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Abstract - Football in Textile city: A study of IF Elfsborgs path 

through a tough but successful 1930s 

The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the 

economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most 

successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by 

the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society 

as a whole. How has the club been affected by changes in society and to what 

extent has the club had an impact on the working class in its home town of 

Borås? With this study I want to demonstrate the role of football in 1930s 

swedish society, and also emphasize the importance of the network of 

relationships between the club and the city's entrepreneurs.  

The source material for this study consists mainly of archival 

protocols such as; annual protocols, section protocols, economic accounts 

and activity reports. I have also used newspaper clippings, membership lists 

and pictures, all available at the association archive, located at the city 

archive in Borås. Besides the source material my main literary support during 

this process has been Torbjörn Anderssons Kung Fotboll (2002), along with 

a few others such as Rolf Pålbrants Arbetarrörelsen och idrotten 1919－



 

1939 (1977) and Rune Jungens Vävarstad i uppror: arbetarrörelsen i Borås 

1880－1920 (1978). 

The main result of this study has been that societal circumstances 

particular to Borås at the time, along with the club’s connections with the 

city’s business owners were crucial to maintaining a good relationship with 

the working class which in turn played a major role in the club’s success in 

the 1930s.  
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1 Inledning 

Söndagen 7 juni 1936, Ramnavallen klockan 13:00. Avspark mellan IF 

Elfsborg och AIK Solna i Allsvenskans sista omgång säsongen 1935/36. I 

trettionde matchminuten är Åke Samuelsson påpasslig och nätar 1–0 till 

Elfsborg innan halvtidsvila inför rekordpubliken 16 348 åskådare på 

Ramnavallen. Halvtimman in i andra halvlek är allsvenske skyttekungen 

Sven Jonasson framme för sitt Elfsborg och utökar till 2–0 för Boråslaget. 

Kort därefter svarar AIK med en reducering, men förgäves, tio minuter 

senare gör Elfsborg två mål på två minuter och strax innan klockan slår 15 

står det klart. Elfsborg har vunnit sitt första SM-guld. Två till skall komma 

inom de närmsta fem åren.1 

Så gick det till när IF Elfsborg inledde sina guldår på 1930-talet. Men 

hur kom klubben till denna framgång och hur lyckades den orientera sig 

genom 1930-talets svårigheter med ekonomisk stagnation och arbetslöshet? 

Den frågan är den främsta anledningen till uppkomsten av denna studie. 

Övriga skäl är främst mitt eget långvariga intresse för fotboll kombinerat 

med ett brinnande intresse för lokalhistoria. Just tanken på att studera fotboll 

som ett uppsatsämne krediterar jag Joakim Glaser med, som med sin 

utmärkta doktorsavhandling Fotboll från Mielke till Merkel: kontinuitet, 

brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland (2015) väckte mitt 

intresse för just fotbollen som ett forskningsämne. Men det var intresset för 

lokalhistoria som kom att bli avgörande för preciseringen av ämnet. Då 

Borås är så tungt förknippat med textilindustrin och arbetarkulturen kring 

industrin drog jag länken mellan arbetarkultur och fotboll, mer specifikt 

mellan textilarbetare och IF Elfsborg, och hamnade därför på 1930-talet. Inte 

                                                      

 
1 SvFF, Svenska mästare 1896-25, 1931-, 2018. 
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minst blev denna koppling intressant då klubben, trots depressionens 

konsekvenser, hade en av sina absolut bästa idrottsliga perioder på just 1930-

talet. Hur kunde detta komma sig?  

I en tid då fotbollen på allvar började växa och ta plats i samhället, 

där arbetarklassen alltmer intresserade sig för sporten, såväl idrottsligt som 

åskådarmässigt, trots arbetslöshet, klassklyftor och ojämlikhet mellan könen, 

hur orienterade sig en fotbollsklubb i en normalstor svensk stad genom den 

perioden? Kanske ännu mer fängslande, hur lyckades man som klubb 

samtidigt växa och uppnå sportsliga framgångar?  

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning, enkelt beskrivet, är att undersöka hur en 

fotbollsklubb i en medelstor svensk stad tog sig igenom 1930-talet, vilken 

inverkan samhället hade på klubben och sporten.  

  Genom undersökningen skall jag lyfta fram de 

beslut som fattats av klubbledningen, analysera vikten av dessa för klubbens 

framgångar såväl sportsligt som administrativt. Jag kommer också att försöka 

förklara hur IF Elfsborgs ageranden under 1930-talet motiveras av 

samhällsförändringar runt omkring klubben. Jag vill med denna studie påvisa 

fotbollens roll i samhället under 1930-talet. Just IF Elfsborg förefaller för 

mig avspegla denna utveckling på ett alldeles särskilt tydligt sätt, inte minst 

med hänvisning till klubbens mycket goda sportsliga resultat under 

decenniet. 

