år 
senare resulterade den försämrade ekonomin i att klubben måste låna 
pengar.743 Den frikostiga tandvården som tidigare förekommit gällde nu 
endast skador som uppkommit vid träningar och matcher.744 Till bortamat-
cherna skulle man försöka resa med de billigaste alternativen.745  

Att spela i AIK gav inkomster och mervärde.  Dessa låg i fashionabla 
middagar, resor runt Sverige under sommarturnéerna, de årliga utlandstur-
néerna, måltider i samband med matcher och träningar flera gånger i 
veckan, utbetalningar från understödsfonden, presenterna och den direkta 
ekonomiska kompensationen genom matchersättningar och reseersätt-
ningar. Utanför det reglerade seriespelet gavs möjligheter till ersättningar 
som varken redovisades av klubben eller som var reglerade av förbundet. 

                                                      
736 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 12/5-1931, § 4, Styrelseprotokoll, 31/6-1931, § 6. 
Spelaren Sigrell fick 10kronor per dag i arbetslöshetsunderstöd från klubben under 
en begränsad tid samt en kostym och överrock. AIK, A1:5, Styrelseprotokoll, 29/2-
1932 § 8. 
737 AIK, A1:2, Styrelseprotokoll, 23/10-1929, § 6. 
738 AIK, A1:3, Årsmötesprotokoll, 18/2-1930, bilaga ekonomisk berättelse. 
739 AIK, A1:2, Årsmötesprotokoll, se ekonomiska redovisningarna i bilagorna till 
årsmötesprotokollen. 
740 AIK, G1A:1, Bokslut m.m., Årsbok, Inventarium, 1938-1974. 
741 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 2/6-1938,§ 8. 
742 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 23/11-1938,§ 5. 
743 AIK, A1:13, Styrelseprotokoll, 21/1-1940, § 2. 
744 AIK, A1:13, Styrelseprotokoll, 26/4-1940,§4. 
745 AIK, A1:13, Styrelseprotokoll, 26/2-1940,§10. 



304  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

Helt utanför klubbens egen ekonomiska redovisning fanns det egna aktie-
bolaget och understödsfonden. Under den andra halvan av 1930-talet och 
framförallt de sista åren av decenniet visar sig en tendens som bekräftar 
Anderssons påstående om att samtidigt som förbundet tillät mer och mer 
ersättning verkar spelarna fått mindre och mindre i ersättning.  

AIK tjänade stora pengar och klubben skaffade sig ekonomiska till-
gångar. Samtidigt ersatte man sina spelare på en mängd olika vis.  En plats 
i AIK:s fotbollstrupp under 1930-talet kan ses som en form av idrottsarbete. 
Det finns flera uttalanden under klubbens möten som visar att man försökte 
hålla sig inom idrottsrörelsens amatörregler. Dessa regler behövde följas för 
att man skulle ha rätt att bedriva sin verksamhet inom idrottsrörelsens ram 
och delta i Allsvenskan. Trots att flera av fotbollens företrädare i Sverige 
regelmässigt talade om möjligheten att bryta sig ur RF-familjen och slippa 
amatörismens ok och idrottsrörelsens regler fanns goda skäl för att fotbol-
len fortsatt skulle betraktas som en ideell verksamhet bedriven av amatörer. 
Skattemyndigheterna kunde vara öppna för, och hade varit öppna för, att 
idrotten inte skulle beskattas på grund av dess ideella karaktär och allmän-
nyttiga syfte. Samtidigt var omfattningen av AIK:s verksamhet av en sådan 
storlek att klubben blev granskad av myndigheterna i olika beskattningsä-
renden. 

Karin Wikberg lyfter i sin forskning fram att amatörreglerna i sig visar 
att idrotten bedrevs ideellt och utan vinstsyfte. Denna slutsats stämmer inte 
med min studie av AIK och inte med annan forskning som har studerat id-
rottens beskattning. Oavsett idrottens amatörregler ansåg skattemyndighet-
erna att det fanns anledning att pröva om AIK och dess spelare skulle bes-
kattas. Torbjörn Andersson har berört några delar av fotbollens skattepro-
blematik. Under andra hälften av 1930-talet kom skattemyndigheterna att 
kräva av en del fotbollsspelare att dessa skulle deklarera sina inkomster. 
Andersson slår fast att de olika skatteuttagen visar att framförallt AIK kom 
att betraktas som drivande en verksamhet vilken inte betraktades som ideell 
av myndigheterna.746  

Skattemyndigheterna förde kontinuerliga diskussioner med klubben rö-
rande hur man skulle se på klubbens spelare. Från 1936 och framåt betrak-
tades presentkort som beskattningsbar inkomst. När klubben delade ut gå-
vor till spelarna fick de också ett kvitto som de skulle använda som grund 

                                                      
746 Andersson (2002), s.343f. Anderssons årsangivelser stämmer inte exakt på alla 
punkter med hur och när diskussionerna om dessa förhållanden fördes inom AIK.  
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för sina deklarationsuppgifter.747 Spelarna protesterade mot att de måste 
uppge sina inkomster från AIK till skattemyndigheterna, klubben skickade 
in taxeringsuppgifter och klubben bildade en kommitté som skulle utreda 
frågan mer.748 Även dagtraktamentena ville myndigheterna beskatta från 
1938. Av den anledningen beslöt styrelsen och spelarna att diskutera frågan 
på ett möte som ej skulle protokollföras.749 Spelarnas åsikt var att inkoms-
terna inte skulle vara beskattade och att AIK:s spelare var de enda i landet 
som blev beskattade. Eftersom inkomsterna stod i överensstämmelse med 
amatörbestämmelserna tyckte spelarna att dessa inte borde räknas som in-
komst. Vidare tyckte spelarna vid samma tillfälle att de var utsatta för en 
helt onödig kontroll vid måltider i samband med matcher.750  

Johan R. Norberg har studerat hur idrotten har beskattats. Han lyfter 
fram hur två viktiga prejudikat för hur idrottsrörelsen skulle inkomst- och 
förmögenhetsbeskattas var aktuella vid slutet av 1920-talet och under bör-
jan av 1930-talet. Det ena prejudikatet handlade om en mindre klubbs eko-
nomiska förehavanden och det andra prejudikatet handlade om storklubbs-
problematiken och resulterade i ”lex AIK” 1935. Norberg menar att taxe-
ringsmyndigheternas allt större intresse för idrottsföreningarnas ekonomi 
under 1920-talet föranleddes av idrottens expansion och framförallt fotbol-
lens stora attraktionskraft. 

Skattetvisten inleddes 1931 då frågan väcktes om AIK skulle beskattas 
för sin nettovinst, medlemsavgifter undantagna, för året 1930. För 1930 
hade AIK deklarerat en vinst på 55 000 kr och nästan hela vinsten kom från 
inträdesavgifter. Tidigare hade det funnits en praxis om att ingen skatt 
skulle utgå på den direkta, ideella idrottsverksamheten. Frågan gällde om 
inkomsterna skulle behandlas som skattepliktig förvärvsinkomst. AIK häv-
dade att ingen medlem fick någon ersättning för arbete och därför skulle 
inte inkomsterna beskattas. Detta taxeringsärende gick igenom flera rätts-
liga instanser och avgjordes först i regeringsrätten i februari 1935 där resul-
tatet blev att AIK skulle betala skatt på sin nettovinst. Utslaget gjorde att 
hela idrottsrörelsen drabbades av en skattehöjning. I de efterföljande reakt-
ionerna i Riksidrottsförbundets officiella organ Svensk Idrott fördes det 

                                                      
747 AIK, A1:10, Styrelseprotokoll, 7/6-1937, § 4. 
748 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 30/1-1938, § 2, Styrelseprotokoll, 13/3-1938, § 
2. 
749 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 11/9-1938, § 7. 
750 AIK, A1:11, Styrelseprotokoll, 7/9-1938, § 4. 
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fram ett möjligt framtidscenario där storklubbarna kunde planera att 
övergå i bolagsform på grund av den nya skattemässiga situationen.751   

Frågan om ersättningar till spelarna för deras stora arrangemang i fot-
bollsspelandet rymmer många dimensioner. AIK lyckades nästan alltid hålla 
sig inom idrottsrörelsens regler kring ersättningar av olika slag, men klub-
ben utnyttjade reglerna väldigt hårt och tog alla möjligheter att ersätta spe-
larna med kontanta medel, utrustning, kläder, presenter, resor och statsus. 
AIK hade bildat ett aktiebolag som kan ha använts för att kanalisera pengar 
till spelarna och klubben hade bildat en understödsfond som den anpassade 
för att inte bryta mot amatörreglerna och till vilken den anslog man relativt 
ansenliga belopp. Trots att AIK höll sig inom idrottens regelverk är det sam-
tidigt uppenbart att man förhöll sig till reglerna på vad som kan beskrivas 
som ett kreativt sätt.  

Trots att AIK höll sig inom idrottens regelverk och att spelarna inte be-
traktades som proffs av fotbollförbundet är det inte samma sak som att 
myndigheterna betraktade spelarna som inkomstfria amatörer. AIK och 
dess spelare kom under 1930-talet att beskattas alltmer. I frågan om ersätt-
ningar till spelare ryms flera motsägelsefulla förhållanden. För det första 
propagerade AIK:s ledare för amatörismen samtidigt som man tog in artik-
lar i sin klubbtidning som var positiva till den professionella fotbollen. Spe-
larna i AIK kan ur vissa avseenden betraktas som välutbildade idrottare med 
särskilda kunskaper, de var licensierade och de fick en god ersättning för 
sina insatser. Ur denna aspekt kan de i viss mån betraktas som profession-
ella, men utifrån idrottens regelverk var de amatörer. Ur ett bredare sam-
hälleligt perspektiv där AIK:s verksamhet var format utifrån de möjligheter 
som marknadiseringen av sporten gav i förhållande till idrottens interna 
regler, var gränsen mellan amatörer och professionella inte klar. 

Kulturella processer 

Internationell orientering   
Tidigare har visats att AIK lade stor vikt vid att spela olika typer av matcher 
mot internationellt motstånd. Nedan söker jag sätta in AIK i ett samman-
hang av den svenska klubbfotbollens internationella orientering och sätta 
den internationella orienteringen i samband med klubbens marknadsposit-
ion för att kunna problematisera den kulturella identitet som AIK utveck-
lade. 

                                                      
751 Norberg (2004), s. 354-357. 
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AIK var inte ensam om att spela vänskapsmatcher mot internationellt 
motstånd. Tvärtom var det vanligt att utländska lag kom till Sverige på 
somrarna. Omfattningen av sådant internationellt utbyte hade tagit stora 
proportioner. AIK:s styrelse behandlade mycket ofta förslag på utländska 
besök. I en artikel i klubbtidningen klagade man: ”Importen av utländska 
lag håller emellertid på att taga så jättelika proportioner/.../Man nappar så 
lätt på billigt skräp”. Författaren menade dock att AIK inte nappade på 
billigt skräp.  Istället handlade artikeln i huvudsak om hur förträffligt mot-
stånd klubben hade detta år med Londonlaget West Ham United FC och 
det på sin tid kända och framgångsrika belgiska laget Royal Union St. Gil-
loise.752 AIK spelade sina vänskapsmatcher mot kända utländska lag på Sta-
dion och de möjligheter som den stora arenan gav innebar att man kunde 
betala för de allra kändaste lagen. Listan över storheter som man spelade 
mot är imponerande. Det totala internationella utbytet rörande vänskaps-
matcher visar att den svenska fotbollen var påtagligt internationellt orien-
terad och AIK:s utbyte placerade klubben i ett sammanhang av internation-
ell toppfotboll. Att klubben också bjöds in till flera storlag vid sina utlands-
turnéer stärker intrycket av att man var en attraktiv internationell aktör. 
Matcherna mot namnkunnigt motstånd på både hemma- och bortaplan 
stärkte AIK:s identitet som toppklubb såväl nationellt som internationellt. 

Den svenska klubbfotbollen var påtagligt internationellt orienterad un-
der mellankrigstiden. Bill Sund har lyft fram hur den svenska fotbollen un-
der mellankrigstiden befann sig i ett internationellt sammanhang genom att 
utländska tränare tränade svenska lag och att utländska spelsystem 
spreds.753 Även AIK engagerade utländska tränare. Redan 1928 uppdrogs 
det åt Birger Nilsson att försöka skaffa fram en engelsk tränare.754 Någon 
engelsk tränare kom dock inte till vårsäsongen 1929. Under 1931 anställdes 
däremot den österrikiske tränaren Ferdinand Hummenberger.755 Österrike 
var vid denna tid en av de framträdande fotbollsnationerna. En engelsman 
som tränare blev först aktuell 1933 när Jimmy Elliot anställdes.756 Under 
hösten 1933 ville man fortsätta med att få in utländska influenser i laget 

                                                      
752 Osign., ”60 matcher utan nederlag! A.I.K. presenterar en ny bekantskap för 
Stadion-publiken”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, 
nr.1, 1935. 
753 Sund (1997), se kapitel 3 för internationella influenser. 
754 AIK, A1:1, Styrelseprotokoll, 28/11-1928, § 9. 
755 AIK, A1:4, Styrelseprotokoll, 31/7-1931, § 1. 
756 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 22/2-1933, § 5. 
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och man beslutade att söka efter en ny österrikisk tränare.757 Den nya trä-
naren blev den gamla bekantskapen Hummenberger.758 

Internationella influenser förmedlades också via klubbtidningen. En av 
de mer omtalade klubbarna i Europa vid denna tid var Arsenal FC från 
London. I klubbtidningen lät man efter en vänskapsmatch mot engelsmän-
nen deras manager Herbert Chapman delge klubbens medlemmar sina tan-
kar om den moderna fotbollen. Chapman var en av sin tids mer betydelse-
fulla fotbollstaktiker och med artikeln ”Spela med 7 forwards och 8 
backar” visade AIK att man ville utnyttja sina kontakter.759 Erfarenheter 
togs in i klubben med andra artiklar som exempelvis den tidigare refererade 
artikeln om Leeds, vars verksamhet beskrevs som direkt affärsmässig och 
där fotbollsarenan likandes vid ett varuhus och där spelarna var varorna, 
klubben firman och åskådarna kunder. Artikeln var inte djuplodande, men 
den satte in idrotten i ett annat perspektiv än till folkhälsa och fostran.760  

Det var inte så att man ständigt hade med artiklar skrivna av utländska 
idrottsledare. I klubbtidningen var ändå den internationella fotbollen stän-
digt närvarande. Långa, målande berättelser från utlandsresorna fanns med 
i tidningen och varje tryckt årsberättelse hade med redogörelser och erfa-
renheter från resorna. De olika matcherna på hemmaplan mot utländskt 
motstånd kommenterades regelmässigt i klubbtidningen.  

Klubbens internationella orientering korresponderar väl med klubbleda-
ren Birger Nilssons skriverier i början av den framgångsperiod som inleddes 
under åren vid 1920-talets slut. Han konstaterade då att klubbväsendet 
hade amerikaniserats och att klubbarna tvingats att lämna en del av sina 
forna ideal och anpassa verksamheten till det ekonomiska värv som idrotten 
utvecklats till. 761 

AIK hade en påtaglig internationell orientering i sin verksamhet. Denna 
orientering korresponderar väl med de andra idrottsföreteelser som varit 
föremål för studier i denna avhandling. Oavsett vilket av mina exempel som 

                                                      
757 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 1/9-1933, § 4. 
758 AIK, A1:6, Styrelseprotokoll, 14/12-1933, § 4. 
759 Herbert Chapman, ”Spela med 7 forwards och 8 backar. Ett kapitel om mo-
dern fotboll”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben nr.4, 
1931. 
760 Sign. Bewe (Bertil Wisnell), ”En dag hos Leeds”, Nya A.I.K:aren, Medlemsblad 
för Allmänna Idrottsklubben, nr.5, 1929. 
761 Sign. Billy Boy (antagligen Birger Nilsson), ”Reflektioner”, Nya A.I.K:aren, 
Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr.1, 1928. 
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studerats har de internationella influenserna och relationerna varit viktiga. 
Inom fotbollen var dessa legio.  De många utländska tränarna i den svenska 
fotbollen och de många utländska lagen som besökte Sverige talar för detta. 
Huruvida AIK:s internationella orientering var större än övriga konkurren-
ters har inte undersökts. På grund av digniteten på just AIK:s internationella 
motståndare på Stadion och på grund av att klubben var attraktiv för inter-
nationella storlag att möta under AIK:s utlandsturnéer finns skäl att tro att 
klubbens marknadsposition hade en tydlig relation till dess internationella 
orientering.  

Utifrån den systematik som klubbens ledning visade i arbetet med att få 
till stånd publikdragande hemmamatcher mot utländskt motstånd finns det 
skäl att sluta sig till att just digniteten på AIK:s internationella matcher var 
ett resultat av ett arbete för att stärka attraktiviteten av AIK och matcherna 
mer än att AIK lyckades attrahera internationella storlag just för att AIK 
också var ett sådant. Detta betyder att den kulturella laddning som AIK:s 
arrangemang hade var ett resultat av att ledningen försökte stärka AIK:s 
marknadsposition och öka intäkterna. AIK:s europeiska turnéer gav en yt-
terligare kulturell laddning till klubben såsom internationellt storlag samti-
digt som turnéerna både stärkte spelarnas status som stjärnor och var en del 
av det belöningssystem som klubben tillämpade eftersom amatörreglerna 
satte stopp för regelrätta löneutbetalningar. 

Det finns ytterligare en aspekt som kan läggas på det internationella ut-
bytet. Den tävlingslogik som gällde i det svenska seriespelet var i det inter-
nationella utbytet i viss mån underordnad den kulturella laddning som mat-
cher mot kända motståndare gav. I det svenska seriespelet handlade det om 
på att vinna så många matcher som möjligt för att få en bra tabellposition. 
I vänskapsmatcherna var den kulturella laddning som motståndarna gav, 
samt att dessa matcher var de enda möjligheterna att se internationella stor-
lag, viktigare än det sportsliga utfallet av matcherna. Matcherna mot eng-
elskt motstånd var de populäraste av de internationella gästspelen, med pu-
bliksnitt på 15 000 åskådare per match trots att AIK förlorade åtta av dessa 
elva matcher. Dock visade man också på sportslig förmåga med vinster över 
kända klubbar såsom Bolton Wanderers FC, Racing Club de France, West 
Ham United FC, Milan FC och Liverpool FC.762 Matcherna var viktiga för 
att visa att klubben kunde mäta sig med internationellt toppmotstånd och 
att publiken fick se de internationella stjärnlagen. Detta var överordnat täv-
lingslogikens strävan efter vinster.  