1.2 Disposition 
Inledningsvis presenteras rådande forskningsläge för att följas av 

undersökningens huvudsakliga frågeställningar. Sedermera följer ett 

bakgrundsavsnitt för att knyta an till frågeställningarna och förse läsaren med 

de förkunskaper som krävs för att sätta sig in den efterföljande resultatdelen. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning och en resultatanalys samt en 
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didaktisk analys av lokalhistoriens möjligheter. Det senare med syftet att 

knyta an till läraryrket och mer specifikt historieundervisning. 

1.3 Forskningsläge 

Forskning kring fotboll har växt ordentligt på senare tid, även om det tog 

cirka hundra år av fotboll innan de första akademiska arbetena om sporten 

dyker upp.2 Hitintills är fotbollen ett ganska outforskat ämnesområde, inte 

minst i Sverige, men samtidigt ett snabbt växande sådant. 

Mitt främsta forskningslitterära stöd i denna undersökning har, varit Torbjörn 

Anderssons Kung Fotboll (2002). Den svenska fotbollshistoriens kanske 

mest omfattande verk. Andersson berättar om svensk fotbolls 

kulturhistoriska utveckling, från den våldsamma otämjda sport som kom över 

från England under den senare hälften av 1800-talet till den folkliga och 

kommersiella idrott den är idag. På vägen analyserar Andersson sportens 

många förändringar under åren som gått. Han belyser klassbreddningen på 

det tidiga 1900-talet, då arbetarklassen på allvar började ta plats i sporten och 

därmed det förändrade manliga kroppsidealet där linggymnastiken tidigare 

varit normen.3 Nämns gör också spelets våldsamhet, dryckeskulturen, 

publikskandalerna, smygprofessionalismen och den illegala tipsindustrin.4 

Detta till trots, menar Andersson, har fotbollen kommit att bli Sveriges 

otvivelaktigt mest populära sport och dessutom landets nationalsport.5  

 

                                                      

 
2 Andersson, T, 2002, s.19. 
3 Andersson, T, 2002, s.164–165. 
4 Andersson, T, 2002, s.347. 
5 Andersson, T, 2002, s.19. 
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Denna fotbollens framgångssaga analyseras ur ett klass-, genus- och 

generationsperspektiv med hjälp av ett massivt källmaterial bestående av 

såväl små som stora föreningars protokollmaterial, fotbollsförbundets 

arkivmaterial samt pressmaterial från såväl dagstidningar som sportpressen.6 

Forskning kring fotboll uppkommer dock inte först i Sverige. En av de 

allra första akademiska fotbollsstudierna är C.G.M. Miermans Voetbal in 

Nederland (1955).7 Miermans arbete går i linje med den tidigare inställning 

till sporten som var mycket vanlig bland akademiker och lärda 

medelklassmänniskor under den tidigare hälften av 1900-talet.  

Han porträtterar den moderna fotbollen som en sport i förfall. Han har 

överlag en pessimistisk syn på arbetarklassens inträde i sporten och menar att 

det ledde till en rivalitet som inte tidigare funnits, där seger var det enda 

viktiga och där all amatöristisk lekfullhet suddats ut.  

Han menar att också arbetarklassens inträde ibland publiken följer samma 

linje och att sporten därmed bytte moral och lekfullhet mot professionalism 

och kommersialism.8 

De äldre akademiska verken är helt enkelt ofta förankrade i en gammal 

amatöristisk gentlemanna-anda, helt i linje med fotbollens utveckling från en 

nykomling på idrottsscenen som betraktades som brutal och barbarisk till den 

folkliga och kommersiella idrott vi känner fotbollen som idag.  

Men den brittiska forskning som dök upp runt 1960- och 70 talet kom 

att bryta mot detta tidiga mönster. Att den forskningen uppkom berodde 

främst på tre saker; spelarnas lönetak avskaffades 1961 och fotbollen började 

                                                      

 
6 Andersson, T, 2002, s.34–40. 

7 Andersson, T, 2002, s.19 

8 Andersson, T, 2002, s.19. 
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kommersialiseras på allvar. Fotbollshuliganismen fick riktigt fäste i det 

brittiska samhället på 1960-talet, detta skedde dessutom samtida med att den 

massmediala bevakningen av sporten ökade i och med världsmästerskapet i 

England 1966. Slutligen så var också akademikernas lyhördhet för denna typ 

av ämnen en annan, det fanns ett nyfunnet intresse för folklig vardagskultur.9 

Den brittiska forskningen under denna tid skiljer sig från sina föregångare på 

så sätt att ingen av dessa arbeten drar slutsatsen att arbetarklassens igång i 

sporten, och därmed medelklassens allt svagare grepp om densamma, ledde 

till något slags förfall. Istället menar man att arbetarklassen kommit att få en 

folklig och rent kulturell prägel på sportens utveckling och därmed också 

visst indirekt inflytande, även om det står klart att borgarklassen fortfarande 

hade såväl den ekonomiska som den ideologiska makten.10 Arbetarklassens 

inflytande på sporten menar man istället har kommit från spelarna och 

publiken, till majoritet bestående av just arbetarklassmän (i viss mån även 

kvinnor).11 Forskare värda att nämna här är inte minst James Walvin, Tony 

Mason, Steven Tischler och John Hutchinson. Torbjörn Andersson, som varit 

mitt främsta stöd i denna undersökning, döljer inte på något vis att han är 

starkt influerad av detta lite senare brittiska perspektiv på fotbollen.12  

Vad gäller svensk forskning så råder viss brist. Enkelt uttryckt kan man 

säga att svensk fotbollshistoria är relativt outforskat än så länge, inte minst i 