                                                      
762 Bolling, Johrén (2012), s.383. 
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Intern och extern klubbidentitet 
Ovan har berörts hur AIK:s matcher mot internationellt motstånd kunde 
bidra till att befästa klubbens position som storklubb och till att klubbens 
matcher blev attraktiva att konsumera. I detta avsnitt fördjupas analysen av 
hur klubbens externa och interna identitet tog sig uttryck och vilka konse-
kvenser den kunde ha. 

En ingång till hur klubben internt skapade en identitet finns med orden 
”Fliten-Resultatet-Belöningen” vilka fanns under tre bilder i AIK:s årsbe-
rättelse över 1935. Bilderna föreställde fotbollstruppens gymnastiska försä-
songsträning på ett träningsinstitut, en match på det fullsatta Stadion och 
slutligen laget glatt poserandes framför Amsterdams riksmuseum under den 
sedvanliga europeiska höstturnén.763 En annan bild som publicerades i 
klubbtidningen visar hur klubben försökte ge spelarna en höjd status och 
rikt socialt liv. På bilden ser man fotbollstruppen i en ståndsmässig miljö 
med sina damer uppklädda i smoking respektive aftonklänning under av-
slutningsfesten efter säsongen 1930/31.764  Budskapen med bilderna var att 
i AIK blev man världsvan och i AIK stod man i händelsernas centrum. Att 
man lät AIK-spelaren Erik ”Lillis” Perssons halvbror boxningsstjärnan 
Harry Persson följa med på en utlandsturné som sällskap och att man skrev 
om att de kända filmskådespelarna Håkan Westergren och Inga Tidblad 
följde med som supportrar till bortamatcher visar att man försökte förmedla 
att masskulturens stjärnor fanns kring AIK.765  

I kapitlet om massmedia har visats att AIK var den klubb som flitigast 
förekom i film, musik och i revyer.  AIK:s största stjärna, Pär Kaufeldt, 
spred till exempel sin glans i en biroll i en av de centrala scenerna i Sveriges 
första ljudfilm med direktsynkroniserat ljud, För hennes skull, från 1930. 
Denna film hade en handling där fotboll och kärlek kombinerades och där 
nämnda Inga Tidblad spelade den kvinnliga huvudrollen och Håkan Wes-
tergren den manliga.  

I revyerna i Stockholm förekom sånger som behandlade AIK med en viss 
regelbundenhet från 1929 och fram till periodens slut. Det går en röd tråd i 
sångernas och revyernas behandling av AIK från Fotbollsvalsen från 1930 
då ”den bästa på plan för flickan i stan, är grabben i AIK” över Fotbolls-
jazzen från 1937 där klubbens eleganta ”smokinglirare” besjöngs till när 

                                                      
763 AIK, A1:9, Årsmötesprotokoll 3/2-36, bilaga II, Årsberättelse. 
764 Nya A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr. 1, 1931. 
765  Svensson (1941) , s.45, sign. Chess, ”Oturligt 3-3 mot E:tuna”, Nya 
A.I.K:aren, Medlemsblad för Allmänna Idrottsklubben, nr.2-3, 1931. 
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Sigge Fürst år 1938 sjöng Där har du grabben med greppet direkt som hand-
lade om den trendkänslige och modemedvetne ”liraren”. Just epitetet ”smo-
kinglirarna” är ett begrepp som numera associeras med AIK. Det har dock 
inte gått att utifrån det studerade källmaterialet att sluta sig till hur det an-
vändes under mellankrigstiden samt dess eventuella innebörd. 

Det källmaterial som studerats visar att AIK förekom i sånger och på 
teatrar. En av anledningarna till detta är att AIK var det sportsligt och 
publikt dominerande laget i Stockholm. En annan anledning är att de större 
musikförlagen var baserade i Stockholm och att det var kompositörer base-
rade i Stockholm som fick sin musik utgiven. Detta betyder att eventuella 
sånger om lag från andra orter inte gavs ut i samma utsträckning trots att 
de kan ha förekommit på scener utanför huvudstaden. 

AIK:s klubbidentitet blir än mer tydlig när den under slutet av 1930-talet 
kan kontrasteras mot en av den så kallade bruksfotbollens mer framträ-
dande representanter, IK Brage från Borlänge. Under 1930-talets sista år 
kan skönjas en något annorlunda inriktning i tematiken i fotbollsmelodi-
erna. Delvis hördes detta i texter där en spänning mellan en förment genuin 
landsbygdsbaserad idrott ställdes mot ”lirarna” från städerna. Detta gick 
också att se i den reaktion mot storklubbarnas pengarullning som resulte-
rade i en massmedial och publikmässig vurm för bruksklubbarna. Tidigare 
forskning har berört hur uppfattningen om bruksidrottens speciella kvali-
teter av småskalighet och intimitet sattes i kontrast framförallt mot just 
AIK:s påstådda storskalighet. Denna dikotomi kan kopplas till en mass-
medial idealiserig av bruksidrotten som en reaktion mot de problem som 
storstadsfotbollens skulle ha gett upphov till.766 Detta går att se i företeelsen 
”den stora daldansen” som under 1937 svepte genom fotbollens Sverige. 
Brukslaget IK Brage gjorde då sin första säsong i högsta serien och bland 
annat matchen mot AIK på Fotbollstadion i oktober 1937 omgavs av ett så 
stort intresse att grindarna sprängdes och uppåt 40 000 åskådare trängdes 
på arenan.767 Uppmärksamheten kring IK Brage nådde vidare till orter som 
Göteborg, Norrköping, Malmö och Hälsingborg med publikrekord som 
följd.768 I oktober 1937, samma månad som matchen mot AIK ägde rum, 
gavs melodin Brage Brage ut. På baksidan av de första utgåvorna fanns 
allsången Mandom, mod och idrottsmän. Bruksfotbollens småskalighet och 
samtidigt stora popularitet hade mött AIK på Fotbollstadion under en 
                                                      
766 Andersson (2002), s. 396ff. 
767 Sund (1997), s.136. 
768 Olof Andersson, ”IK Brage”, Nordisk familjeboks sportlexikon (1938). 
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publikfest. På skivorna tävlade man inte mot varandra om konsumenternas 
gunst. Tvärtom ser just dikotomin mellan klubbarnas identitet ut att för-
stärka intresset för varandra. I musiken kom man att samsas med var sin 
sida på en grammofonskiva. Bara några dagar efter Brages match mot AIK 
spelades melodin Fotbollsjazzen in med melodin Brage Brage på baksidan 
av grammofonutgåvan. I Fotbollsjazzen besjöngs landslagets stjärnor, kryd-
dat med referenser till den engelska ligafotbollens storlag Arsenal och Hud-
dersfield, samt med referenser till årets svenska mästare AIK och klubbens 
”smokinglir”.769  

Målmedveten träning, storslagna matcharrangemang och internationella 
utflykter var delar av klubbens verksamhet. Stjärnglans, sånger, biograffil-
mer och tanken om att AIK var klubben på modet var en del av klubbens 
identitet. Frågan är då vilken social identitet som klubben hade? Att fast-
lägga klubbens sociala position med hjälp av att socialt bestämma klubbens 
medlemmar blir inte rättvisande. Klubbens geografiska hemvist fanns, dels 
kring Stadion på Östermalm i Stockholm, dels i viss mån i Solna eftersom 
klubben redan innan bygget av Fotbollstadion drev Råsunda IP tillsammans 
med Fotbollförbundet.770 I Råsunda förekom både att man tränade och att 
man spelade vissa matcher. Råsundas sociala identitet präglades av när-
heten till den proletära stadsdelen Hagalund vilken stod i kontrast till Ös-
termalms burgnare skikt.  

Klubbens svårbestämda geografiska hemvist speglar klubbens diffusa so-
ciala identitet. Detta speglas i AIK-valsen, som gavs ut på skiva och i noter, 
samt ingick i en av Ernst Rolfs revyer 1930 besjöngs. Där AIK:s sociala 
identitet med raderna: ”Här ser man grevar mitt bland sjåarna. Här blandas 
lyx med lump/…/Kom den som kan sitt ekissnack.” Med detta indikeras att 
klubben inte främst identifierades med en social klass, utan den sociala po-
sitionen var just diffus och attraherade därmed alla sociala skikt. Däremot 
ger raderna en tydlig ingång till att det handlade om en stockholmsklubb 
eftersom ett vanligt smeknamn på Stockholm vid denna tid var ”Eken”. Inte 
heller klubbnamnet indikerade en koppling till ett speciellt område eller 
stadsdel. Klubbens svårbestämda sociala förankring har även Sund lyft fram 
i sin beskrivning av den.771 

AIK var traditionellt sett Stockholms stora klubb och det var etablisse-
mangets klubb, men samtidigt fanns kopplingar till proletära områden. AIK 
                                                      
769 KB, Svensk mediedatabas, http://smdb.kb.se. Sökning gjord 140906.  
770 AIK, A 1:2 Styrelsens protokoll 16/4-1929, § 5. 
771 Sund (1997), s.131ff. 
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var mer av en hela huvudstadens klubb än en klubb med stark stadsdels-
identitet. Samtidigt var inte de övriga stockholmsklubbarna vid denna tid 
några egentliga konkurrenter och inom den publik och massmedialt upp-
märksammade fotbollen hade man inte att konkurrera med andra stock-
holmsklubbar. De fåtaliga säsonger som AIK hade konkurrens i högsta se-
rien från lokalkonkurrenter hade de inte karaktären av derbymatcher där 
just konkurrensen med lokalkonkurrenter och de skilda identiteter dessa 
kunde bära på gav upphov till intresse hos publiken. Derbymatcherna hade 
lägre publiktillströmning än matcher mot motståndare från landsorten.772 
Däremot fanns ett potentiellt konkurrensförhållande med andra idrottsgre-
nar såsom friidrottsklubbar. Denna konkurrens utmynnade dock i att för-
söka skapa ekonomiska synergieffekter mellan idrotterna än att konkurrera 
med varandra om publikens gunst.  

Att spela i AIK gav en identitet åt spelarna och AIK bar på en identitet 
som omfamnades av masskulturen och blev till en företeelse som attrahe-
rade konsumtionsmarknaden. I AIK var man världsvan och man fick social 
status. Detta underströks av att kungligheter, statsministrar och andra dig-
nitärer förärades hederstitlar i klubben. Att kända skådespelare, tidnings-
män som Torsten Tegnér och boxaren Harry Persson fanns runt klubben 
visar att om man befann sig kring AIK så hängde man med i tiden.  AIK var 
samtidigt diffus både avseende social position och avseende geografisk hem-
vist. Detta gjorde att man kunde attrahera breda befolkningsskikt och att 
man inte var bunden till anhängare från ett visst område eller stadsdel. Inte 
ens namnet signalerade var man kom från. Det faktum att man besjöngs i 
de kändaste revymakarnas uppsättningar understryker att klubben bar på 
något som ville fångas av de som ville förmedla masskulturens ”up-to-date-
ness”. 

Sammanfattande analys  
Textraden ”Den bästa på plan för flickan i stan, är grabben i AIK” från 
Fotbollsvalsen placerade klubbens spelare som charmerande företrädare på 
en av idrottens arenor, den som också var en del av nöjeskulturen. Sången 
gavs ut i tryckta noter, den gavs ut på flera grammofoninspelningar och den 
framfördes på revyscenen. Den visade att AIK var en klubb på modet.  

Studien av AIK mellan 1928 och 1940 åskådliggör hur en del av den 
svenska idrotten utvecklades i ett gränsland mellan amatörism och profess-
ionalism, mellan idrottsrörelsens formella stadgar och en entusiastisk 
                                                      
772 Hellspong (2013), s. 109-114. 
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masspublik, mellan småklubbsproblematik och den starka klubben, mellan 
kommersiella krafter och idrottsrörelsens idéer. Genom att studera AIK ser 
man att klubben verkade på en elitidrottslig arena med tidningar, försäk-
ringsbolag, resebyråer, friidrottsklubbar, STIM, stadionstyrelsen, reklam-
byråer, fotbollsklubbar, förbund, arenaaktiebolag och andra aktörer för att 
bedriva sin verksamhet. Allt under överinseende av klubbledaren Birger 
Nilsson. 

Arbetet med att skapa ett attraktivt lag gick snabbt. Klubben gick från 
kris till framgång på bara något år. Från våren 1929 till hösten samma år 
fördubblade AIK sitt publiksnitt. Denna ökning kan inte enbart kopplas till 
att Stockholm tappade sitt andra lag i högsta divisionen, när Westermalms 
IF åkte ner i Östsvenskan. Ökningen av publiksnittet kan kopplas till ett 
målmedvetet byggande av AIK som massmedialt fenomen, som välpreste-
rande fotbollslag med genomtänkta kringarrangemang vid matcherna. 

I detta kapitel har AIK:s verksamhet följts från hur man planerade verk-
samheten, hur man målmedvetet tränade upp spelarna, hur klubben blev 
sportsligt framgångsrik för att sedan belöna spelarna. Fliten, resultatet och 
belöningen har varit temat för genomgången av AIK:s verksamhet från 
1920-talet sista år fram till 1940. Dessa ord är ursprungligen formulerade 
av AIK som en beskrivning av ett år under mellankrigstiden. De avsåg att 
sammanfatta hur laget byggdes upp, spelade matcher, vann och belönades. 
Genom att bygga upp verksamheten i enlighet med tävlingslogiken, det vill 
säga att prestera och vinna, kom man att verka enligt marknadens logik. 

Kärnan i AIK:s verksamhet var att spela framgångsrika och uppskattade 
fotbollsmatcher på elitnivå. Spelarna i klubben var flitiga. De spelade om-
kring 40 fotbollsmatcher per år. Till detta kan läggas att flera spelare var 
aktiva i ishockey- och bandylagen som också tillhörde eliten i Sverige. Spe-
larna förbereddes för säsongen med målmedveten träning av en arvoderad 
instruktör. Fliten gav resultat. AIK tillhörde under hela perioden toppskik-
tet inom svensk fotboll, krönt med två svenska mästerskap. För detta kom 
belöningen som innebar ekonomiska förmåner, materiell ersättning, resor 
och social status. Till detta kom också försäkringar, vård, måltider, nöjen 
och resor. Allt detta tråcklades igenom de snåriga amatörreglerna utan att 
klubben fälldes för brott mot dem. Institutioner för att få pengar att ta om-
vägar utanför föreningen skapades med en understödsfond och med ett ak-
tiebolag.   

Laget var attraktivt genom sportsliga resultat, genom att man knöt de 
bästa spelarna till sig och genom att klubben och dess aktiva var etablerade 
inom masskulturen. Klubbens strävanden att knyta till sig goda spelare 
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förde med sig konsekvenser. Värvningsverksamheten bedrevs med en stor 
kreativitet där en mängd olika tekniker för att kompensera spelarnas mo-
derklubbar förekom. Genom denna kompensation genererades medel till 
andra klubbar under en period då idrottsrörelsens anslag var små. Huvud-
delen av AIK:s intäkter kom från publikintäkter vid hemmamatcherna och 
stora summor gick direkt från AIK till förbundet. Desto större publiken var, 
desto större blev AIK:s och förbundets intäkter. Detta betyder att AIK hade 
incitament att utveckla attraktiviteten på sina matcher och förbundet hade 
också ett intresse av att AIK:s matcher blev säljande. Visserligen hade för-
bundet ett intresse av att alla klubbar i högsta serien var attraktiva, men 
AIK genererade mer pengar än andra eftersom man hade en större arena, 
drog mer hemmapublik än konkurrenterna och genom att vara attraktiva 
på bortaplan samt genom sina hemmamatcher mot internationella stor-
heter.  

 Klubbens attraktivitet innebar att både förbundet, klubbar med goda 
spelare och även andra klubbar i stockholmsområdet fick intresse av att 
AIK var populär eftersom de hamnade i ekonomiska relationer till klubben. 

Det går att se mönster i AIK:s ekonomiska relationer till andra klubbar. 
De direkta anslagen till andra klubbar var relativt höga för de enskilda klub-
barna. En bild av att AIK var en stark aktör i Stockholmsidrotten framträ-
der och man kan till och med fråga sig om inte klubben med sina direkta 
anslag och ekonomiska ersättningar genererade mer direkta medel till en 
utvald skara klubbar än vad distrikts- special- och riksidrottsförbunden 
gjorde. Fotbollen levde sitt eget liv inom RF-idrotten på grund av sin stora 
popularitet och inom fotbollen steg några aktörer upp som kunde skaffa sig 
en stark position. Det kanske inte är så konstigt att inte AIK:s ledare, föru-
tom Salchow, engagerade sig nämnvärt inom riksorganisationerna när 
maktbasen kunde byggas upp genom en egen framgångsrik arrangemangs-
verksamhet. 

De stora publikskaror som lockades till lagets hemmamatcher förväntade 
sig underhållning och sensationer och sådana fick man. Arrangemangen var 
helhetskoncept där matcherna ofta kryddades med annan elitidrott. Dessa 
arrangemang lockade inte bara publik utan de innebar också att AIK gene-
rerade pengar till de föreningar man samarbetade med. Arbetet med att 
skapa attraktiva matcharrangemang visar med tydlighet att AIK var en ty-
pisk, och kanske till och med Sveriges främsta, företrädare för den mark-
nadsorienterade idrotten under mellankrigstiden. 