historiekretsar. Desto mer forskning finner man om man breddar sitt sökfält 

till att även inkludera andra inriktningar. Inte minst bör nämnas sociologen 

Tomas Petersons studier Leken som blev allvar (1989), Den svengelska 

                                                      

 
9 Andersson, T, 2002 s.20. 

10 Andersson, T, 2002, s.20,22. 

11 Andersson, T, 2002, s.20,22. 

12 Andersson, T, 2002, s.22. 
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modellen (1993) och Vem vinner i längden? (1999). I sin forskning rör sig 

Peterson mycket kring fotbollens professionaliseringsprocess. Men han talar 

främst om den i och med amatörreglernas avskaffande 1967, här menar 

istället Andersson att ett större historiskt fokus bör adderas för att göra 

processen rättvisa.13 Detta är något Andersson lyckas mycket väl med. 

Men visst finns det även ett och annat historiskt arbete om fotboll 

som föregår Andersson. Här bör nämnas inte minst Bill Sunds arbete 

Fotbollens maktfält (1997) och Lennart K. Perssons artikelsamling som 

utgavs i årsboken Idrottsarvet som ges ut av Idrottsmuseet i Göteborg.14 

Sunds studie har ett tydligt fotbollsmässigt fokus och skiljer sig där från 

Anderssons studie. Sunds brännpunkt ligger desto mer på frågor rörande 

spelstil och spelsystem, helt enkelt själva spelets utveckling, medan 

Andersson har ett större fokus på hela kommersialiseringsprocessen av den 

svenska fotbollskulturen.15  

Slutligen vill jag lyfta fram två andra arbeten som kommit mig till 

nytta. Först vill jag nämna Rolf Pålbrants arbete Arbetarrörelsen och idrotten 

1919–1939 (1977) som i sin karaktär är betydligt mer övergripande 

idrottshistorisk snarare än fotbollshistorisk, men som istället kommer åt 

beröringspunkter kring arbetarrörelsens relation till fotbollen under dess 

tidiga utveckling. Pålbrant har i sin studie utgått från hur arbetarrörelsen och 

SAP (Socialdemokratiska arbetarepartiet) å ena sidan agerat gentemot 

idrottsrörelsen med dess ursprungligen mycket skilda värderingar, å andra 

                                                      

 
13 Andersson, T, 2002, s.23. 

14 Andersson, T, 2002, s.24. 

15 Andersson, T, 2002, s.24. 
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sidan arbetarnas idrottsrörelse.16 Pålbrant syftar till att genom sitt arbete 

beskriva konflikterna mellan arbetarrörelsen och de olika idrottsrörelserna 

samt analysera varför arbetaridrotten aldrig fick något verkligt genombrott i 

Sverige.  

En stor del av dessa konflikter ligger inte minst i en kamp om de statliga 

idrottsanslagen.17 Till sin hjälp har Pålbrant haft tidnings- och pressmaterial 

som sitt huvudsakliga källmaterial, samt en del arkivmaterial ur exempelvis 

Arbetarörelsens, Riksidrottsförbundets och LO:s arkiv.18 

Sist men inte minst vill jag uppmärksamma Rune Jungens arbete 

Vävarstad i uppror: arbetarrörelsen i Borås 1880–1920 (1978) som givit 

mig mycket goda insikter i arbetarrörelsens verksamhet i Borås under sent 

1800- och tidigt 1900-tal. Jungen har sökt beskriva arbetarrörelsens 

verksamhet i Borås kring sekelskiftet 1900 med hjälp av lokalt 

tidningsmaterial och intervjuer med arbetare och profiler ur den lokala 

arbetarrörelsen.19 Hans undersökning har kommit att kasta ljus på en särskild 

form av arbetarrörelsen, nämligen den icke organiserade arbetarrörelsen, en 

slags spontan rörelse.20 Detta har medfört att Borås arbetarrörelse i 

framställts som aningen unikt, något Jungen efter arbetet färdigställts menar 

säkert inte stämmer, såtillvida att man gräver djupt nog i liknande 

                                                      

 
16 Pålbrant, R, 1977, s.11. (Riksidrottsförbundet ledning bestod av en elit bestående av 
industrimän och militärer) 

17 Pålbrant, R, 1977, s.11–12. 

18 Pålbrant, R, 1977, s.12. 

19 Jungen, R, 1978, s.5–6. 

20 Jungen, R, 1978, s.6. 
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källmaterial även i andra städer. Hans porträtt av Borås arbetarrörelse och 

dess lite särskilda karaktär har dock fått komma till tals. 

Vad gäller tidigare kännedom om ämnet så fanns det gott om 

kunskapsluckor. Angående fotboll i Borås så stod det klart att Elfsborg hade 

ett framgångsrikt 1930-tal. Hur detta kom sig samt under vilka 

förutsättningar klubben befann sig var desto mer oklart. Vad beträffar 

situationen i Sverige under 1930-talet så saknades främst kunskaper om den 

samhälleliga situationen i relation till fotbollen. Att Sverige, likt resten av 

världen efter börskrashen 1929, stod inför ett ekonomiskt tufft 1930-tal var 

känt. Specifikt hur detta påverkade Borås och vad för inverkan det hade på 

fotboll i allmänhet, och IF Elfsborg i synnerhet, var för mig okänt. Vad som 

kom att bli intressant var kopplingen mellan de två. Hur urskiljs ett stort 

historiskt skeende som depressionen i den lilla fotbollsföreningen i en 

medelstor svensk stad, vad hade den för inverkan på klubbens utveckling. 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Hur kom IF Elfsborg att nå sådana sportsliga framgångar i ett 

årtionde av ekonomisk nedgång och arbetslöshet? För att besvara 

denna övergripande fråga ställer jag följande underfrågor: 

2. Hur påverkades IF Elfsborgs verksamhet av depressionen och 

arbetslösheten under 1930-talet? 

3. Hur såg föreningens relation till andra klubbar och organisationer ut 

under perioden? 

4. Vilka åtgärder togs av klubben för att kringgå de eventuella 

svårigheter depressionen medförde för såväl klubben självt som för 

andra delar av lokalsamhället? 
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2 Bakgrund 

Följande avsnitt av denna uppsats kommer att presentera en del 

bakgrundshistoria för att försätta undersökningen i en tydligare kontext. 

Bakgrundsdelen kommer att börja med att beskriva den moderna fotbollens 

uppkomst i England på 1800-talet. Här kommer redogöras för sportens 

kulturella förankring i ett klassperspektiv samt beskriva dess inverkan på den 

tidens manlighetsideal, något som är synnerligen viktigt att förstå för att 

också kunna sätta sig in i dess spridning till arbetarklassen. Sedermera berörs 

fotbollens spridning till Sverige, hur klassfrågan rörande sporten yttrade sig, 

samt idrottsrörelsens framväxt. Det ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga 

läget i Sverige under tiden som leder fram till 1930 redogörs också för i korta 

drag. Slutligen skall bakgrundsavsnittet på allvar knytas ihop med syftet när 

IF Elfsborgs tidiga år redogörs för och situationen i Borås under det tidiga 

1900-talet presenteras.  

2.1 Den moderna fotbollens uppkomst och spridning 
Fotbollen, vår tids kanske allra största idrott. Den lockar många, män som 

kvinnor, stora som små. De flesta lockas av skådespelet, stämningen och 

kampen. Men fotbollen har även en annan egenskap, en egenskap som lockar 

inte bara civilister och sportfanatiker, utan också historiker. Denna egenskap 

gäller just sportens historia, nämligen det faktum att den är spårbar.21 

Fotbollen uppstår först i medeltidens England, i det som vi kommit 

att kalla folkfotboll, en våldsam tillställning tillsynes helt utan regler eller 

                                                      

 
21 af Geijerstam, E, 1998, s 38.  
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begränsningar vad gäller såväl spelarantal som spelyta.22 I folkfotbollen var 

målet att hur som haver få med sig bollen till den plats som tidigare bestämts 

vara motståndarnas mål. Folkfotbollen tog sedermera plats i det brittiska 

Public School systemet (motsägelsefullt nog ett nätverk av internatskolor) 

som en del av elevernas självuppfostran, mer specifikt inom det pennalistiskt 

utformade Prefect-fagging systemet (ett system för elevers självuppfostran 

där äldre elever med pennalistiska metoder uppfostrade yngre). Det är här 

som sporten får sin roll i manlighetsidealet, då fotbollens brutala sidor ansågs 

utveckla manlig självständighet hos de unga pojkarna.23 

I England var det först med industrialismens intåg som luften gick ur 

folkfotbollen.  

Detta berodde främst på de stora strukturella förändringar som skedde på 

arbetsmarknaden, då arbetsdagarna blev längre och helgdagarna färre. 

Nybyggnationen ockuperade snart också städernas fria ytor och till slut fanns 

det inte längre möjlighet att bedriva folkfotbollen som förr.24 Vore det inte 

för de tidigare nämnda internatskolorna så hade fotbollen kanske gått i 

graven under 1800-talet.  