Marknadiseringen av fotbollen och de intima relationerna mellan AIK 
och pressen gjorde att tidningarna blev viktiga aktörer för att matcher kom 
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till stånd. Det fanns ett ömsesidigt intresse hos AIK och pressen att mat-
cherna var intressanta och stjärnspäckade. Helhetsarrangemangen och de 
internationella vänskapsmatcherna på hemmaplan hade ofta olika tidningar 
som arrangörer. En av kapitlets slutsatser är att pressen var en viktig del av 
hur idrotten organiserades och bedrevs. Pressen var delaktig i konkreta mat-
charrangemang och därmed en viktig aktör på det idrottsfält som även in-
nehöll förbund, klubbar och serieföreningen som utgjorde en branschorga-
nisation. Tidningarna skapade de händelser som man sedan förmedlade i 
nyhetsform.  

AIK:s verksamhet under mellankrigstiden skulle kunna ses som ett prov 
på en förmåga att bedriva amatöridrott inom ramen för de regler som satts 
upp av RF och Fotbollförbundet. Klubben var bara vid ett fåtal gånger in-
blandad i frågor kring amatörreglernas tillämpning och man var inte hu-
vudaktör i någon av de stora skandalerna inom den svenska idrotten rö-
rande brott mot amatörreglerna. Ur ett regeltillämpningsperspektiv var 
AIK-spelarna amatörer. AIK:s marknadsorienterade verksamhet kan ändå 
tolkas i en annan riktning. Klubben omsatte för idrotten ansenliga summor 
och tjänade stora summor. Man betalade sina spelare på en rad olika sätt 
både ekonomiskt, i natura och genom upplevelser. När Torbjörn Andersson 
kallar Fotbollsförbundet hållning till amatörreglerna som ”rationell amat-
örism” är detta mer än så i AIK:s fall.  

Med tanke på att AIK betalade sina spelare, att man värvade spelare mot 
ersättning och att man omsatte stora summor är det aningen apart att be-
trakta verksamheten som ett utslag av amatöridrott. Utanför föreningsverk-
samheten byggde AIK upp ett aktiebolag. Detta bolag är ett exempel på hur 
pengar som genererades kring klubben aldrig tog vägen genom föreningen. 
Det fanns andra exempel på liknande lösningar när klubben skapade en fri-
stående ”understödsfond” som tillfördes stora belopp. På samma sätt som 
med aktiebolaget drevs den fristående från föreningens övriga redovisning. 
Konstruktionen med ett fristående aktiebolag gav möjligheter. Ibland dök 
bolagsärenden upp på klubbens bord. Verksamheterna i den ideella före-
ningen och i bolaget var nära sammanflätade men syntes inte i klubbens 
egen ekonomiska redovisning. Att klubben hade ett bolag med egen ekono-
misk redovisning ökade möjligheterna att handskas med olika potter av 
pengar för olika typer av ändamål samtidigt som det försvårade överblick-
barheten för förbundet att få en inblick i AIK:s totala verksamhet. Före-
komsten av bolaget, att det grundades och skyddade varumärket AIK och 
att man tjänade pengar tack vare det visar att klubbens verksamhet var nära 
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kopplad till ekonomisk verksamhet som man ansåg sköttes bäst i bolags-
form. En process som mer låter sig förstås i ett sammanhang av att idrotten 
blivit ett nöje för många än som ett resultat av statlig idrottspolitik och en 
inre organisationsutveckling inom RF.  

Med ovanstående i åtanke var visserligen spelarna amatörer ur idrottsrö-
relsens synvinkel och klubben var en ideell förening, men skattemyndighet-
erna betraktade AIK:s verksamhet som näringsverksamhet och beskattade 
även spelarna. Etiketten amatöridrott skymmer då att verksamheten fram-
förallt formades i en marknadssituation och framförallt marknadsieringen 
bidrog till att luckra upp gränsen mellan amatöridrott och proffsidrott. 

Konsekvenserna av idrottens kommersialisering och marknadisering blev 
för AIK en marknadsorienterad verksamhet som nyttjades av olika grupper. 
Klubben byggde upp sin verksamhet i förhållande till vad konsumenterna 
ville ha. De ville ha ett sportsligt framgångsrikt AIK enligt tävlingslogiken. 
Detta visade sig i det stora intresset för spelet i högsta serien. Det var dock 
inte enbart tävlingslogiken som gav klubben dess attraktivitet. Det fanns en 
kulturell identitet av up-to-dateness och moderiktighet som präglade klub-
ben och det fanns en internationell aura kring klubben. Denna kom bland 
annat genom att man var en attraktiv motståndare för storklubbar på bor-
taplan i London, Prag, Milano och Paris. Auran kom också från besöken 
mot internationella storlag på hemmaplan. Vid dessa matcher var det inte 
bara tävlingslogiken som gav mening åt matcherna utan det var matchernas 
kulturella innehåll som lockade. Förutsättningarna för att ordna dessa mat-
cher var att de var intressanta, masskulturella produkter där det reella täv-
lingsmomentet var nedtonat. 

Fotbollen och framförallt AIK:s verksamhet inom den nöjesinriktade 
masskulturen bar onekligen på motsägelsefulla uttryck. Samtidigt som man 
oftast hävdade den sammanhållna idrottsrörelsens ideal argumenterade 
man ibland mot dem. När man utifrån tävlingslogiken utvecklade en mark-
nadsorienterad verksamhet kom man ibland att uppträda inför publik utan 
att matcherna främst var präglade av tävlingslogik. Samtidigt som man ut-
nyttjade de möjligheter som idrottens organisation gav, utan att komma i 
större konflikter med idrottsrörelsen, snärjde man in klubbar, förbund, 
branschorganisationer och media i ett nät som gjorde dessa beroende av 
inkomster från något som närmast kan beskrivas som spektakelsport, trots 
att fotbollen i masskulturella former som biograffilm och skivor mer beto-
nade den rättrådiga idrottsmannens ideal. Kanske förebådade dessa mass-
kulturella uttrycks förändringar som också inverkade på AIK:s möjligheter 
att hävda sig på marknaden. AIK kom att för lång tid att tappa sin ledande 
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position inom den svenska fotbollen. Efter SM-guldet 1937 fick klubbens 
anhängare vänta till 1992 för att åter få fira ett svenskt mästerskap i fotboll 
för herrar. 
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Idrottens kommersialisering, mångtydiga processer 
Den för eftervärlden mest kända svenska idrottskritiken från mellankrigsti-
den formulerades 1931 av Ivar Lo-Johansson i skriften Jag tvivlar på idrot-
ten. Lo-Johansson menade att tävlingsidrotten med elitprestationer och re-
kordhets stod för något negativt, genom att den verkade passiviserande på 
potentiellt politiskt intresserade arbetare och att den nöjesinriktade idrotten 
stod för kulturell förflackning.773  

Det var inte bara Lo-Johansson som tvivlade på idrotten. Ifrågasättandet 
kunde också finnas bland politiska företrädare på nationell nivå. Dessa tvi-
vel handlade i allmänhet inte om att tävlingsidrotten i sig var negativ. Vis-
serligen förekom en inomidrottslig debatt, som drevs av den tävlingsfria lin-
gymnastikens förespråkare, vilka menade att tävlingsmomentet i idrotten 
var negativt, men inom den övriga idrottsrörelsen tvivlades det däremot inte 
på tävlandet.774 Det sågs som den kärna i idrotten som gjorde den till en 
positiv företeelse och idémässiga debatter lyste i huvudsak med sin frånvaro. 
Inom idrottsrörelsen pågick däremot en kamp om hur tävlingsidrotten 
skulle organiseras och bedrivas. Utifrån mina resultat går det att sluta sig 
till att tävlandet bidrog till utmaningar för idrottens organisationer. Utma-
ningarna påverkade idrottens organisationer, och hur idrotten kom att be-
drivas. 

Det sammanhang för idrotten som har studerats hade framför allt sin 
förankring inom den folkliga stadskulturen. Den idrottskonsumtion som ut-
vecklades där kom att bidra till att de idrottsarrangörer som tillfredsställde 
konsumtionsviljan hotade den tidigare borgerligt dominerade idrottsrörel-
sen som hade präglats av fostranssträvanden och tron på idrottens andliga 
betydelse. Delar av den mest populära idrotten verkade på en marknad där 
det gällde att skapa konsumentgrupper i form av publik och mediekonsu-
menter och att tillfredsställa dessa med intresseväckande arrangemang. 
Denna strävan kunde föra in idrottsarrangörerna i konflikt med idrottens 
centrala organisationer.  

En utgångspunkt för mina studier har varit att när idrotten blev lättfattlig 
tävlingsidrott förstärktes nöjesmomenten inom idrotten. Mina resultat pe-
kar mot att vid 1920-talets början förstärktes en process där delar av idrot-
ten blev kommersialiserad. Kommersialiseringsprocesserna fortgick under 

                                                      
773 Se Haslum (2006) s.250-264 rörande Lo-Johanssons skrift, dess innehåll och re-
aktionerna på den. Se även Andersson (2014). 
774 Lindroth (1987), s.127-161. 
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mellankrigstiden. En förutsättning var sportifieringen som innebar att id-
rotten blev lättfattlig. Den blev lättfattlig genom att tävlingsmomenten tyd-
liggjordes efter att gemensamma regler skapats av mer enhetliga organisat-
ioner. Men den sportifierade idrotten utmanades också av sin egen innebo-
ende tävlingslogik när en rad driftiga aktörer verkade på idrottens område 
och försökte utnyttja idrotten för sina syften. Marknadslogiken kom att på-
verka de mest sportsligt och publikt framgångsrika aktörerna varigenom 
folkrörelseidrotten hamnade under press. Denna press kom sig av att täv-
lingslogiken kunde hotas, att en organisatorisk pluralism spirade som ho-
tade idrottsrörelsen och att interna konflikter inom idrottsrörelsen bröt ut. 
Mina studier visar att detta var en del av hur den svenska idrotten formades 
under mellankrigstiden.   

Jag vill inledningsvis peka på ett antal belysande exempel från den inter-
nationella utvecklingen där amatöridrottens organisering utmanades. Det 
första tar sin utgångspunkt i att RF runt 1930 formulerade farhågor inför 
att en affärsmässig idrott utvecklades. Detta föll väl in tidsmässigt då det 
svenska och det internationella friidrottsförbundet stred för tillämpningen 
av sina amatörregler samtidigt som några av de största internationella stjär-
norna lockades av betalningar eller till att övergå till att tävla utanför ama-
töridrottens organisationer. Det internationella friidrottsförbundet lyckades 
i huvudsak att hålla ihop friidrotten inom en enhetlig organisationsstruktur. 
Priset blev att populära och framgångsrika friidrottare uteslöts. Den inter-
nationella fotbollen utvecklades i en annan riktning. Inom fotbollen fanns 
länder med utvecklad proffsfotboll. Det internationella fotbollsförbundet 
FIFA började 1930 att anordna världsmästerskap där även proffs deltog. 
Inom den internationella fotbollen tävlades det och förekom vänskapsmat-
cher mellan proffs och amatörer. Både den internationella och den svenska 
idrotten präglades följaktligen av att idrotten var marknadiserad.  

Lo-Johanssons kritik, tvivlet från nationell politisk nivå och RF:s farhå-
gor talar för att det var uppenbart för samtida betraktare av idrotten att den 
utvecklades i ett spänningsfält mellan masskonsumtion och folkrörelse. 
Detta spänningsfält har inte tidigare forskning uppmärksammat tillräckligt. 
Att åskådliggöra detta sammanhang utifrån svenska exempel och att pro-
blematisera detta utgör denna avhandlings främsta bidrag till att utveckla 
det idrottshistoriska kunskapsläget.  
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Idrott på konsumtionsmarknaden 
Idrotten fanns på konsumtionsmarknaden och var påverkad av marknads-
logiken på grund av idrottens marknadisering. Detta resultat kan förstås i 
förhållande till tidigare svensk idrottshistorisk forskning som inte mer för-
djupande uppmärksammat att idrotten var en del av konsumtionsmark-
naden. Det finns flera anledningar till detta. Delar av forskningen har haft 
fokus riktat mot att studera idrotten som en folkrörelse och har därmed, 
uttalat eller underförstått, kommit att problematisera idrottens utveckling 
utan att ha haft med marknadslogiken som en av de analytiska aspekterna. 
Vidare har det faktum att det inte alltid går att belägga ett kommersiellt 
syfte, att skapa ekonomisk vinst, hos formellt ideella aktörer bidragit till att 
undervärdera hur idrotten formades på konsumtionsmarknaden. Mina stu-
dier har inte utgått från om det fanns ett vinstsyfte eller ej. Jag har utgått 
från att kommersialisering bidrar till ekonomisk omsättning och till ekono-
miska intäkter.  

En ytterligare anledning till att tidigare forskning undervärderat mark-
nadens inverkan på idrotten är att den inte tydligt kopplat ihop idrottens 
olika spretande uttryck till en totalitet. Visserligen försökte Torbjörn An-
dersson i sin Kung fotboll att analysera idrottens olika uttryck som en tota-
litet, men eftersom han inte tog sin utgångspunkt i marknadiseringen ut-
vecklade han inte sina analyser i en riktning mot att se hur marknadslogiken 
inverkade på fotbollens utveckling under mellankrigstiden. 

I mina studier har jag valt att åskådliggöra hur idrotten blev en del av 
och även utvecklades i samklang med konsumtionsmarknaden. I och med 
att det uppstod kommersiella möjligheter relaterade till idrotten formades 
också en kommersiell struktur utom och inom idrottsrörelsen. De aktörer 
som fick intäkter på grund av idrottens popularitet samverkade ofta med 
idrottsrörelsens aktörer. Detta påverkade idrottsrörelsens centrala organs 
möjligheter att kontrollera och reglera idrotten. Processen bar på utrymme 
för maktförskjutningar inom idrottsrörelsen och från denna till andra aktö-
rer.   

Eftersom en av mina utgångspunkter har varit att problematisera folk-
rörelseidrotten har jag lyft fram att idrotten också under lång tid har varit 
del av en nöjestradition. Idrotten formades inte bara i folkrörelser, på skolor 
och på regementen utan formades även i relation till nöjesproduktion. I 
kontrast till tidigare forskning menar jag att idrotten fortsatte att formas 
som nöjesföreteelse även under mellankrigstiden, men att något nytt hände 
vid ingången till 1920-talet. Då blev idrotten en integrerad del av en nöjes-
inriktad och kommersiellt orienterad masskultur. Mina resultat pekar på 



322  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

att idrotten blev till ett tema i de nya masskulturella medieformer som slog 
igenom vid början av 1920-talet. Då förenade sig olika typer av massmedia 
med idrotten i en inte tidigare skådad omfattning, vilket innebar att idrotten 
blev föremål för masskonsumtion. Då låg till exempel en äldre typ av id-
rottspress för döden och en ny växte fram, då idrotten etablerades på bio-
graferna och idrottsreferenser började att mer regelbundet förekomma på 
revyscenerna och i musik. Idrotten var en komponent som bidrog till för-
säljning. Därmed fanns det kommersiella intressen av att idrotten var at-
traktiv. Detta tyder på en tilltagande marknadisering och att idrott som nö-
jesföreteelse till en del styrdes av marknadens logik.  

Idrott och media hade en nära relation. Tidigare forskning har uppmärk-
sammat att dagspressen fångade upp och stimulerade idrottsintresset genom 
att det vid inledningen av 1920-talet inrättades sportsidor i tidningarna och 
att de stora dagstidningarna i Stockholm var nära involverade i olika id-
rottsarrangemang. Mina studier bidrar till en fördjupad bild av dagspres-
sens intima engagemang i idrotten. Mina undersökningar antyder till och 
med att tidningarna ibland kunde fungera som mellanhand mellan idrotts-
klubbar och internationella stjärnor rörande ekonomiska transaktioner. 

Mina resultat bidrar också till en fördjupad bild av vilka pressaktörer 
som fanns, vad tidningarna innehöll och vilken roll de spelade. Framförallt 
nyanserar jag det tidigare kunskapsläget genom att inte fortsätta tidigare 
forsknings påtagliga fokusering på dagspressen och sporttidningen Idrotts-
bladet. Jag har uppmärksammat ytterligare ett antal andra tongivande 
pressaktörer inom den idrottsliga specialpressen. I specialpressen var box-
ningen ofta framträdande. Några tidningar hade ett bredare anslag med 
rapportering om många olika idrottsgrenar som Idrottsbladet, andra hand-
lade främst om boxning. I den nya presstypen var idrott och framförallt 
boxningen flankerad av andra nöjesföreteelser såsom teater och film. Det 
som skilde den nya floran av specialtidningar från de som försvann var att 
de nya hade ringa kopplingar till idrottsrörelsen och att de var tydligt mark-
nadsberoende. De verkade på en marknad där idrott och nöjeskultur sam-
sades. Det var inte ovanligt att tidningarna engagerade sig i aktiv journali-
stik, det vill säga att man var med och ordnade de tävlingar man rapporte-
rade om. I boxningens fall var det till och med tidningarna som var drivande 
bakom de organisationer som anordnade proffsboxningsgalor. Några år in 
på 1930-talet försvann de flesta specialtidningarna och Idrottsbladet blev i 
det närmaste ensam kvar som idrottstidning med en nationell karaktär. 
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En annan medietyp där idrott förekom i stor utsträckning men som upp-
märksammats i ringa omfattning inom forskningen är biograffilmer. Bio-
graferna blev viktiga platser för att se idrott. Under 1910-talet förekom id-
rott i film då och då. Trots idrottens och boxningens tidiga plats på biograf-
repertoaren var det först under 1920-talet som genombrottet ägde rum. 
Publiken kunde möta idrotten i spelfilmer i lång- eller kortfilmsformat och 
i matchupptagningar. Vidare förekom mellanting mellan spelfilmer och do-
kumentära filmer samt filmer om matcher eller sådana som behandlade hän-
delser kring matcher och turnéer.  

Precis som på bio eller i pressen blev idrotten alltmer förekommande från 
1920-talets början och framåt på scenerna och i musiken. Det var framför-
allt i revyer som idrotten förekom. Revynumren framfördes ofta tillsam-
mans med en schlager. Melodierna gavs ut på skivor och som noter. Det 
fanns en nära koppling mellan teatrarna och musikutgivningen. 

Delar av sportpressen, filmmediet, musiken och revykulturen har varit i 
det närmaste negligerade av tidigare forskning. Mina resultat visar att det 
fanns en pluralism avseende produktionen och distributionen av idrottsre-
laterat innehåll i media som inte tidigare uppmärksammats. Därmed revi-
derar jag en tidigare etablerad bild av vilka marknadens aktörer var och 
vilket idrottsligt innehåll som man konkurrerade om att sälja. Mina studier 
av marknadiseringen av idrotten i media bidrar därför till att synen på idrott 
som ett enhetligt förmedlat samhällsfenomen med ett enhetligt innehåll kan 
utvecklas. Inte minst eftersom media gav så stort utrymme åt idrotter som 
inte hade sin hemvist inom idrottsrörelsen. Studierna indikerar också att 
media var viktiga aktörer för idrotten. Inte bara som förmedlare av idrott, 
utan som anordnare av idrott eller, om man så vill, som idrottsorganisat-
ioner.  

Fotboll, boxning och friidrott var de sporter som hade störst genomslag 
i massmedia. Det finns dock flera skillnader i vilka media genomslaget fanns 
och i innehållet i vad som rapporterades. Samtliga sporter bevakades inten-
sivt i dagspressen och var under perioden de tre mest uppmärksammade 
idrottsgrenarna. Fotbollen var mest omskriven i dagspressen. Inom den id-
rottsliga specialpressen var förhållandena annorlunda. Visserligen hade den 
största tidningen, Idrottsbladet, en spridning i sin rapportering av idrott, 
men i övriga sporttidningar var det ofta proffsboxningen som dominerade. 
På biograferna var det också annorlunda. Proffsboxningen var den idrott 
som förekom mest inom spelfilm och i nyhetsfilmer i både kort- och lång-
filmsformat gällande en enskild nyhetshändelse. I journalfilmerna förekom 
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däremot proffsboxningen betydligt mer sparsamt, medan friidrott och fot-
boll förekom regelbundet. Generellt kan man säga att proffsboxningen fö-
rekom i massmedia i större utsträckning än de andra idrottsgrenarna när 
det handlade om fiktion och friidrott och fotboll mer i renodlade nyhets-
sammanhang. Dessa mönster går igen när det gäller idrott som tema på 
teatrar och inom musiken. Proffsboxningen ser ut att varit betydligt mer 
koppad till andra nöjesföreteelser än fotbollen och framförallt friidrotten.  

De olika idrottsgrenarnas förankring i olika massmediala sammanhang 
betyder att deras marknadisering också såg olika ut. Proffsboxningens 
framväxt i Sverige som arenaidrott ägde rum efter att den slagit igenom som 
massmedieföreteelse i nöjestidningar, spelfilmer och nyhetsfilmer. Friidrot-
tens genomslag i massmedia var däremot något som följde av att det anord-
nades friidrottsgalor. Detta förklarar varför kampen om marknadsandelar 
inom proffsboxningen företrädesvis ägde rum mellan massmediala aktörer 
och mindre som strider inom förbunden och att kampen om marknadsan-
delar inom friidrotten ägde rum mellan aktörer inom idrottsrörelsen som 
kamper mellan olika klubbar och mellan klubbar och förbund. 

Med exempel från proffsboxningen ger analyserna vid handen att den 
massmediala infrastrukturen var en viktig del av marknadiseringen av id-
rotten, speciellt för att det genomfördes boxningsgalor med en framgångsrik 
svensk som publikdragare. Proffsboxningens förmåga att sälja sig via media 
bidrog till att en svensk boxningsstjärna etablerades. Den mest uppmärk-
sammade idrottaren under första hälften av mellankrigstiden var förmodli-
gen tungviktsboxaren Harry Persson. Det är lätt att förledas till att sätta 
likhetstecken mellan dennes framgångar och att boxningen slog populari-
tetsmässigt. Visserligen var Harry Persson stjärnan som den svenska 
proffsboxningen cirkulerade kring, men proffsboxningens popularitet var 
inte enbart ett svenskt fenomen. Harry Perssons stigande popularitet hade 
sin grogrund i att boxningen utvecklats till en masskulturell företeelse redan 
innan hans genombrott. Det var svenska massmedia som gjorde sporten po-
pulär och det var svenska massmedia som var intimt sammankopplade med 
boxningsarrangemangen. Boxningstidningarna och personer kring dem var 
ledande i de olika organisationer som arrangerade boxningsgalorna.  

De allra tydligaste kopplingarna mellan idrott och media finns inom 
proffsboxningen, men det fanns nära relationer även inom fotbollen och 
inom friidrotten. Det fanns ett ömsesidigt intresse hos AIK och pressen eller 
hos IK Göta och pressen att göra arrangemangen intressanta och 
stjärnspäckade. Olika dagstidningar var nästan alltid delaktiga i AIK:s mat-
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charrangemang, oavsett om det var seriematcher eller matcher mot ut-
ländska storlag. Pressen var viktig för hur idrotten organiserades och bed-
revs. Pressen var en viktig aktör inom idrotten precis som förbund och klub-
bar var. Tidningarna skapade de händelser som man sedan förmedlade i 
nyhetsform. 

De klubbar och tävlingsarrangörer jag studerat behövde ekonomiska re-
surser för att kunna erbjuda publiken vinnande hemmahopp, sportsliga 
framgångar och attraktivt motstånd. Jag har med en rad exempel visat att 
man med ekonomiska resurser kunde skaffa sig konkurrensfördelar oavsett 
om man befann sig inom den av amatörregler kringgärdade idrottsrörelsen 
eller utanför densamma. Detta betyder att marknadiseringen bidrog till att 
aktörerna gavs incitament för att skapa ekonomiska överskott till att kunna 
bygga en framgångsrik verksamhet.  

För de direkta idrottsarrangörerna, det vill säga klubbar och arrangörs-
sällskap, var intäkterna från de egna matcherna och tävlingarna centrala för 
att kunna skapa de ekonomiska resurser som behövdes för att bli konkur-
renskraftiga. Rörande AIK var hemmatcherna klubbens huvudsakliga in-
täktskälla och det var attraktiviteten hos dessa som avgjorde marknadspo-
sitionen. För de övriga studerade aktörerna finns inget källmaterial bevarat 
som styrker detsamma, men det är rimligt att förmoda att förhållandena var 
likartade inom proffsboxningen och för IK Göta.  

Det var dock inte bara de direkta arrangörerna som hade incitament för 
att stödja publikt attraktiva arrangemang. Kring fotbollsmatcherna knöts 
också AIK och fotbollförbundet ihop på ett sätt som paradoxalt nog inne-
bar att förbundet kom att ha ett intresse av att AIK:s matcher genererade 
stor omsättning och stora intäkter trots att denna marknadisering innebar 
att AIK:s maktposition visavi förbundet ökade och att spektakulär stjärnid-
rott utvecklades.  Förbundet gav nämligen sanktion till matcherna och 
krävde samtidigt andelar av intäkterna. Även andra, mindre stockholms-
klubbar inom fotbollen fick del av inkomsterna. Andra klubbar hade där-
med ett intresse av att hålla sig väl med AIK och detta visar sig också i den 
stora mängd ansökningar om pengar som kom in till klubben.   AIK gene-
rerade betydande medel till olika friidrottsklubbar genom att ersätta dessa 
för olika publikdragande elittävlingar som kryddade matcharrangemangen. 
Detta betyder att det fanns incitament både hos småklubbar och hos för-
bundet, samt hos friidrottsklubbar till att AIK:s matcher var välbesökta. På 
grund av att förbundet fick större inkomster ju större marknadsvärde mat-
cherna hade fanns det ekonomiska skäl till att inte vara negativ till mark-
nadiseringen, med allt som följde av denna med uppreklamerade matcher, 



326  NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse 

 

värvningar av spelare och en klubb som blev ekonomiskt starkare än för-
bundet. Ett agerande mot denna process kunde både ha ekonomiska konse-
kvenser för förbundet och för andra, mindre klubbar. 

Marknadiseringen av friidrotten innebar för det första att det fanns en 
potential av ekonomiska intäkter från arrangemangen och för det andra att 
kostnaderna för arrangemangen kunde öka. Marknadslogiken bidrog till 
att IK Göta ville ha mer av intäkterna från förbundets arrangemang genom 
att förbundet skulle premiera sportsligt framgångsrika klubbar. I valet mel-
lan att premiera sportsligt framgångsrika klubbar eller att fördela vinsterna 
till fler klubbar så valde förbundet det senare eftersom detta kunde mot-
verka marknadslogiken genom att fler klubbar då skulle kunna delta i mäs-
terskapstävlingar. Frågan om förbundens mästerskapstävlingar och fördel-
ningen av vinster från dessa skapade också en konkurrenssituation mellan 
förbund och klubbar, där IK Göta menade att storklubbarna behövde stär-
kas genom att få större ekonomiska resurser från förbundet, eftersom re-
surser krävdes för att få tillstånd sensationella tävlingar som lockade publik. 
I kampen om förbundets ekonomiska resurser ställdes förbundsintresset 
mot marknadslogiken, förbund ställdes mot klubb och de starka storstads-
klubbarnas intressen mot klubbar i övriga landet. De stora friidrottsklub-
barna i Stockholm menade av och till att konkurrenssituationen visavi frid-
idrottsförbundet var ohållbar samt att förbundets regler försvårade deras 
arbete i att anordna attraktiva arrangemang, till exempel innebar det svå-
righeter att engagera utländska stjärnor. Både inom friidrotten och inom 
fotbollen fanns tendenser till att idrottsrörelsen höll på att tudelas. IK Göta 
varnade för en sådan utveckling och inom fotbollen fanns återkommande 
försök till att fotbollförbundet skulle bryta sig ur idrottsrörelsen.  

Trots att det fanns gemensamma ekonomiska intressen mellan förbund 
och klubbar bidrog sålunda även de attraktiva arrangemangen till motsätt-
ningar. Både inom fotbollen och inom friidrotten går sådana att identifiera. 
Genomgående under den studerade perioden stred IK Göta ständigt för sin 
självständighet visavi förbundet. AIK valde en mindre konfrontationsinrik-
tad strategi men även AIK basunerade offentligt ut att klubbintressena 
måste få komma till sin rätt. Klubbintressena innebar möjligheter att bygga 
upp en framgångsrik, vinnande verksamhet byggd på de resurser som klub-
barnas attraktivitet hos konsumenterna gav. 

Mina resultat har visat att det var idrottsarrangemangen och idrottens 
relation till massmedia som var mest betydelsefulla i förhållande till mark-
nadiseringen av idrotten, men att marknaden var bredare än så. Idrottens 
marknadisering gjorde också att en rad kommersiella relationer etablerades 
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och att kommersiella aktörer blev intressenter i att sälja produkter och 
tjänster relaterade till idrott. Vid sidan av samarbeten med pressen hade till 
exempel AIK en rad andra kommersiella kontakter. Det kunde handla om 
bevakandet av kommersiella rättigheter för olika produkter såsom spel, 
samlarkort och sportutrustning, relationer med försäkringsbolag eller kon-
takter med resebyråer. Just resebyråernas engagemang är värt att lyfta fram 
då de agerade likt boxningsmanagers när de sökte få tillstånd matcher i Sve-
rige för utländska lag. Andra intressenter i idrotten kunde vara managers 
eller promotors, branschföreningar och förbund. 

Det finns ytterligare en aspekt på marknadiseringen av idrotten, nämligen 
att den gjorde att idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad sågs som ett 
hinder mot att kunna agera snabbt och effektivt i förhållande till mark-
nadens krav. IK Göta gav uttryck för att förbundsreglerna hindrade deras 
möjligheter att utveckla sina arrangemang. Demokratin sågs som tungrodd 
och man gav uttryck för att en storklubb hade bättre möjligheter att utveck-
las om den drevs med envåldsmakt. I de idémässiga uttalandena från IK 
Götas Sven Låftman låg något som kan liknas vid en pragmatisk inställning 
utifrån det faktum att idrotten hade marknadiserats och att denna process 
hade inneburit att verksamheten hade att ta hänsyn till andra omständig-
heter än övriga idrottsrörelsen. Omständigheter som handlade om att 
kunna driva en framgångsrik storklubb, med en verksamhet som attrahe-
rade publiken. Dessa omständigheter bidrog också till ett ifrågasättande av 
nödvändigheten av en demokratiskt förankrad idrottsverksamhet där klub-
ben, eller kanske hela idrottsrörelsen, borde ledas av en blandning av en 
stark entreprenör eller politisk ledare. 

Idrott som folknöje  
En central del i att idrotten marknadiserades var att detta folknöje bar på 
kulturella logiker som sålde identitet eftersom det var först via en attraktiv 
identitet som idrotten fann sin publik. 

Jag vill inleda med en invändning som kan riktas mot mina studier att 
dessa inte har haft fokus på genusrelationer. Dock vill jag här lyfta fram att 
det finns ett flertal företeelser som kan sättas i relation till vilken genusko-
dad identitet den bar på och som därmed kunde tjänat på en genusanalys. 
Detta gäller exempelvis det faktum att den masskulturellt orienterade idrot-
ten framförallt fann en marknad för att sälja olika typer av maskuliniteter, 
allt från den tystlåtne och hårdslående stensättaren från Hagalund, Harry 
Persson, till den bildade löparen, ”den flygande folkskolläraren” Edwin 
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Wide. De enda mer påtagliga exemplen på att feminitet var en del av pro-
dukterna var mer eller mindre avklädda kvinnor i boxningstidningarna. 
Dessa tidningar bar också på en mångfacetterad representation av män med 
vissa homoerotiska toner vilket kan tyda på mångfacetterade maskuliniteter 
och ett dynamiskt förhållande till heteronormativitet. I övrigt finns också 
analyserbara mönster i den masskulturella representationen av framgångs-
rika idrottsmän som föremål för kvinnors åtrå. 

Resultaten från mina undersökningar är att både marknadslogiken och 
den kulturella logiken i flera fall kom att få överhanden över tävlingslogi-
kens kärna, nämligen att tävla på lika villkor. Detta syntes i hur IK Göta 
regelmässigt försökte tänja på förbundets regler, vilka bland annat syftade 
till en gemensamt beslutat struktur för tävlandet. Detta syntes också genom 
hur man inom boxningen mer värderade matcher med ett attraktivt kultu-
rellt innehåll framför sportsligt jämna matcher eller hur man hos AIK 
byggde upp sin matchverksamhet med seriematcher och vänskapsmatcher 
mot utländska storlag. Det finns samtidigt vissa skillnader i hur man värde-
rade tävlingsresultaten kulturellt i de olika idrotterna. Inom boxningen var 
galorna uppbyggda så att det största hemmahoppet i allmänhet vann mot 
en utländsk motståndare. Den kulturella laddning som en utländsk mot-
ståndare gav var viktigare än dennes idrottsliga meriter och det var under-
förstått hos publiken att hemmahoppet skulle vinna, vilket också korre-
sponderade med arrangörernas kommersiella intresse och möjligheter att 
sälja framtida galor. Proffsboxningens matcher var lättfattliga samtidigt 
som mina undersökningar visat att intresset för dem inte enbart var betingat 
av en tävlingslogik, eftersom det ibland var oklart vad matcherna gällde och 
att resultaten ibland var mycket lätta att förutse på grund av okvalificerade 
motståndare.   

I detta avseende är friidrotten mer sammansatt eftersom det inte finns 
några indikationer på att de internationella galorna byggdes upp på ett sätt 
så att hemmahoppen alltid vann. De utländska friidrottarna vid IK Götas 
galor var ofta mycket meriterade idrottare. I kraft av detta var de attraktiva 
för publiken och de svenska idrottarnas prestationer förminskades inte av 
att de understundom inte vann. De utländska stjärnornas attraktivitet låg 
dock mer i att de var bemärkta idrottare än i att deras prestationer på Sta-
dion mättes i tävlingsprestationer mot de svenska idrottarna. Detta fram-
kommer via mina exempel på att storstjärnor inte tilläts tävla utan istället 
gjorde uppvisningslopp, eller att uteslutna löpare kunde springa utom täv-
lan i de ordinarie loppen. Inom fotbollen syns två tendenser, dels att serie-
matcherna var populära i kraft av intresset för spelandet i den allsvenska 
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serien och genom de kringarrangemang som omgärdade dessa, dels att vän-
skapsmatcherna var intressanta genom att publiken fick se utländska stor-
lag, oavsett om AIK vann eller inte. 

Med ovanstående har antytts att den masskulturellt orienterade idrott 
som jag studerat hade en tydlig relation till den internationella idrotten. 
Förhållandet mellan media och idrotten var intimt och media tillhandahöll 
identifikationsmöjligheter och skapade en publik utanför arenorna. Detta 
medförde att publiken mångfaldigades och att idrotten blev intressant för 
marknadsaktörer. Mest intresse ägnade media åt fotboll, boxning och friid-
rott, men olika media ägnade olika idrotter olika typer av intresse. Min 
slutsats är att det sker en både kvalitativ och kvantitativ förändring vid bör-
jan av 1920-talet rörande idrotten i den framväxande masskulturen. För-
ändringarna och tillväxten kan ses inom sportpressen, filmen, teatern och 
musiken och det finns en tidsmässig samstämmighet i utvecklingen, dels 
mellan de olika medieformerna, dels med den internationella utvecklingen 
både avseende tillväxt och tillbakagång. Övergripande går att iaktta att till-
växten och uttrycksformerna för den idrottsligt orienterade masskulturen 
var internationellt orienterad. Den bar på amerikanska influenser som in-
nehöll en kommersiellt orienterad idrott som delvis var annorlunda än den 
svenska idrottsrörelsens ideal och svenska nationella stereotyper. Detta be-
tyder dock inte att de internationella referenserna var entydigt domine-
rande, utan tvärtom rådde en mångtydighet och förändringar kan iakttas. 
Detta syntes bland annat på biografrepertoaren. 