Genom stora delar av 1800-talet överlevde alltså fotbollskulturen i 

England hos överklasspojkar på brittiska internatskolor. Men under 1880-

talet skedde förändring på allvar. Nu uppkom, vad Andersson väljer att 

referera till som en klassbreddning, där fotbollen på allvar började ta fäste 

bland arbetarklassen i landet.25 Den kanske största orsaken till detta lär ha 

                                                      

 
22 Andersson, T, 2002, s.42. 

23 Andersson, T, 2002, s.42 

24 Andersson, T, 2002, s.43. 

25 Andersson, T, 2002, s.48. 
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varit den brittiska arbetstidsförkortningen som kom till stånd genom de 

många arbetsreformer som genomfördes under 1800-talets andra hälft, cirka 

1860- och 70-tal.26 I och med en av dessa reformer så frigjordes halva 

lördagen, vilket gjorde den till en alldeles unik dag i veckan för den brittiska 

arbetarklassen, då den fria tiden inte var religiöst knuten, och därmed klassad 

som vilodag, olikt söndagen.27 De övre klasserna i det sena 1800-talets 

England såg ett problem i arbetarklassens nu större frihet och uppmuntrade 

därför spridningen av fotbollen. Man såg sporten som en fritidssyssla för 

arbetarklassen som kunde öka arbetsmoralen och motverka dagdriveri och 

andra olägenheter. Fotbollen spred sig sedan hos arbetarklassen genom 

privata initiativtagare inom organisationer som företag, kyrkor eller till och 

med pubar.28  

Vad som sedan uppstod inom den engelska fotbollen var kampen mot 

professionalismen. Den bestod främst av de övre klassernas motstånd mot 

företeelser som spelarlöner, spelarvärvningar (något man bland de övre 

klasserna betraktade som slavhandel) och därmed avståndstagandet från 

amatörismen och gentlemannaidealet.29 Det uppstod helt enkelt en slags 

kulturkrock mellan arbetarkulturen och public school-idealet i Storbritannien. 

Men det stod ganska tidigt klart att amatöristerna inte hade någon chans i 

kampen mot den moderna fotbollen. 

Dels så bestod snart en majoritet av spelarbasen av arbetare, för att 

inte tala om publiken. Allteftersom det rent publika intresset växte så växte 

också det kommersiella intresset för sporten. Den kanske tydligaste 

                                                      

 
26 Pålbrant, R, 1977, s.29. 

27 Andersson, T, 2002, s.48. 

28 Andersson, T, 2002, s.50. 

29 Andersson, T, 2002, s.51. 
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brytpunkten var 1884, då det brittiska fotbollsförbundet, Football 

Association, uteslöt Preston North End ur FA-cupen då klubben anklagats för 

professionalism. Detta fick konsekvensen att inte mindre än 36 nordengelska 

klubbar hotade med att lämna FA och starta ett eget förbund. FA vek sig för 

hotet och 1885 legaliserades professionalismen.30  

Vad som sedan växte fram var den verkligt moderna fotbollen. Detta 

brittiska kulturfenomen som sedan på allvar spred sig runtom i Europa. 

Proffsfotbollen blev en viktig del av arbetarklassens liv och bidrog till såväl 

identitetsskapande som nöje, eller som Andersson uttrycker det: ”Den lokala 

proffsklubben förenade och gav gemenskap; den tillfredställde de behov av 

identitet, lojalitet, rivalitet och nöje många inom både medel- och 

arbetarklassen hade.”31 Så småningom spred sig fotbollen även på allvar till 

Sverige och till Borås. Detta ska vi titta lite mer på nu. 

2.2 Fotbollens spridning till Sverige 
Det skulle komma att ta tid innan fotbollen verkligen bet sig fast i Sverige. 

Tidigt rapporterades ur tidningar om fotbollens våldsamma natur och frågan 

ställdes gång på gång om detta brittiska manlighetsideal verkligen borde ta 

plats i svensk idrott.32 Allt som oftast så blev det just en fråga om rådande 

manlighetsideal och fotbollens våldsproblematik. Kritiken i pressen var 

stundom så pass stark att fotbollen inte sällan förväxlades med rugbyn, som 

ju också härstammar ur folkfotbollen, när statistik över olycksfall och 

dödsfall skulle presenteras. Fotbollen ställdes därför tidigt mot 

Linggymnastiken, den svenska gymnastiken, som grundats av P.H. Ling och 

                                                      

 
30 Andersson, T, 2002, s.52. 

31 Andersson, T, 2002, s.54. 

32 Andersson, T, 2002, s.63. 
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vidareutvecklats av hans son Hjalmar Ling.33 Linggymnastiken var vid den 

här tiden att betrakta som rådande svenskt manlighetsideal. Men de två var 

inte nödvändigtvis varandras motsatser. Båda tjänade de syftet att 

frambringa, som det gamla mottot löd, ”en sund själ i en sund kropp”34. 