På biograferna mötte publiken idrott och idrottsreferenser och det skedde 
förändringar under den studerade perioden avseende den kulturella identitet 
som omgav idrotten. Under stumfilmstiden tog biografbesökarna del av id-
rottsreferenser genom amerikanska filmer som inte formats av svenska film-
producenters försök att anknyta till ideal formade i Sverige. När ljudfilmen 
slog igenom och svenska långfilmer blev framträdande riktades publikens 
intresse om från de amerikanska filmerna till de svenska filmerna. I de 
svenska filmerna med idrottsmotiv syntes en utveckling från att idrotten il-
lustrerades med välskräddade idrottsmän som hade cigaretten i mungipan 
till en bild av idrottsmannen som ett moraliskt föredöme. Dock ser de stu-
derade mediernas roll och innehåll ut att förändras under 1930-talet till att 
förmedla nationellt identitetsbärande stereotyper. Resultaten indikerar att 
denna utveckling mer var beroende av mediernas tekniska utveckling än av 
idrottens interna utveckling.  

Idrottsinnehållet i spelfilmer, sporttidningar, musik och revyer var inte i 
första hand byggt på att förmedla en intresseväckande tävlingslogik. Istället 
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var det referenser till moderiktighet, skumrask eller stjärnglans som sålde. 
Idrotten framställdes inte heller företrädesvis ur en bondkomisk synvinkel 
på skivor och teatrar. Istället är det påtagligt hur ofta boxaren eller fotbolls-
spelaren framställdes som representanter för det som var ”inne” och att id-
rottarna stod för en form av internationell eller urban erfarenhet. Det hand-
lade om ”lirare” eller smokinglirare, om spelare som var bäst ”för flickan 
på stan” eller Harry Persson som ”Moder Sveas stolta son” som hade fram-
gång i USA, ett USA som var huvudleverantör av denna idrottsliga mass-
kulturs innehåll. 

Ovanstående utgör olika exempel på idrottsreferensernas kulturella inne-
håll. Detta var innehåll som samspelade med idrottens tävlingslogik. Det 
var detta samspel som både gjorde idrotten till ett lättfattligt och attraktivt 
objekt att konsumera samtidigt som samspelet också gjorden idrotten 
mångtydig. Det är påtagligt hur den marknadiserade idrottens masskultu-
rella uttryck bar på en motsägelsefullhet. Till exempel var det när idrotten 
sportifierades som den blev verkligt underhållande samtidigt som tävlings-
momentet också kunde reduceras bort helt till förmån av förmedlandet av 
kulturella referenser. 

Förhållandena var som sagt aldrig entydiga. Inom sportpressen fanns det 
vid sidan av de tidningar som jag valt att lyfta fram i mina studier även 
andra tidningar med andra inriktningar. Samma brist på entydighet har jag 
också lyft fram med idrott på film, där veckojournalerna innehöll mindre 
inslag om den typ av idrott jag koncentrerat mig på, medan exempelvis box-
ningen förekom inom andra typer av filmer. Denna brist på entydighet talar 
också för att själva begreppen idrott och sport inte tjänar på att främst för-
stås utifrån tanken om att idrottsmöten på människors fritid främst sker 
genom den organiserade idrottsrörelsens aktiviteter. Resultaten från mina 
studier talar för att idrott som fenomen i samhället är mångtydigt och att 
den formas i en marknadssituation som hade konsekvenser både för den 
sportifierade idrottens tävlingslogik och för dess kulturella innehåll. 

Den professionella boxningen stod med ett ben i folkliga nöjeskulturers 
mylla, men dess ledande aktörer kom inte sällan från idrottsrörelsen och 
flera var samtidigt aktiva i att etablera amatörboxningen som en del av id-
rottsrörelsen. Det fanns alltså nära kopplingar mellan boxningens två gre-
nar. Proffsboxningen var samtidigt framförallt en masskulturell företeelse 
som bars fram av tidningar, teater- och filmproducenter, bokförläggare, ga-
laarrangörer och boxningssällskap. Men proffsboxningen var samtidigt ur 
flera synvinklar en modern tävlingsidrott. Den professionella boxningens 
organisering skilde sig från idrottsrörelsen på flera sätt. Den professionella 
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boxningen har sällan utmärkts av stabila organisationer, varken i Sverige 
eller annorstädes. Dess organisatörer tillhörde inte idrottsrörelsen, utan de 
utgjordes av olika marknadsaktörer med hemvist utanför idrottsrörelsen. 
Men det handlade om tävlingsidrott som förmedlades i samma mediala 
sammanhang som annan idrott.  

Boxningens rötter finns inte bara i den brittiska idrotten utan står också 
att finna inom nöjeskulturen, i kontinental kraftsport och i den amerikanska 
muskelknuttekulturen. Boxningsgalornas uppbyggnad och presentationen 
av boxarna i programblad och tidningar ger en bild av att boxningen var 
delaktig i en internationell kultur. Den förhöll sig framförallt till det ameri-
kanska kulturinflytande. Nästan alla tongivande galor innehöll internation-
ella matcher där svenskar mötte utländskt motstånd. I planeringen av ga-
lorna lades vikt vid att hemmaboxaren hade god chans att vinna. Denna 
strävan var viktigare än att skapa sportsligt jämna matcher. Galorna sågs 
som ”riktiga” proffsgalor först när de var internationella. I jämförelsen med 
fotbollen var boxningen mer internationellt orienterad. Detta går att se i 
hur man valde att amerikanisera en del svenska boxare med utländska 
smeknamn på ett sätt som man inte gjorde inom fotbollens AIK.  

Kopplingen till Amerika syntes i ringtaktiken och i rörelsemönster. Sättet 
att röra på sig bar på ett budskap och det var ”fighterns” gåpåaranda som 
premierades. Kopplingen till det amerikanska visade sig inte bara genom 
stilreferenser. Det fanns direkta ställningstaganden till vad som var bra och 
vad som var dåligt med det amerikanska inflytandet. De idémässiga ställ-
ningstagandena kan kopplas till en kamp om marknadsandelar. Uttalanden 
om de amerikanska idéerna bar ibland på angrepp på konkurrenterna på 
tidningsmarknaden. Det fanns därmed en pragmatisk inställning till att fö-
respråka idéer om idrotten som gynnade den egna verksamheten. I box-
ningen syntes detta i en kamp om vad som var det rätta amerikanska infly-
tandet. I AIK och IK Göta, som båda verkade inom RF:s ramar, förekom 
liknande processer. Klubbarna anslöt sig till idrottsrörelsens övergripande 
idéer, men använde idémässiga uttalanden främst som ett sätt att svära sin 
trohet när det handlade om att inte hamna utanför RF: och specialförbun-
dens monopolliknande sanktionsrätt över tävlingsverksamheten. 

Den masskulturellt orienterade idrott som studerats bedrevs och förstods 
i ett internationellt sammanhang. I den svenska idrottshistoriska forsk-
ningen har man utifrån detta dragit slutsatser om att idrotten främst kan 
förstås i hur den stärker och konfirmerar svensk nationell identitet. Mina 
resultat pekar inte i den riktningen utan på en påtaglig pluralism istället. Ett 
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ytterligare exempel på masskulturens internationella orientering kan häm-
tas från boxningen. Detta kan också användas till att nyansera bilden av 
idrotten som bekräftande av svensk nationell identitet. 

Boxningen fanns i ett sammanhang där media, boxare, boxningsporten 
och kommersiella krafter samspelade i en kommersiellt orienterad masskul-
tur. Denna masskultur bar i stor utsträckning fram ett amerikanskt kultur-
inflytande. Det amerikanska kulturinflytande som förmedlades syntes i lan-
seringen av olika varor.  Exempel på detta är tuggummi, cigaretter och klä-
der. Efter en genomgång av produkter med boxningsladdning kan den ide-
ale konsumenten beskrivas som att efter intagande av stärkande medel 
kunde den 100%-ige yankeen vara redo att möta världen med ett knock-
outslag fyllt av den kraft som småspararens sparkapital hos Postbanken 
kunde ge. Jag har inte identifierat produkter som salufördes på den varu-
marknad som kan kopplas till proffsboxningen, produkter som bar på bud-
skap som bekräftade traditionalism eller en svensk kollektiv identitet. Att i 
det närmaste alla proffsgalors huvudmatch utgjordes av en drabbning mel-
lan en svensk och en utländsk boxare eller att Harry Persson i det närmaste 
enbart boxades mot utländska boxare kan visserligen indikera vikten av att 
stärka den svenska självkänslan, men mina undersökningar pekar framför-
allt på att dessa matcher underströk proffsboxningens internationella ka-
raktär. Detta understryks än mer i det aktiva skapandet av smeknamn och 
artistnamn genom vilka man försökte amerikanisera de svenska boxarna. 
Idrottens och massmedias förmåga att skapa en nationell samhörighet skall 
inte underskattas och får ses som välbelagd av tidigare forskning. Det är 
dock inte den enda roll som idrotten hade. Idrotten har en förmåga att gå 
över nationsgränserna och ovan finns tydliga exempel på masskulturens 
mångtydighet. 

Vilken typ av amerikanism var mest säljande inom proffsboxningen? 
Mina resultat pekar återigen på masskulturens brist på enhetlighet och att 
boxningens företrädare var lika splittrade i idémässiga frågor som man var 
rörande förekomst av stabila och allmänt accepterade organisationer för 
sporten. I förhållande till Tobias Starks resultat, att ishockeyns riktiga ge-
nomslag ägde rum först när den försvenskats efter andra världskriget då 
man slutat betrakta ishockeyn som en utländsk och amerikansk import som 
passade svensken illa, menar jag för det första att mina studerade grenar 
under mellankrigstiden var attraktiva just i kraft av sin internationella iden-
titet, som ofta var amerikansk, samt att det inte fanns en allmänt accepterad 
syn på vad denna amerikanska identitet stod för.  
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De idémässiga ställningstagandena förefaller vara formade i en kamp om 
marknadsandelar. Detta skiljer sig en aning från hur fotbollens AIK och 
friidrottens IK Göta agerade eftersom dessa klubbar inte sällan ställde sig 
bakom idrottsrörelsens centralt formulerade idébudskap. För dessa aktörers 
del framkom deras kulturella identitet på andra sätt.  

Den kulturella laddning som AIK:s arrangemang hade var ett resultat av 
att ledningen försökte stärka AIK:s marknadsposition och öka intäkterna. 
AIK:s europeiska turnéer gav en ytterligare kulturell laddning till klubben 
såsom ett internationellt storlag och att spelarnas status höjdes. Ur den syn-
vinkeln är det inte förvånande att AIK och dess spelare förekom mest i fil-
mer, på revyer och i sånger. 

I samtliga av mina studier har det framkommit att en viktig del i aktörer-
nas kulturella identitet har legat i en internationell orientering. Inom box-
ningen och friidrotten ser den viktigaste delen av den internationella identi-
teten ut att ha varit en koppling till Amerika. I IK Götas fall syntes det i 
anordnandet av amerikaspel och i smeknamnet ”de stålgrå”, som gav en 
aura av nuet och delaktighet i ett framgångsrikt sammanhang. Detta rim-
made väl med andra uttryck för klubbens identitet såsom antydningar om 
att den idrott man stod för skulle komma att drivas utanför idrotten, en 
exklusiv inre klubbkultur och storslagna framtidsvisioner. 

Anknytningen till det amerikanska ser inom friidrotten inte främst ut att 
ha varit betingat av ett försök att stärka en svensk nationell identitet genom 
att bärga svenska vinster. Det var så att säga närvaron av amerikanska fri-
idrottare som gjorde arrangemangen attraktiva. Detta påminner om hur 
man inom proffsboxningen alltid försökte ge galorna en internationell prä-
gel, där just det amerikanska ser ut att ha haft en särställning. Rent tävlings-
mässigt finns det skillnader mellan boxningen och friidrotten. De utländska 
idrottarna i friidrottsgalor skulle ha en hög idrottslig renomé och de var ofta 
framgångsrika i tävlingarna. Inom boxningen förlorade de utländska box-
arna nästan alltid mot svenska boxare på svensk mark och de utländska 
boxarna fick mer sitt värde för publiken genom att de stod för internation-
ella fläktar än av deras idrottsliga meriter. 

En arena för grupper som vill utnyttja idrotten för olika syften 
Resultaten från mina undersökningar är entydiga. De studerade idrotterna, 
proffsboxning, fotboll och friidrott var i delar påverkade av marknadise-
ringen. Kommersialiseringsprocesserna hade konsekvenser. De olika delstu-
dierna har åskådliggjort att idrotten var en företeelse där en rad olika aktö-
rer var verksamma. Marknadiseringen bidrog följaktligen till att dessa hade 
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möjlighet till, och ville, utnyttja idrotten för sina syften. Det kunde handla 
om förbund, klubbar, medieaktörer, promotors, managers, varuproducen-
ter, resebolag, branschorganisationer, yrkesföreningar och bolag knutna till 
föreningarna. Förutsättningen för detta var att idrotten genom att tävlings-
logiken blivit en motor i kommersialiseringsprocesserna, att idrotten hade 
blivit en lättfattlig nöjesaktivitet som kunde säljas på den masskulturella 
marknaden.  

Guttman menade att en logisk process har lett fram till att den moderna 
tävlingsidrotten var sportifierad, det vill säga att den bland annat var stan-
dardiserad och enhetligt organiserad. I det svenska fallet resulterade detta, 
sett utifrån det svenska kunskapsläget, i folkrörelseidrotten som kom att 
definiera vad idrott var. I nedanstående avsnitt problematiserar jag tävlings-
logiken och Guttmans sportifieringsbegrepp utifrån de processer som mark-
nadiseringen bidrog till. 

En tongivande ståndpunkt inom den svenska, idrottshistoriska forsk-
ningen har varit att idrottsrörelsen utvecklade en folkrörelsekaraktär likt 
andra rörelser som nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen avseende med-
lemskap i föreningar, social och geografisk spridning och enhetlig organi-
sationsstruktur. Implicit i detta ligger också att de olika förbundsnivåerna 
hade legitimitet och maktresurser att styra utan att lokala aktörer gick sin 
egen väg. Vidare skulle man också bedriva idrott utifrån organisationsge-
mensamma stadgar och regler. Jag menar att mina resultat varken utgör, 
eller avser att vara, ett grundskott mot föreställningen om idrottsrörelsen 
som en folkrörelse. Däremot bidrar de till en problematisering av att le-
dande företrädare i de mest populära idrotterna i ljuset av marknadsorien-
teringen stod för en verksamhet som inte främst präglades av folkrörelsens 
karaktäristik och att marknadiseringen bidrog till att det utvecklades en or-
ganisatorisk pluralism.  

Mina undersökningar visar att den marknadiserade idrotten inte fullt ut 
motsvarade den uppfattningen om vad folkrörelseidrotten utgör. Nedan vill 
jag visa på att just den masskulturellt populära idrotten bar på en motsä-
gelsefullhet och jag gör det i förhållande till några av Guttmans sju karatä-
ristika för sportifierad idrott. 

Jag har inte identifierat några skillnader avseende det första kriteriet, att 
modern tävlingsidrott är sekulariserad, det vill säga att den marknadiserade 
idrotten inte gav uttryck för rituella eller religiösa praktiker. Däremot finns 
en rad motsättningar rörande övriga kriterier.   

Alla hade inte möjlighet att delta i den marknadiserade idrotten och täv-
landet ägde inte alltid rum på lika villkor. Deltagandet i de arrangemang 
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som anordnades var framförallt beroende av det marknadsvärde som en 
deltagare bedömdes ha. Detta var särskilt tydligt inom proffsboxningen och 
friidrotten. Där var den kulturella laddning som vissa deltagare hade ofta 
viktigare än de sportsliga meriterna. Friidrottstävlingar laddades med ame-
rikanskt innehåll och inom proffsboxningen var det viktigare med ut-
ländska motståndare, även om de hade bristfälliga meriter, än att det blev 
sportsligt jämna och därmed oförutsägbara matcher. Trots att proffsbox-
ningen ägde rum enligt ett regelverk och att båda boxarna formellt hade 
möjligheter att vinna talar utgången av huvudmatcherna, där nästan alltid 
hemmaboxaren vann, för att tävlandet inte ägde rum på lika villkor. Inom 
proffsboxningen kan konstateras att litet talar för att det ens var meningen 
att en utländsk boxare skulle ha möjlighet att stå som vinnare i galornas 
huvudmatcher. Inom friidrotten sattes också tävlingsprincipen ibland ur 
spel, men då genom att omtolka eller att tänja på regelverken. Tävlandet på 
lika villkor, det vill säga enligt de regler som friidrottsförbundet satte upp 
som villkor för tävlingar, sattes ur spel genom arrangerandet av uppvis-
ningslopp när idrottare inte tilläts tävla i ordinarie lopp, springande i lopp 
utan att tävla mot övriga löpare, eller genom att icke godkända tävlande 
sprang lagtävlingar men räknades bort ur de individuella resultatlistorna. 
När utländska storstjärnor väl tävlade vid friidrottsgalorna fick de däremot 
gärna vinna sina lopp. Inom fotbollen sattes också principen om att tävla 
på lika villkor ur spel i förhållande till den tidens regler och uppfattningen 
om hur trupperna skulle formeras. Ett exempel på detta är hur AIK värvade 
spelare och där värvningsverksamheten bedrevs med stor kreativitet. Detta 
visar att idrottens regelverk var förhandlingsbart för klubbens ledare i för-
hållande till de regler och ideal som man sa sig företräda.  