Idrottande män skulle uppnå den självbehärskning och kroppsliga styrka som 

eftersträvades. Problematiken låg snarare i att linggymnastiken alltför länge 

betraktats som den enda vägen till det målet.35  

Men vad som tidigt stod klart var att fotbollen och gymnastiken hade 

liknande rötter, nämligen att de båda kom till, som Andersson uttrycker det, 

som borgerliga manlighetsprojekt under tidigt 1800-tal. 36 Det var det 

borgerliga ursprunget och sedermera klassbreddningen till arbetarklassen 

som kom att bli nyckeln även för svensk fotbolls kommersialisering. I 

Sverige vann spelet inte minst arbetarklassens gunst tack vare dess 

underhållsvärde. Fotbollen framstod såväl som en krigisk kamp som en lek 

på en och samma gång. Den lockade därför inte minst de unga i det tidiga 

1900-talets Sverige med en mix av lekfullhet och disciplin, som med relativ 

enkelhet fasades in i sporten med hjälp av regler och en domare.37  

Att fotbollen under det tidiga 1900-talet så snabbt vann över 

arbetarungdomen i Sverige berodde inte minst på de förändrade villkor som 

rådde för den svenska arbetarklassen. I Sverige fanns i 1900-talets 

begynnelse inte mindre än 310 000 industriarbetare och ungefär 28 procent 

av den yrkesverksamma befolkningen år 1900 var just inom industri- och 

                                                      

 
33 Nationalencyklopedin, linggymnastik. 

34 Andersson, T, 2002, s.67. 

35 Andersson, T, 2002, s.67–68. 

36 Andersson, T, 2002, s.66. 

37 Andersson, T, 2002, s.73. 
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hantverkssektorn.38 Dessa människors reallöner växte mellan 1890–1910 

med över 40 procent. Ett tydligt exempel på löneökningen är att mängden 

cykelägare ökade, något som kunde vara att stor vikt när man skulle ta sig till 

träning och match.39 Andra förändringar för arbetarklassen under den här 

perioden gällde förkortade arbetstider, precis som i det brittiska exemplet, 

där en genomsnittlig arbetsdag år 1905 var nere på nio timmar och 1919 

beslöts det om 8-timmars arbetsdag i Sverige.40 I samband med detta ökade 

antalet fotbollsspelande män i åldrarna 15-29 drastiskt och mängder med 

ungdomsföreningar och nya fotbollsklubbar föddes under den här perioden.41 

Faktum var att under mellankrigstiden var fotbollen i Sverige, i jämförelse 

med andra europeiska länder, exceptionellt populär. Som Andersson redogör 

för så fanns i Sverige år 1938 31 fotbollsklubbar per 100 000 invånare, något 

som bara Storbritannien och Luxemburg överträffade, (85 respektive 37).42  

Av just några av dessa unga pojkar grundades IF Elfsborg i Borås 

1904. Mer om just Borås och IF Elfsborg ska det handla om i avsnitten 

framöver. Men först ska det svenska samhällets förändring under tiden som 

leder upp till 1930-talet redogöras för i korta drag. 

  

                                                      

 
38 Andersson, T, 2002, s.164. 

39 Andersson, T, 2002, s.164. 

40 Pålbrant, R, 1977, s.29. 

41 Andersson, T, 2002, s.164–165. 

42 Andersson, T, 2002, s.325. 
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2.3 Det svenska samhällets förändring runt sekelskiftet 1900 
Runt sekelskiftet 1900 var det svenska samhället i slutskedet av en större 

förändring. Sedan långt tillbaka hade Sverige varit ett ståndssamhälle, en 

samhällsstruktur som kommit att bli alltmer förlegad. 1865 avskaffades 

ständerna på riksdagsnivå och en ny struktur behövde ta dess plats.43 

I ett samhälle där industrierna tar mer och mer plats och 

urbaniseringen är i full gång uppstår nya gemenskaper som kommer att få en 

viktig roll i det svenska samhällets utveckling. Folkrörelserna, som de kom 

att kallas, uppstod framför allt som ett svar på den breda massans barriär in i 

det politiska livet, vad gäller såväl rösträtt som valbarhet till riksdagen.44 

Flera av dessa rörelser, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen 

hade sociala eller politiska mål som yrkade på någon form av samhällelig 

förändring. 

Till dessa rörelser hör också idrottsrörelsen men det har länge 

diskuterats om den skall klassas som en förändrande eller samhällsbevarande 

sådan. Oavsett idrottsrörelsens karaktär så står det klart att den i det sena 

1800-talets nya svenska samhälle får en allt större roll. Exakt hur 

folkrörelserna kom att få en sådan genomslagskraft i Sverige är inte helt 

klart, men bland orsaker som bör nämnas finner vi bland annat 

bygemenskapens minskande närvaro och ett allt mer urbaniserat samhälle.45 

Allteftersom fler och fler människor arbetar i industrin, under minst 

sagt tunga förhållanden, så växer också idén om idrott för hälsans skull. 