Den moderna idrotten karaktäriseras vidare, enligt Guttman, av en spe-
cialisering med till exempel en tydlig uppdelning mellan publik och delta-
gare eller mellan amatörer och professionella. Visserligen var inte publiken 
med som deltagare i själva idrottsutövandet, men publiken hade en viktig 
roll för arrangemangen, dess utformning och sportsliga utfall. Publiken var 
i det avseendet en medspelare eftersom arrangemangens utformning var be-
roende av att de upplevdes som attraktiva att konsumera och just idrotts-
konsumenternas intresse kom därmed att omforma idrotten. Bland annat 
innebar detta att gränsen mellan amatörer och professionella i vissa fall 
luckrades upp. Detta visade sig genom att både IK Göta och AIK värvade 
friskt och i AIK:s fall har jag också kunnat belägga hur man ersatte spelar-
nas moderklubbar. Just värvningar var något som man inom amatöridrot-
tens förbund kopplade till negativa konsekvenser av kommersialiseringen. 
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Inom boxningen upprätthölls gränsen genom att proffs och amatörer täv-
lade enligt skilda regler och inom olika typer av organisationer. Amatörerna 
boxades inom amatörboxningsförbundets ram och de professionella boxa-
des mot betalning för ledande marknadsaktörer. Det paradoxala i samman-
hanget var att amatörerna var licensierade, det vill säga att de uppfyllde ett 
kriterium för professionalisering, men att det inom den svenska proffsbox-
ningen saknades fullt ut accepterade, kontrollerande och därmed licensie-
rande organisationer. Den bristfälliga professionaliseringen inom 
proffsboxningen kombinerat med ett starkt marknadsberoende kastar där-
med nytt ljus över de matcharrangemang som ofta karaktäriserades av un-
dermåliga boxare och närmast förutbestämda resultat. Inom fotbollen kan 
AIK ses som ett annat motsägelsefullt exempel. Mina undersökningar visar 
att trots att AIK med något undantag höll sig inom förbundets regelverk 
och därmed också kan sägas ha respekterat fotbollförbundets gräns mellan 
proffs och amatörer är det svårt att karaktärisera AIK:s spelare som amatö-
rer. Klubben försökte hela tiden finna sätt att ersätta spelarna genom att 
överösa dem med diverse tillåtna förmåner och genom att kanalisera ersätt-
ningar till spelarna genom bolag och fonder. Spelarna var licensierade och 
skattemyndigheterna menade att deras ersättningar utgjorde skattepliktiga 
inkomster. Det faktum att AIK:s klubbledning hela tiden tänjde på reglerna 
och även gick runt dem, att spelarna fick en stor andel av sina totala in-
komster från fotbollsspelande och att ersättningarna tidvis beskattades, ta-
lar för att marknadslogiken också kunde verka mot Guttmans specialise-
ringskriterium. 

Rationaliseringen är ett annat viktigt kriterium på modern tävlingsidrott 
eftersom en förutsättning för idrottens attraktivitet är att det finns ett mål-
relaterat och rationellt regelverk. Jag instämmer i att just denna rational-
isering är en förutsättning för idrottens lättfattlighet och förmåga att bli en 
nöjesföreteelse inom masskulturen. Mina resultat visar dock att det regel-
verk som omgärdade tävlingarna inom fotbollen, men framförallt inom fri-
idrotten av arrangörerna ansågs motverka möjligheterna att skapa intresse-
väckande tävlingsarrangemang. Sett ur den marknadsorienterade friidrotts-
arrangören IK Götas synvinkel motsvarade inte friidrottsförbundets regel-
verk de marknadsmässiga möjligheter som friidrottsintresset i Sverige gav. 
Detta gav upphov till en rad konflikter med förbundet i frågor om tävlings-
datum, fördelning av inkomster från tävlingar, hur ersättningar fick ges, 
vilka som fick representera klubben eller hur tävlande bjöds in. Inom den 
professionella boxningen utvecklades det under perioden inte ett tydligt re-
gelverk kring vad matcherna gällde, vilken titel det boxades om eller hur en 
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boxningsmatch skulle jämföras med en annan för att kvalificera sig till 
större matcher. Kända boxare och tränare kunde också poängtera vikten av 
att skaffa sig fördelar i matcherna genom att få publiken på sin sida eller att 
använda sig av tjuvtricks under matcherna. Regelverken sågs därmed inte, 
av vissa, som rationella i förhållande till målen att vinna matcher och vinna 
publikens gunst. Därmed kan vissa tongivande aktörers förhållande till reg-
lerna inte ses som ett uttryck för att proffsboxningssporten var sportifierad 
fullt ut.  Ur denna synvinkel var proffsboxningens matcher i vissa avseenden 
mer präglade av en marknadslogik, det vill säga att matchens värde bedöm-
des mer utifrån uppreklameringen av den, än av en tävlingslogik.  

Ovanstående problematisering av den idrott som hade en tydlig masskul-
turell prägel kan sättas i relation till Mats Franzéns resultat. Han har iden-
tifierat en skillnad mellan idrottens grenar och populärkulturens uttryck, 
nämligen att idrottens regler är tydliga och stabila medan populärkulturens 
är oskrivna, förhandlingsbara och utsatta för kreativa ifrågasättanden. 
Samtidigt menar han att idrotten är en samling populärkulturella uttryck 
med olika kulturella innehåll. Jag menar i motsats till Franzén att tydlig-
heten i idrottens regelverk inte gällde och att de aktörer jag studerade ut-
märktes av sin vilja att förhandla om reglerna och utsatte dem för kreativa 
ifrågasättanden. 

Den moderna tävlingsidrotten karaktäriseras enligt Guttman av en byrå-
kratisering med idrottsorganisationer som övervakade regler, arrangerar 
tävlingar etcetera. Mina undersökningar nyanserar detta. Under mellank-
rigstiden pågick nämligen sökande efter lämpliga organisationsformer som 
kunde motsvara aktörernas behov.  

Marknadiseringen bidrog till att massmedia blev viktiga aktörer inom 
idrotten. Detta påverkade organiseringen av idrotten.  Pressaktörer kunde 
nämligen fungera som de organisationer som organiserade tävlingar och 
därmed var pressen både direkta intressenter i tävlingsidrotten och ibland 
organisatörer av densamma. På vilket sätt detta ägde rum skilde sig åt mel-
lan de olika idrottsgrenarna. Trots skillnaderna i genomslaget inom olika 
massmedia var pressen regelbundet direkt involverad i tävlingsarrange-
mangen inom både proffsboxningen samt inom friidrotten och fotbollen. 
Tidigare forskning har visat på kopplingen mellan idrotten och tidningar 
genom att beskriva hur tidningarna bedrev aktiv journalistik, det vill säga 
att man var med och stödde arrangemang som man skrev om. Mina resultat 
visar att engagemanget gick längre än så. Inom proffsboxningen var det helt 
enkelt olika pressaktörer som var en förutsättning för att idrottsgrenen 
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överhuvudtaget bedrevs. Pressaktörerna var intimt kopplade till proffsbox-
ningsförbund, managers, promotors och arrangörssällskapen. DN:s enga-
gemang i friidrottsgalorna sträckte sig längre än bara till ”aktiv journali-
stik”.  Pressaktörer var regelbundet kommersiella parter i arrangemangen. 
Det studerade materialet antyder bland annat att tidningar kunde handha 
ekonomiska relationer med utländska idrottare som inte var tillåtna för id-
rottsklubbar inom idrottsrörelsen. Pressens engagemang innebar att det 
fanns aktörer kring idrottstävlingarna som var direkt delaktiga i tävlingar-
nas genomförande samtidigt som de låg utanför förbundets kontrollmöjlig-
heter. Därigenom bidrog de stora publikdragande tävlingarna till en utma-
ning av förbundets maktposition och dess möjligheter att kontrollera ar-
rangemangen. Som en följd av detta menar jag att pressen representerar or-
ganisationer inom idrotten, men utanför idrottsrörelsen. 

Under denna tid präglades inte proffsboxningen av en byråkratisering där 
en enhetlig organisationsstruktur utvecklades. Förhållandena var de mot-
satta. Det fanns en pluralism av organisationer som regelmässigt ifrågasatta 
varandras auktoritet.  Inom proffsboxningen syntes den organisatoriska 
pluralismen genom att boxningsarrangörerna utgjordes av inbördes kon-
kurrerandes arrangörssällskap som inte tillhörde något förbund som kan 
jämföras med idrottsrörelsens specialförbund. Trots att den samlade id-
rottsrörelsen gick segrande ur mellankrigstiden ger mina undersökningar 
fog för en tolkning att den marknadiserade idrotten under den studerade 
perioden gav uttryck för en organisatorisk pluralism där det ingalunda var 
tydligt vilka som skulle gå segrande ur striderna och därmed vilken utveckl-
ing som idrotten stod inför. Inom boxningen befann sig varken amatörbox-
ningen eller proffsboxningen inom idrottsrörelsen. Amatörboxningen var 
visserligen organiserad i ett förbund enligt idrottsrörelsemodell men det 
dröjde tills mellankrigstidens slut innan detta förbund togs upp i den sam-
lade idrottsrörelsen. Något senare inordnades även proffsboxningen i ama-
törförbundet. Under den studerade perioden organiserades aldrig ett starkt 
proffsförbund. De olika proffsboxningsförbunden hade aldrig kraften att 
hålla samman och utveckla sporten samt fungera som övervakare av den 
svenska proffsboxningen. Den förbundsbildning som blev starkast var mer 
ett förbund för arrangörer och det blev aldrig fullt ut accepterat av de olika 
arrangörsintressenterna. Boxarna å andra sidan gjorde försök till att orga-
nisera sig i en ”boxarring”. Proffsboxningens organisationer bestod därmed 
av massmedieaktörer som var nära kopplade till boxningsarrangörerna och 
boxare som under en tid försökte organisera en form av yrkesförening.  
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Inom friidrotten och fotbollen fanns också en konkurrens mellan klub-
barna och mellan klubbar och förbund. Det är tydligt att de studerade klub-
barna upplevde en konkurrenssituation visavi specialidrottsförbunden. Den 
marknadiserade idrotten bar på en påtaglig mångtydighet. Detta visar sig i 
att förbund och klubbar konkurrerade med varandra samtidigt som förbun-
den hade ekonomiska incitament till att IK Göta eller AIK blev publikt 
framgångsrika eftersom det då genererades medel till förbunden.  

Det finns vidare exempel på organisationer som bildades för att företräda 
de sportsligt mest framgångsrika aktörerna eller för att främja den egna 
klubben. Inom fotbollen formerades serieföreningen, vilken fungerade som 
en intresseorganisation för elitklubbarna i förhållande till fotbollförbundet. 
Inom friidrotten uppstod också periodvis en organisatorisk pluralism. Ex-
empel är den ”idrottstrust” som IK Göta ingick i under 1920-talet. Inom 
fotbollen har jag också visat hur AIK startade både en fond och ett aktiebo-
lag för att kunna hanntera ersättningar till spelare och med olika typer av 
inkomster relaterade till verksamheten. Företeelser som inte var tillåtna att 
handskas med inom klubben.  

Guttmans två avslutande kriterier rör den moderna tävlingsidrottens 
strävan efter kvantifiering och viljan att abstrahera tävlingsprestationerna i 
form av rekord. Inte heller rörande dessa är den marknadiserade idrotten 
utan motsägelser. Publiken lockades i stor utsträckning till friidrotts- och 
fotbollsmatcher genom mästerskapstävlingar och seriematcher. Ett struktu-
rerat och lättfattligt tävlande på nationell nivå lockade åskådare. Inrättan-
det av en rikstäckande serie med mästerskapsstatus anses som en bidra-
gande orsak till den svenska fotbollens stora genombrott som publiksport 
och massmedieföreteelse. Det finns dock också exempel på att tävlandet och 
tävlingsresultaten var det enda som gjorde idrotten attraktiv. I friidrottens 
fall finns exempel på hur utfallen av tävlingarna var mindre betydelsefulla 
än att de bar på en särskild kulturell laddning och stjärnglans. Det samma 
kan sägas gälla AIK:s populära vänskapsmatcher mot utländska storheter 
där de sportsliga resultaten, det vill säga den kvantifierbara och jämförbara 
prestationen, i viss mån kan sägas vara underordnade uppvisningen av ut-
ländska storheter på Stadion. 

Sportifieringen av idrotten var som nämnts en betydelsefull del av att id-
rotten kunde utvecklas till en masskulturell företeelse, men som jag visat 
bar även utvecklingen av idrotten som en marknadiserad, masskulturell fö-
reteelse på en motsägelsefullhet som tog sig olika uttryck i de olika idrot-
terna. Marknadiseringen bidrog till att själva idrottandet kom att påverkas 
och till att idrotten blev till en arena för olika grupper som ville utnyttja 
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idrotten, ibland för att skapa arrangemang och göra den egna organisat-
ionen till marknadsledare, ibland för att tjäna pengar, ibland för att främja 
just toppidrotten i förhållande till annan idrott eller för att nyttja idrotten 
just för att främja de syften som låg bakom idrottsrörelsens strävanden. 
Sammantaget hade det en betydelse för idrottens institutionella organisering 
och detta formade det organisatoriska fält varur idrotten kom att utvecklas. 
Ur den aspekten var tävlingslogiken både förutsättningen för idrotten som 
nöjesföreteelse likväl som den var en bidragande orsak till de konflikter 
inom idrotten som hotade dess legitimitet. 

Den organisatoriska pluralismen är svår att tolka som ett utryck för spor-
tifieringsprocessens riktning mot allt mer enhetligt organiserad idrott. Frå-
gan är om marknadiseringen också bidrog till att tendenser till hot mot id-
rottsrörelsens enighet. Tendenser som kan påverkat tävlingslogiken och 
som speglas i en pluralism kring synen på organisationsgemensamma beslut 
inom idrottsrörelsen vilka handlade om hur tävlandet skulle gå till eller rö-
rande de regler som kringgärdade idrottandet. Jag vill därför avsluta detta 
avsnitt om tävlingslogiken med att utveckla mina resultat i förhållande till 
tidigare forskning, där jag menar att mina totala resultat pekar på att samt-
liga studerade idrotter faller in under nedanstående analys, men att jag utgår 
från mina undersökningar om friidrott. 

Kontrollen över tävlingsverksamheten var central inom alla de studerade 
idrottsgrenarna. I den kommersiella proffsboxningen är detta knappast för-
vånande. Kampen om tävlingsverksamheten och den stora betydelsen av in-
täktsbringande tävlingar förekom även inom fotbollen och friidrotten. Att 
få framgång i tävlingarna enligt tävlingslogiken blev i sig ett marknadsmäss-
igt agerande där det handlade om att rusta den egna verksamheten i kon-
kurrens med andra tävlande. Kampen om tävlingsverksamheten kan också 
förstås i förhållande till att den samlade idrottsrörelsen fick betydligt mindre 
anslag från det offentliga samhället att fördela vidare inom rörelsen än se-
nare. Inkomstbringande tävlingar blev därför både en viktig inkomstkälla 
för föreningarna, men även för förbunden genom egna mästerskapstäv-
lingar, landskamper eller via de andelar av föreningarnas inkomster som 
skulle gå till förbunden. Under 1920-talet och fram till AB Tipstjänsts till-
komst vid mitten av 1930-talet var de offentliga anslagen som kanaliserades 
genom idrottsrörelsen små. Klubbarnas intäkter från förbunden innebar en 
relativt liten inkomst källa, vilket skiljer sig väsentligt från senare förhållan-
den där den centrala idrottsrörelsen kom att bli en mycket viktig kanal för 
finansieringen av lokal idrottsverksamhet.   
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Marknadiseringen kom att påverka kärnan inom idrotten, nämligen dess 
tävlingslogik.  Just tävlandet bar på det som sågs som idrottens idémässiga 
kärna. Idrottens förespråkare använde visserligen argument om att idrotten 
hade en positiv mental påverkan medan hälsoargumenten var underordnade 
när idrottens positiva verkan lyftes fram. Detta berodde bland annat på att 
det inom idrottsrörelsen det den tävlingsfria linggymnastiken som ansågs ha 
den mest hälsofrämjande verkan. Idrottens förespråkare argumenterade för 
idrotten med dess andliga påverkan och idrottens andligt orienterade ver-
kan var intimt förknippad med tävlingsprincipen. Tävlingsprincipen kopp-
lades till målmedveten träning och tävling, utöver detta stod idrotten för 
sociala värden som kamratskap och tillfredsställare av ungdomens nöjesbe-
hov. Mina undersökningar pekar på en paradox. Denna är att när idrotten 
etablerats på konsumtionsmarknaden bar just idrottens idémässiga funda-
ment, tävlingslogiken i kombination med en vilja att hävda sig enligt denna 
logik och bjuda på intresseväckande arrangemang, på ett frö som utmanade 
den sportifierade och enhetliga tävlingsidrotten. 

Den eskalerande marknadiseringen av amatöridrotter, såsom fotboll och 
friidrott, där också den internationella utvecklingen indikerade att proffsid-
rotten höll på att luckra upp maktpositionen för amatöridrottens organisat-
ioner, innebar att de svenska organisationerna ställdes inför utmaningar. 
Detta kunde ta sig uttryck i idémässiga ställningstaganden. RF:s farhågor 
för ett affärsmässigt idrottsliv faller tidsmässigt väl in med IK Götas friid-
rottsgalor, liksom den rädsla som fanns internationellt för de affärsmässiga 
inslagen i amatöridrotten. Det var ju år 1932 som både ”Göta-affären” av-
handlades och som Internationella Friidrottsförbundet slutgiltigt avgjorde 
”Nurmi-affären”. Kanske var det till och med så att den affärsmässiga ut-
vecklingen började hota kontrollen över idrottens utveckling och i så fall 
blev idrottens organisationer tvungna att strida för sina idéer på andra håll 
än i skrifter och anslagsäskanden. RF:s ställningstagande mot de affärs-
mässiga inslagen, och rädslan för dessa, kom 1930, då idrottens affärsmäss-
iga utveckling kunde hota RF:s ställning som ledande inom idrotten i Sve-
rige. Två år senare uttalade sig RF i ett viktigt idédokument med ett beja-
kande av stjärnidrotten.    

Det finns olika typer av idémässigt orienterat material som ger ingångar 
till hur de studerade aktörerna såg sig som styrda av en kommersiell logik. 
Detta framkom till exempel i studien av IK Göta. I klubben fanns en med-
vetenhet om att en ekonomiskt och resultatmässigt framgångsrik stjärnid-
rott i praktiken kunde betyda att idrotten skulle komma att bedrivas inom 
andra organisatoriska ramar än inom den enhetliga svenska idrottsrörelsen. 
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I klubbens framtidsvision, vid mitten av 1920-talet, var man en storklubb 
med egen populär verksamhet samtidigt som man skämtsamt skrev om hur 
de då etablerade idrottsförbunden spelat ut sin roll i framtiden. Undersök-
ningsresultaten pekar också på hur marknadsorienteringen bidrog till att 
Sven Låftman kom att betona sin roll som något som kan liknas vid en 
promotor för professionell idrott bedriven inom en idrottsförening. Denna 
roll innebar ett demokratiskt problem. För Låftman blev valet att göra av-
steg från föreningsdemokratin och agera mot idrottsrörelsen för att främja 
den egna verksamheten. 

Bristen på samstämmighet inom idrottsrörelsen framkommer i de beslu-
tande diskussionerna som fördes inom idrottsrörelsen. IK Göta och Låft-
man ville under en tid att sportsligt framgångsrika klubbar skulle premieras 
ekonomiskt. Diskussionerna och besluten i förbundet visar på en ambiva-
lent hållning. Tanken på en bred idrott och en idrott i folkhälsans tjänst 
hade inte nödvändigtvis ett försteg framför tävlingstanken hos förbundet 
eftersom tävlingstanken var så central inom idrotten. Redan tidigare hade 
de framgångsrikaste klubbarna fått formellt inflytande i förbundet i och 
med att de främsta i kampen om mästerskapsstandaret belönades med extra 
inflytande vid förbundets årsmöten.  

Tävlingstanken var ett bärande ideologiskt innehåll hos idrottsrörelsen 
och denna gick inte stick i stäv med viljan att ordna stjärnidrottsgalor. Tvär-
tom sågs dessa som positiva propagandainstrument och de ansågs också 
kunna tillfredsställa människors nöjesbehov. Arrangerandet av stora galor 
kunde däremot rucka på maktbalansen inom idrottsrörelsen. Därför blev 
det viktigt för friidrottsförbundet att arbeta mot det affärsmässiga idrottsliv 
som IK Göta verkade för. Förbundet kämpade, enligt sin egen ideologi, inte 
mot de negativa inslag i samhällsutvecklingen som den kommersiella id-
rottsliga masskulturen medförde. De stora idrottsgalor som IK Göta anord-
nade var något som idrottsrörelsen tyckte var bra. Det var de affärsmässiga 
inslagen som ansågs innebära ett hot, men de spektakulära tävlingarna som 
hängde ihop med masskulturens stod samtidigt i samklang med tävlings-
principen. Friidrottsförbundet kämpade mot denna masskulturs inverkan 
på maktbalansen inom idrotten. Götas handlande kan sägas vara i samklang 
med idrottsrörelsens idémässiga grunder. Klubben skrev under på de 
idémässiga målen fullt i de principiella uttalanden som den gjorde. Klubbens 
uttalanden andas inte att den egna verksamheten skulle vara ett negativt 
inslag i samhällsutvecklingen, utan snarare menade klubben att den låg i 
takt med tiden. Det lätt paradoxala i sammanhanget var att samtidigt som 
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det inte fanns en idémässig motsättning mellan stjärnidrottsgalorna och täv-
lingstanken kunde IK Göta i vissa fall helt ge upp tävlingstanken i vissa delar 
av arrangemangen. 

Stjärnidrotten var ett fenomen som bejakades både inom idrottsrörelsen 
i stort som inom IK Göta. Men där idrottsrörelsen vände sig mot spekulat-
ion i människors idrottsintresse formulerade Göta-ledaren Sven Låftman en 
pragmatisk ståndpunkt som bejakade idrottens mer sensationsinriktade si-
dor. Denna ståndpunkt innehöll ett cirkelresonemang där sensationslystna-
den hos publiken var en förutsättning för att kunna ordna stora galor, sam-
tidigt som storklubbarna var tvungna att driva på det sensationella för att 
kunna ordna galorna och galorna var centrala för idrotten i stort. Tävlings-
tanken som central, idémässig del i idrottens ideologi bar därmed fröet till 
den sensationsidrott som idrottsrörelsen vände sig mot.  

Hur skulle idrottsrörelsen handla för att fortsätta hålla kontrollen över 
den stjärnidrott, som bidrog till spekulation? En stjärnidrott vars företrä-
dare skrev under på de övergripande idémässiga målen, men anpassade 
ståndpunkterna till den egna styrkan visavi rörelsen. 

I IK Götas tävlingsarrangemang visar det sig att marknadslogiken ibland 
tog överhanden över tävlingslogiken. Till exempel tyska storstjärnor fick 
inte tävlingstillstånd eller så blev de uteslutna ur lopp på grund av tjuvstar-
ter. Både de regler som kringgärdade arrangemangen och idrottsgrenarnas 
regler motverkade klubbens möjligheter att låta stjärnorna tävla på lika vill-
kor som andra idrottare. Istället ordnades uppvisningslopp eller så trixades 
med resultatlistor där stjärnor som inte fick tävla ändå deltog i loppen men 
deras resultat ströks. Det är i sammanhanget talande för den tidens idrott 
att marknadiseringen av idrotten kunde ses som ett större hot mot den-
samma, än något som i dag skulle kallas medicinsk dopning. Rykten om 
kraftgivande injektioner hos friidrottsstjärnor kommenterades i pressen 
som skämtsamma och ser inte ut att rubbat tilltron till idrotten. Inom id-
rottsrörelsen sågs däremot pengar inom amatöridrotten som ett större pro-
blem. Det var pengarna som blev symbolen för att det tävlades på olika 
villkor och just tävlandet på lika villkor är centralt för den sportifierade 
idrotten. I frågan om pengar låg dock inte bara frågan om tävlan på lika 
villkor. Där rymdes också en kamp om rätten att få arrangera tävlingar, om 
inkomster och i slutändan om makten över idrotten.  

Tidigare forskning har pekat på att IK Göta stod för något solitärt i id-
rottens utveckling och tidigare forskning undervärderar därmed processer 
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relaterade till kommersialiseringen av idrotten. Vidare förekommer en upp-
fattning om att idrottens ideologi inte framkommer genom den verksamhet 
som bedrevs. 

Lindroth har studerat vissa aspekter på idrottens ideologi. Utifrån hans 
undersökningar kan man sluta sig till att stjärnorna, rekord och elit var en 
konsekvens av att tävlingsprincipen var den ideologiskt bärande principen 
inom idrottsrörelsen. Jag menar att det är uppenbart att den centrala id-
rottsrörelsen hade identifierat att kommersialiseringen av idrotten kunde stå 
i motsats till den typ av idrott som idrottsrörelsen ville utveckla. Det fanns 
en medvetenhet om att marknadslogiken kunde vara problematisk i relation 
till tävlingslogiken. Lindroths forskning ger stöd för en slutsats om att kom-
mersialiseringen av idrotten bidrog till principiella idémässiga ställningsta-
ganden från den centrala idrottsrörelsen. Kommersialiseringen och den föl-
jande marknadiseringen kunde enligt RF bidra till en utveckling av idrotten 
som man inte tyckte var den mest önskvärda. Jag menar därför att det fanns 
en inneboende problematik i att tävlingsprincipen var ett av de bärande ide-
ologiska momenten och att man utifrån denna inte fördömde elit- och 
stjärnidrott trots att just elit- och stjärnidrotten var så marknadsberoende. 
Lindroth menar också att det rådde en ideologisk konsensus inom idrotten. 
Med utgångspunkt i Lindroths forskning och med stöd i mina undersök-
ningar omfattade även IK Göta denna konsensus. Denna ideologiska kon-
sensus hade även sin motsvarighet i IK Götas fåtaliga idémässiga uttalanden 
utifrån Lindroths definition av idrottsideologi. Denna definition som riktar 
in sig på idémässiga dokument och uttalanden bortser dock från de idémäss-
iga uttryck som verksamheten i sig gav uttryck för. Jag menar att idémässiga 
uttalanden och skrifter måste sättas i relation till den mångfacetterade och 
ibland motsägelsefulla verksamhet som både förbundet och IK Göta stod 
för. Först då kan man åskådliggöra och problematisera vilken verksamhet 
och vilka idéer som idrotten stod för. Utifrån ovanstående är det också svårt 
att instämma i den karaktäristik som Lindroth gjort över Låftmans gärning 
som idrottsledare, nämligen att han ska ha tillhört den andra generation av 
idrottsledare som tog över efter de som grundade idrottsrörelsen vid sekel-
skiftet och som fortsatte deras arbete i kampen för den organiserade idrot-
tens erkännande och stabilitet. 

Karin Wikberg har studerat turerna kring den svenska idrottsrörelsens 
amatörbestämmelser. Hon berör ”IK Göta-affären” i sin avhandling Ama-
tör eller professionist?. Även om ”IK Göta-affären” var den största härvan 
kring friidrotten under mellankrigstiden visar den, enligt Wikberg, på en 



NILS-OLOF ZETHRIN  Mellan masskonsumtion och folkrörelse  345

  

relativ frånvaro av mer utbredd amatörproblematik inom friidrotten.775 Jag 
menar att mina undersökningar bidrar till att belysa fler perspektiv än Wik-
berg belyser. Min tolkning av ”IK Göta-affären” grundar sig i ett annat 
perspektiv där amatörproblematiken inom respektive gren inte står i fokus.  
Klubben utmärkte sig på flera sätt som ekonomiskt stark, förankrad i hu-
vudstaden och inblandad i omdiskuterade händelser. I ledande position 
fanns Sven Låftman som mer kan beskrivas som en unik person än som en 
typisk representant för idrottsledaren. Ur det perspektiv jag företräder var 
klubben på intet sätt unik i förhållande till andra fenomen i samhället vid 
denna tid. Klubben var inte unik i förhållande till den internationella ut-
vecklingen. Inte heller var den unik i förhållande till idrotten i tassemar-
kerna utanför den RF-styrda idrotten. Denna innehöll till exempel illegal 
tippningsverksamhet, olika tidningsproduktioner och tävlingar på arenor 
såsom Cirkus, velodromen i Hornsberg, GP-tävlingar för motorcykel samt, 
inte minst, den professionella boxningen. 

Jag menar i relation till Yttergrens slutsatser, att både det internationella 
friidrottsförbundet och det svenska friidrottsförbundet visserligen försökte 
motverka kommersialiseringen med en idealistisk nyordning när den hotade 
förbundens maktposition, men samtidigt visar mina undersökningar att för-
bunden agerade på marknaden med egna arrangemang, genom att beskatta 
andra aktörer och genom att gynna sina egna arrangemang på klubbarnas 
bekostnad. Detta betyder att man påtagligt var med och utvecklade friid-
rotten som en marknadsberoende aktivitet och med detta följde en kom-
mersialisering. Det Yttergren benämner som en idealistisk nyordning ser jag 
som en del i kampen om friidrottsmarknaden där försvaret av amatörfriid-
rotten blev vapnet mot att maktförhållanden tippade över till storstjärnor-
nas och de starka klubbarnas fördel. 

Denna ”nyordning” inom den internationella friidrotten nådde också IK 
Göta genom Friidrottsförbundets försorg vid tiden för ”IK Göta-affären”. 
Den innehöll, enligt min tolkning, ett pragmatiskt präglat fördömande av 
den kommersialisering som omgav idrotten, där risken att tappa inflytandet 
över de stora galorna och risken att dra dålig publicitet över idrotten gjorde 
att locket lades över en av de potentiellt större skandalerna inom den 
svenska idrotten under mellankrigstiden. Ett tungt lock som inte enbart kan 
tolkas som präglat av idealitet. 

Klubbens schackrande med regler och genomförandet av tävlingslika ar-
rangemang för att tillfredställa en sensationslysten publik var ett utryck för 

                                                      
775 Wikberg 2005, s. 165f. 
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en marknadsiserad idrottslig masskultur. Åskådliggörandet av denna mass-
kultur inom den annars så standardiserade idrott som friidrotten var, bidrar 
till ett problematiserande av Guttmanns syn på sportifieringen där idrotten 
blir mer standardiserad, jämförbar och enhetligt organiserad. Studien av IK 
Göta utgör inget grundskott mot Guttmans teoretiska bygge, men den visar 
att det redan under inledningen av 1930-talet fanns en process inom idrot-
ten som gick åt motsatt håll, nämligen en mindre enhetlig organisation och 
tävlingslika arrangemang där det standardiserade tävlingsmomentet inte all-
tid utmärkte processen för åskådare eller för deltagare. 

Var IK Götas och Låftmans verksamhet bara en närmast solitär företeelse 
inom idrotten i stort? Svaret är beroende på vilka frågeställningar som ska 
besvaras och vad som ska problematiseras. IK Göta och Låftman stod som 
förlorare i förhållande till den organiserade idrottsrörelsen.  Åtminstone be-
traktat i ljuset av det forskningsläge som ännu inte studerat idrottens ut-
veckling relaterat till dess kommersialisering. Förbundets reglerande kraft 
var större än IK Götas. Detta betyder dock inte att Låftman och IK Göta 
var ensamma.  

Avslutande diskussion 
Tidigare forskning har från olika synvinklar berört hur pengar kom in i 
idrotten. De forskare som hittills studerat dessa förhållanden mer ingående 
är Torbjörn Andersson som i sin Kung Fotboll ville nyansera Petterssons 
slutsatser ibland annan sin bok Leken som blev allvar om att marknadsori-
enteringen inom den svenska fotbollen var ringa före 1967 års lättande på 
amatörbestämmelserna samt Daniel Alsarve som visat att marknadsanpass-
ningen i svenskt idrottsliv har en lång historia som också omfattar min 
undersökningsperiod.776 Mina undersökningar nyanserar inte bara Petters-
sons uttalande. Mina resultat pekar på att Anderssons ambition med att 
bidra till en nyansering och ge en djupare insikt i kommersialiseringen av 
den svenska fotbollen var något för modest i förhållande till hur delar av 
idrotten utvecklades och de ger en bredare bild av marknadsorienteringen 
än Alsarves undersökningar som är fokuserade på Örebro SK. Inte heller 
Helland och Dahléns antydning om att först dagens idrottsstjärnor har tagit 

                                                      
776 Andersson (2002), s.15 refererar till Peterson (1989), s.18, Alsarve (2014), kap. 
7, Alsarve grundar vissa av sina slutsatser på resultat i min då kommande och nu 
föreliggande avhandling, se t.ex. s.20. 
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plats bland film- och musikstjärnorna som en ny global mediemässig över-
klass stämmer fullt ut.777 Visst har nutidens idrott tagit ett ekonomiskt 
språng. Frågan kan ställas, även om svaret får lämnas öppet, om ändå inte 
Harry Perssons genomslag var större under mellankrigstiden än uppmärk-
samheten är nu kring dagens älsklingar från idrottsarenorna. Mellankrigs-
tiden såg nämligen en vildvuxet organiserad idrott som likt idag hade en 
tydlig plats inom masskulturen, det vill säga i nyheternas, filmens och mu-
sikens värld. 

Det var kanske inte så konstigt att varken ledare från AIK eller IK Göta 
engagerade sig nämnvärt för att skaffa sig ledande positioner inom idrottens 
riksorganisationer vid denna tid. Deras verksamhet går nämligen inte främst 
att tolka som den andra generationens idrottsledares arbete för att ge idrot-
ten erkännande och stabilitet såsom Lindroth menat. Förhållandena var de 
motsatta. Ledarnas och deras klubbars maktbas byggdes upp genom fram-
gångsrik arrangemangsverksamhet. För att denna skulle bli framgångsrik 
krävdes en ledande position på idrottens masskulturella fält. Det var denna 
position som hade mest betydelse för den egna organisationen och förmod-
ligen även för den egna prestigen, inte att leda den sammanhållna idrottsrö-
relsen. Den marknadslogiken och idrottens relation till masskulturen bidrog 
till att idrottens centrala organisationer och i sista hand dess välsignelse från 
det offentliga samhället utmanades. Likheten med dagens förhållanden är 
slående. Idrotten formades på en marknad med konkurrens. Där verkade 
olika institutioner och individer. I denna konkurrens formades tankar om 
idrotten och här formades aktiviteten idrott. Det handlade om makt, vilja, 
styrning, kunskap om förhållanden och taktiskt sinne för det gångbara och 
detta har studerats genom idrottens marknadisering, sportifiering och iden-
titetsprocesser. 

Jag har utgått från att en ny industriell masskultur med förankring i en 
folklig stadskultur, som varken liknade 1800-talets borgerliga eller folkliga 
kultur, växte fram i Sverige med början efter första världskriget. Denna kul-
tur fick en stark förankring inom arbetarklassen och innefattade idrott, nya 
danser, mode, bilkörning och Hollywoodfilm. Idrotten blev en av bärarna 
av denna kommersiella masskultur och för idrottens del kretsade den kring 
marknadsorienterade tävlingsarrangemang och förmedlingen av dessa ge-
nom massmedia. Trots denna förankring och att idrotten sedan dess är in-
timt förknippad med masskultur får man inte förledas till att tro att de kon-

                                                      
777 Dahlén, Helland (2002). 
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flikter och den dynamik som präglade idrottens utveckling mellan masskon-
sumtion och folkrörelse var den enda och dominerande utvecklingstenden-
sen. Den historia som jag åskådliggjort kan nämligen också ses som histo-
rien om hur folkrörelseidrotten efter att handskats med marknadens idrott 
och kommersialismen kom att fortsätta att utvecklas mot ökat stabilitet, 
legitimitet och samhällsbetydelse. 