Redan 1918 begärde Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) en utredning kring 

                                                      

 
43 Hedenborg, S & Kvarnström, L, 2015, s.264. 

44 Hedenborg, S & Kvarnström, L, 2015, s.193. 

45 Hedenborg, S & Kvarnström, L, 2015, s.193. 
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obligatorisk gymnastik för industriarbetare.46 Även industriägare såg glatt på 

gymnastiken då de ansåg sig få kompensation för den nedskärning i arbetstid 

som gjorts i och med reformen 1919. Förhoppningen var helt enkelt att 

friskare kroppar skulle arbeta bättre och producera mera.47 Linggymnastiken, 

som nämnts tidigare, fick ett starkt inflytande bland arbetarklassen under det 

sena 1800- och tidiga 1900-talet, inte minst bland män, och kom att bli den 

främsta gymnastiska modellen på industrigolvet.48  

Företrädare för idrottsrörelsen avsade sig många gånger intresse för den 

politiska utvecklingen i landet, men var ändock med och påverkade den. 

Idrotten kom att få en alldeles särskild roll som fritidssyssla efter 

arbetsdagen, en meningsfull sådan, för samtliga klasser i samhället.49 

Idrottsrörelser av olika slag etablerades i många industri- och brukssamhällen 

runt sekelskiftet 1900. Kopplingen mellan industrin och idrotten blev allt 

tydligare och under 1890-talet blev den tidigare hälsoinriktade idrotten 

alltmer tävlingsinriktad samtidigt som idrottsintresset bland befolkningen 

ökade allt mer.50 Detta resulterade i förändrade strategier hos företags- och 

industriägare, där en slags paternalism utvecklades. Man intresserade sig som 

företagsledare för mer än arbetarnas faktiska arbetstid och lade också fokus 

på att ha inverkan på deras fritid.51 Här kom idrotten in i bilden då man 

genom den sociala arenan idrottsplatsen kunde fostra arbetskraften.52 Inom 

                                                      

 
46 Pålbrant, R, 1977, s.29. 

47 Pålbrant, R, 1977, s.30. 

48 Hedenborg, S & Kvarnström, L, 2015, s.202.  

49 Hedenborg, S & Kvarnström, L, 2015, s.202.  

50 Ericsson, C, 2004, s.11–13. 

51 Ericsson, C, 2004, s.31. 

52 Ericsson, C, 2004, s.39. 
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idrotten fick också demokratiseringen utrymme att växa. Klubbarnas struktur 

manade till demokrati och kollektiv anda, där möten sköttes i nästintill 

parlamentarisk stil och medlemmarna uppmuntrades att vara aktiva i 

klubbens beslut.53 I och med demokratiseringens inträde så tvingades dock 

företagsledare i landet till en förnyelse av denna strategi. Där man tidigare 

varit auktoritär skulle man nu vara didaktisk och därmed lära sin arbetskraft 

om företaget och dess förutsättningar och därmed förse dem med en positiv 

bild av sin arbetsplats och samtidigt motverka negativa attityder och olika 

former av agitatoriskt inflytande.54  

I samband med arbetarrörelsens tidiga skepsis mot idrottsrörelsen så vann 

helt enkelt företagsägare över arbetskraften på sin sida genom att få kritiken 

mot dem att verka obefogad. 55Detta gjorde man genom att integrera sin 

arbetskraft i samhället medan man samtidigt behöll den verkställande 

makten. Idrotten blev här en arena för detta integrationsprojekt där arbetarna 

skulle dras in i samhällsgemenskapen på allvar.56 Genom att stödja lokala 

idrottsklubbar kunde man genomföra denna förändring av strategi och 

samtidigt motverka radikala marxistiska krafters inverkan på arbetarna och 

därmed också konflikter på arbetsmarknaden.57 Ta exemplet Gerard De Geer 

och Lesjöfors AB. De Geer ville att samtliga invånare i orten skulle känna 

sig delaktiga i samhällsbyggandet och var ständigt närvarande och gjorde sig 

förtrodd genom att personligen interagera med arbetarna. Dessutom stödde 

han diverse arrangemang och organisationer i Lesjöfors, bland annat utsåg 

                                                      

 
53 Ericsson, C, 2004, s.149. 

54 Ericsson, C, 2004, s.32–33. 

55 Ericsson, C, 2004, s.32. 
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han stadens Lucia och stödde de fackliga organisationerna, men inte minst 

stödde han Lesjöfors bandy.58 Ur detta uppstod alltså en slags social 

integration där de lägre klasserna fick kortare arbetsdagar, mer inflytande på 

arbetsplatsen och dessutom kunde sysselsätta sig utanför arbetet. De övre 

klasserna fick å sin sida behålla stabiliteten på arbetsmarknaden och fick 

dessutom kompensation för den minskade arbetstiden. De kunde också glatt 

kunde se på medan arbetarklassen sysslade med, för deras skull, bättre saker 

än samhällskritiska och omstörtande verksamheter.59 

Som beskrivits i ovanstående avsnitt så tog snart fotbollen mer och mer 

plats i det svenska samhället. Den främsta skillnaden i fotbollens form av 

idrott, i jämförelse med gymnastiken, var tävlingsmomentet. Fotbollen 

ställde lag mot lag, ort mot ort och här växte, inte minst bland arbetarklassen, 

de identitetsskapande faktorerna fram, kanske främst den lokala identiteten.60 

I samma skede växte också allt fler arbetarklubbar fram, framförallt i 

städerna, och här kom, som Hedenborg skriver, också de klassmässiga 

aspekterna till uttryck,61 
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2.4 IF Elfsborgs framväxt och det tidiga 1900-talets Borås
  