Den professionella boxningen, IK Göta och även AIK i egenskap av ut-
manare av idrottsrörelsen, finns inte bland vinnarna i den svenska idrotts-
historien. Detta gäller också flertalet av de massmedieaktörer som studerats. 
Detta förtar inte deras centrala position under den tid det begav sig. Då var 
de massmedialt och publikt de mest populära aktiviteterna. Samtidigt finns 
en genomgående risk i de olika kapitlen som ligger i att jag överbetonat de 
drag som särskilde dessa aktörer från andra. Min metod riskerar att över-
betona de särskiljande dragen och underbetona de kännetecken och proces-
ser som liknar folkrörelseidrotten. Mina val av källgrupper är förmodligen 
de som stod längst bort från idrottsrörelsen och närmast marknaden. Vidare 
lyfter jag genomgående fram just marknadsorienterade aspekter. Med än en 
djupare kontrastering mellan olika aktörer hade masskulturens motstridiga 
drag kunnat bli än mer framträdande. Där jag lyfter fram masskulturens 
internationaliserade sidor har jag gjort det i kontrast till det dominerande 
forskningsläget som enligt mig överbetonar idrottens främjande av nationell 
identitet. Där jag betonar idrottens marknadsberoende kan man i motsats 
till detta betona att mycket av utvecklingen ändå ägde rum i förhållande till 
den faktiskt existerande idrottsrörelsen. Sammantaget menar jag ändå att 
dessa alternativa tolkningar eller falsifieringsmöjligheter, att de utryck för 
den mångtydiga och motsägelsefulla, marknadiserade idrott som jag stude-
rat, hade en betydelse för hur människor mötte idrott, vilken idrott som 
utövades och för hur idrottsrörelsen kom att agera, ta ställning och formas.  
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English summary 
 
Between mass consumption and popular movement. The commercialization of 
sport in the interwar period 
 
This dissertation deals with the commercialization that parts of Swedish 
sport underwent during the interwar period. It analyses agents both within 
and outside of the sports movement, operating in a context consisting of 
organizers of high-profile competitions communicated through mass media.  

Previous research has thoroughly explored the role of non-profit actors 
in the organizational development of sport. However, there is a lack of 
knowledge about sport as a part of the consumption market, where various 
groups such as sports clubs, event organizers, media operators, and other 
entrepreneurs sought to use sport for various purposes.  

The sub-studies examine the football club AIK, the athletics club IK Göta, 
and a number of figures involved in professional boxing. Sports journals as 
well as sport in cinema, theatre, and music will also be examined as a back-
ground for the commercialization of sport.  

The focus of my studies is sporting phenomena that developed in the ten-
sion between mass consumption culture and the non-profit, popular move-
ment sphere. The main question is: what were the consequences of commer-
cialization for some major organizers of sports events within and outside of 
the sport movement, and for their sports activities? Two commercialization 
processes are targeted: the commercialization of sport, that is, how agents 
within the market utilized sport; and sport’s commercialization, meaning 
how sport was affected. 

A number of sub-questions are answered. What happened when sport 
entered the market, and which consequences did the commercialization of 
sport have for those who provided sport experiences? What did this mean 
for the nature of competitive sport? Which sports carried a content that was 
compatible with mass culture at large, with the result that they were con-
sumed instead of other sports? Did the studied event organizers come into 
conflict with regulations surrounding the organization of sport, relation-
ships between its agents, and the rules of competitive sport as a result of 
marketization? 

Through its commercialization, sport became part of the consumption 
market. My studies show that, and how, sport was part of the consumption 
market by being sold through media products or as spectator events. The 
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studies highlight and analyze the three processes of marketization, sportifi-
cation, and identity processes. Each respective process is linked to a logic: 
market logic, competitive logic, and cultural logic. 

The studies highlight the scientific problem that the logic of the market, 
the sportification logic of sport, and the cultural logics could partly repre-
sent both conflicting and partly collaborative forces. I am interested in how 
popular movement sport developed towards a progressively stronger posi-
tion in society. At the same time, this position was challenged when sport 
became a product for consumption within the popular cultural sphere. 

The dissertation problematizes the consequences of commercialization 
for some important event organizers within and outside of the sports move-
ment, by connecting the analytically superordinate market logic to the com-
petitive and cultural logics. The market logic is directly linked to commer-
cialization and sport becoming a part of the consumption market. When 
sport became part of the consumption market, marketization followed. 
Market logic is centered around a need for economic resources procured 
through successful operation on the market.  

Parts of the most popular sports operated on a market focused on the 
creation of consumer groups in the form of audience and media consumers 
and satisfying them through attractive events. Developing strategies for gen-
erating economic surplus and avoiding deficit in relation to events and me-
dia distribution was paramount. Money was required to be able to procure 
skilled trainers and players, and create attractive events or media products 
that would sell. As a result, the fight for points, records, and sporting vic-
tories was not the sole driving force. One potential consequence was that 
sport started to operate in accordance with the conditions of the economic 
market, and became part of a mass consumption culture. 

The aim of selling sport as a product had consequences for the develop-
ment of the organization of sport, the activities that were prioritized, and, 
in the long run, which character was stressed for the sport that developed. 
This resulted in a need to adapt, not only to the conditions of popular sport 
in terms of organizational frameworks and the character of competitive 
sport, but also to the economic market. As a consequence of commerciali-
zation processes and the resulting marketization, agents within the world of 
sport not only had to compete by winning competitions according to the 
basic logic of competitive sport, but also by attracting buyers, that is, audi-
ences and other consumers according to the logic of the economic market. 

The operators studied principally engaged in modern competitive sport, 
an activity shaped by a competitive logic that drove the commercialization 
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of sport. Thus, the actors were principally focused on producing winners of 
sports competitions. The process that has shaped modern competitive sport 
is sportification. 

Sportification was a prerequisite for sport gaining entertainment value, 
thereby becoming an arena for groups seeking to utilize it. The competitive 
logic turned sport into an attractive consumption object, but also carried a 
potential threat to the sportified sport. 

I have used and discussed Allen Guttman’s term sportification, a notion 
that has been an important point of reference in Swedish scholarship. It 
denotes a process that reshapes pre-modern games into modern, rational 
sport. Modern, sportified sport is characterized by its secular character, 
equal opportunities for everyone, shared and standardized regulations, role 
specialization, bureaucratization, quantification, and striving for records. 

I contend that the market logic can be connected to a marketization pro-
cess, and that the competitive logic can be related to the sportification pro-
cess. These two logics and concurrent processes became intertwined as sport 
expressed identity. Therefore, I have also studied cultural logics linked to 
identity processes, such as the audience’s quest for entertainment and iden-
tification with athletes and teams. 

The sporting context under study was primarily anchored in popular ur-
ban culture. Partly as a result of the sports consumption that developed in 
this environment, the event organizers that satisfied this consumption de-
mand threatened the previously bourgeois sports movement characterized 
by a focus on socialization and a belief in the spiritual significance of sport. 

As a starting point I have used the development of a new, industrial mass 
culture in Sweden after World War I, anchored in popular urban culture 
and resembling neither the bourgeois nor the popular culture of the nine-
teenth century. This culture came to be strongly connected to the working 
class, and comprised sport, new forms of dance, fashion, automobile driv-
ing, and Hollywood cinema. Since one of my departing points has been to 
problematize popular movement sport I have stressed that sport has also 
long been part of an entertainment tradition. Sport was not only shaped in 
popular movements, in schools and regiments, but also developed in rela-
tion to entertainment production. In contrast to previous research, I contend 
that sport continued to be shaped as an entertainment phenomenon in the 
interwar period, however, something new happened at the inception of the 
1920s. At this time, sport became an integrated part of a commercially ori-
ented mass culture aimed at entertainment. Different types of mass media 
united with sport to a higher degree than previously, and as a result sport 
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became the object of mass consumption. Among other things, this period 
witnessed the decline of an older form of sports press and the development 
of a new one, the establishment of sport in cinemas, and increasingly fre-
quent references to sport on revue stages and in music. Sport sold. There-
fore, there were commercial interests in sport being attractive.  

The clubs and event organizers I have studied needed economic resources 
to be able to offer the audience prizewinning home athletes, sporting victo-
ries, and desirable opponents. As I have shown through a number of exam-
ples, economic resources enabled actors to gain a competitive advantage 
regardless of whether or not they were part of the sports movement and 
bound by the amateur regulations governing it.  

In my studies, I have chosen to highlight how sport entered and devel-
oped in connection to the consumption market. As sport began to present 
commercial opportunities, a commercial structure within and outside of the 
sports movement was also formed. Those that benefited financially from the 
popularity of sport often collaborated with actors inside the sports move-
ment. This impacted the ability of the sports movement’s central to control 
and regulate sport. The process allowed power shifts within the sports 
movement, as well as from the latter to other actors such as press or trade 
associations. 

A departing point for my research has been that the entertainment aspect 
of sport was emphasized when sport became easily comprehensible and 
competitive. Sportification was a contributing factor in this regard. Sporti-
fied sport was also challenged by its own competitive logic when a number 
of enterprising agents operated in the sport domain and attempted to use 
sport for their own purposes. The market logic came to affect the actors 
that won the most sporting victories and were the most successful at attract-
ing audiences, and as a result popular movement sport came under pressure. 
This pressure resulted from threats to the competitive logic, the develop-
ment of an organizational pluralism that endangered the sports movement, 
and the eruption of internal conflicts within the movement itself. My studies 
show that this was a part of how Swedish sport developed in the interwar 
period. 

A central part of the marketization of sport was that this popular enter-
tainment form bore cultural logics selling identity, as it was through an at-
tractive identity that sport first found its audience. International references 
were an important cultural aspect of all of the studied actors, as well as the 
fact that they appeared to be competing in an international context. Differ-
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ent positions regarding which of the international references that were fa-
vored can partly be linked to commercial interests among the various actors. 
The importance of international references also challenges the view – ex-
pressed in some previous research – that sport mainly confirms and 
strengthens national identity. My studies show that the opposite also ap-
plied; sport carried international identities, not least American cultural in-
fluences. 

Through my studies, I have found that the logics of both market and 
culture in several cases were more influential than the core of competitive 
logic, namely, competition on equal terms. This occurred either through the 
stretching of collectively made decisions and regulations, or through com-
petitions where the outcome was clear beforehand and which thus did not 
attract interest through the competition itself, but through the cultural im-
portance attached to it. 

My findings are unambiguous. The sports I have studied: professional 
boxing, football, and athletics, were partly affected by marketization. The 
commercialization processes had consequences. The different sub-studies 
have highlighted a number of different operators within sport. Marketiza-
tion contributed to their ability and willingness to use sport for their own 
purposes. These actors include federations, clubs, media, promotors, man-
agers, producers of goods, travel agencies, trade associations, professional 
associations and companies linked to the associations. This was possible 
because sport had become a motor in the commercialization processes 
through the competitive logic, becoming an easily comprehensible entertain-
ment activity that could be sold on the mass cultural market.  

Marketization affected the practice of sport, and contributed to sport be-
coming an arena for various groups that sought to utilize it, among other 
things to create events and establish their own organization as market 
leader. In some instances the aim was to make money, in others to promote 
elite sport in relation to other sport or to use sport specifically to serve the 
purposes that underpinned the overall sport movement’s aims. All in all, 
marketization held importance for the institutional development of sport, 
and helped form the organizational field out of which sport developed. 
From this perspective, competitive logic was both the prerequisite for sport 
as an entertainment phenomenon as well as a contributing cause of the con-
flicts in sport that threatened its legitimacy. 

The notion of sport as a uniformly transmitted societal phenomenon with 
unified content can be developed due to my research. The organizational 
pluralism surrounding sport is difficult to interpret as an expression of the 
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sportification process’s movement towards greater unification in the organ-
ization of sport. Marketization instead carried tendencies towards a desta-
bilization of the sports movement’s unity. These tendencies may have af-
fected the competitive logic, and are mirrored in a plurality of approaches 
to intra-organizational decisions in the sports movement pertaining to how 
competitions should be held, or relating to the regulations surrounding the 
practice of sport.  

Marketization came to affect the core or sport: its competitive logic. 
Those seeking to promote sport referred to its spiritual effects, and the spir-
itual implications of sport were intimately linked to the competitive princi-
ple. The competitive principle was associated with goal-oriented training 
and competition, and sport also represented social values such as camara-
derie and satisfaction of young people’s need for entertainment. My inves-
tigations indicate a paradox: when sport became established on the con-
sumption market, the very idea foundations of sport – competitive logic 
combined with a willingness to assert oneself in accordance with this logic 
and provide attractive events – carried a potential threat to the sportified 
and unified competitive sport. 

The Swedish organizations faced challenges as a result of increasing mar-
ketization of amateur sports such as football and athletics, where the inter-
national development also indicated that professional sport was destabiliz-
ing the position of the amateur sports organizations. The amateur organi-
zations, concerned that sport would become entrepreneurial, reacted with 
ideational policies, and attempts to quell the development. 

The market logic and sport’s relationship with mass culture challenged 
the central organizations of sport and, finally, its support from public soci-
ety. The parallels to the situation today are striking. Sport was shaped on a 
competitive market. Ideas about sport as well as the activity of sport itself 
were shaped in this competitive situation. The actors involved needed to 
navigate through power, will, steering, knowledge of existing conditions, 
and a tactical sense of what worked.  

Sport entered the consumption market and became subject to market 
logic due to marketization in the interwar period. This conclusion can be 
understood in relation to earlier Swedish sports historical research, which 
has tended to disregard the fact that sport was part of the consumption 
market in the interwar period. There are several reasons for this. Some pre-
vious studies have focused on sport as a popular movement, thereby explic-
itly or implicitly coming to problematize the development of sport without 
including market logic in the analysis. Furthermore, it cannot always be 
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proven that organizations that are formally non-profit have held the com-
mercial aim of generating revenue, and this has contributed to a de-empha-
sis on the ways in which sport was shaped on the consumption market.  

Despite the fact that sport has been intimately linked to mass culture since 
the beginning of the 1920s, one must not be led to believe that the conflicts 
and the dynamic that characterized the development of sport between mass 
consumption and popular movement was the sole or most dominant devel-
opment tendency. The history that I have made visible can also be seen as 
the history of how popular movement sport, after dealing with commercial-
ism and the sport of the market, continued to develop towards increased 
stability, legitimacy, and societal importance. 

Professional boxing, IK Göta, and even AIK in its position as a challenger 
of the sports movement, are not among the winners of Swedish sports his-
tory. This is also true of many of the mass media actors studied. This does 
not detract from their central position in the studied time period, when they 
were the most popular activities in terms of mass media attention and public 
interest. In summary, I maintain that the expressions of the ambiguous and 
contradictory marketized sport that I have studied affected how people en-
countered sport and the sports that were practiced, as well as the actions, 
standpoints, and development of the sports movement.  
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Bilaga 1 
Värvningar till AIK 1924-1934 
Uppgifterna avser spelare som anslöt till AIK:s spelartrupp från andra 
klubbar, samt det smeknamn som spelaren associerades med. Stickprov i 
pressen gjorda av mig verifierar att detta var smeknamn som användes och 
det gör också uppgifter i Johrén (2007). Uppgifterna är inte fullständiga 
men ger en översiktlig bild av smeknamnsbruket. Uppgifterna avser spe-
lare som kom att representera AIK i högsta serien för herrar. Klubbnam-
net avser den förening spelaren lämnade. 
Källa: Allsvenskan i siffror, nr.1, 1986 – nr.6, 1989 
 
Säsongen, 1924-1925 
Erik Hillerström, Stockholms BK  
Justus ”Negern” Gustavsson, Hagalunds IS 
Rune Bergström, Westermalms IF 
Per ”Pära” Kaufelt, Råsunda IS 
Ernst ”Sudden” Wahlberg, Djurgårdens IF 
John ”Broarn” Persson, Örebro SK 
Oscar ”Osse” Palm, Djurgårdens IF 
Ernst ”Stinsen” Blomqvist, Hagalunds IS 
 
Säsongen 1925-1926 
Nils ”Gävle” Nilsson, Sundbybergs IK 
Gunnar Casparsson, Grycksbo IF 
Sven ”Motala” Eriksson, IFK Motala 
Peter van der Hagen, Norrmalms IF 
Sten Mellgren, Råsunda IS 
Hugo ”Hugge” Sjögren, Tanto IF 
 
Säsongen 1926‐1927 
Hugo Ödvall, IFK Uddevalla 
Erik”Bassen” Skiöld, IF Linnéa 
Gösta ”Busas” Johansson, Sundbyberg IK 
John ”Jompa” Nilsson, Södertälje SK (kom 24) 
Thure ”Turken” Weterdahl, Sundbybergs SK 
 
Säsongen 1927-1928 
Wilhelm ”Willie” Engdahl, Järva IS 
Nils Thysell, Reymersholms IK 
Oscar Thysell, Reymersholms IK 
Birger Karlsson, Djurgårdens IF 
Knut ”Putte” Thysell, Reymershoms IK 
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Säsongen 1928-1929 
Sven ”Vrålis” Andersson, Hagalunds IS 
Alrik ”Ala” Arnberg, IF Linnéa 
Gunnar Galin, Djurgårdens IF 
Eivar Widlund, Örebro SK 
Hugo ”Sitting” Söderström, Djurgårdens IF 
Bertil Andersson, Hagalunds IS 
Carl-Filip Borgh, HIF 
Axel ”Massa” Alfredsson, HIF 
Curt ”Dinty” Haglund, Djurgårdens IF 
 
Säsongen 1929-1930 
Erik ”Lillis” Persson, Karlbergs BK 
Tage Wisnell, Djurgårdens IF 
Åke ”Plockis” Sigrell, Westermalms IF 
Sven ”Djurgårn” Johansson, Kungsholms SK 
Algot ”Agge” Haglund, Djurgårdens IF 
 
Säsongen 1930-1931 
Knut ”Knutte” Johansson, Westermalms IF 
 
Säsongen 1931-1932  
Axel ”Lill-Acke” Nilsson. Hammarby IF 
Gunnar Blomström, Årsta SK 
Bertil Linde, Karlberg BK 
 
Säsongen 1932-1933 
Hugo Hernvall, Sundbybergs IK 
Bertil Eriksson, Falu BS 
Hans Garpe, IFK Västerås 
Helge Fredriksson, IFK Stockholm 
 
Säsongen 1933-1934 
Walter Sköld, Enebybergs IF 
Helge Fredriksson, IFK Stockholm 
Sture Gillström, Hammarby IF 
Gösta Nordqvist, Nynäshamns IF 
Einar Bohlin, Nynäshamns IF 
Bertil Pettersson, Reymersholms IF 
Olle Zetherlund, IFK Stockholm 
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  Årsmötesprotokoll 1928-1937, A 1:2  

Styrelsens protokoll 1926-1937, A 2:3 

Verkställande utskottet protokoll 1925-1937, A 3:2, A 3:3 

Direktör Sven Låftmans idrottshistoriska arkiv 
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Svensk Boxning 

Svensk Idrott 
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