Idrottsföreningen Elfsborg grundades den 26 juni 1904 av 19 pojkar under 

namnet Borås Fotbollslag. Initiativtagaren var Carl Larsson, som lämnat sin 

tidigare förening Borås Allmänna Idrottssällskap då klubben inte ville släppa 

fram en fotbollssektion.62 Ett par år senare blir föreningen en godkänd 

medlem av Riksidrottsförbundet och klubben byter därmed namn till 

Idrottsföreningen Elfsborg. Under klubbens inledande två decennier växer 

klubben i medlemsantal och framgångarna kommer sakta men säkert också.63 

1926, inför allsvenskans blott tredje säsong, har Elfsborg tagit plats i den 

svenska fotbollens toppdivision. Det kommande decenniet skall komma att 

bli klubbens mest framgångsrika någonsin (eventuellt med reservation för 

guldåren 2006 och 2012). Härvid tar själva undersökningen vid, men först 

lite om handels- och arbetarstaden Borås under 1900-talets första decennier. 

Borås var kring 1900-talets början en kraftigt växande svensk 

industristad. Staden hade i högkonjunkturerna på 1880- och 90-talen en 

jämförelsevis hög befolkningstillväxt, betydligt högre än jämbördiga städer 

som Västerås, Karlstad och Halmstad under samma tid.64 När många övriga 

svenska industristäder stannade av i befolkningstillväxten under den tidiga 

mellankrigstiden så fortsatte länge Borås att växa och mot 1920 hade man 

passerat tidigare större städer i befolkningsmängd.65  

Att Borås var en arbetarstad rådde det heller inget tvivel om. Under 1900-

talets första två sekler utgjordes en full tredjedel av Borås befolkning av 

                                                      

 
62 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Historiker 1904–1979. 

63 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Medlemsförteckningar 1907–1927. 

64 Jungen, R, 1978, s.15. 

65 Jungen, R, 1978, s.16. 
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industri- och hantverksarbetare, en större andel än många andra jämnstora 

svenska industristäder. I exempelvis Västerås, Örebro och Norrköping 

utgjordes blott en femtedel av befolkningen av industri- och 

hantverksarbetare.66  

Det som utmärkte Borås som industristad var, förutom den höga 

andelen industriellt anställda ur befolkningen, den höga andelen anställda 

kvinnor inom industrin samt stadens högst ensidiga industrisektor.67 Staden 

präglades under det tidiga 1900-talet av textil- och konfektionindustrin som 

var den absolut mest dominerande industriella sektorn i staden. Här i ligger 

också förklaringen till kvinnors relativt höga anställningsgrad då industrin 

ansågs lämplig för kvinnligt anställda inom yrken som sömmerskor, 

väverskor med mera. På företagsjättar inom bomullsindustrin (Borås 

Wäfveri) och konfektion (Algots) arbetade den stora arbetarbefolkningen på 

dagtid för att på den alltmer expanderande fritiden sysselsätta sig med 

rekreation i alla dess slag. Bland män och unga pojkar spelades inte minst 

fotboll. 

Men stadens arbetare hade länge en ganska säregen ställning i 

Sverige. Jungen menar i sitt arbete Vävarstad i uppror: arbetarrörelsen i 

Borås 1880–1920 att Borås tidigt, i politiska kretsar, betraktats som fackligt 

efterblivet och att arbetarbefolkningen i staden; ”[...] icke hava hört så 

mycket som ett socialistiskt föredrag.”68 Detta kan tänkas ha berott på flera 

saker. Dels så bestod Borås arbetskraft, i kontrast till andra industristäder, av 

en stor del kvinnor. Kvinnors roll i det politiska livet var länge begränsad.  

                                                      

 
66 Jungen, R, 1978, s.16. 
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Kvinnorna må ha fått rösträtt 1921, men inte förrän efter andra världskriget 

skulle de på allvar släppas fram i de politiska organisationerna och detsamma 

gällde fackföreningarna.69 Med hänvisning till dessa omständigheter 

förefaller det inte så konstigt att den fackliga anslutningen i staden länge var 

så låg som den var. Bara att hålla en facklig organisation vid liv någon längre 

tid verkar ha varit särskilt svårt i Borås.70 Ännu sämre var det med den rent 

politiska arbetarrörelsen, som inte alls höll jämna steg med den fackliga och 

det politiska intresset bland stadens arbetare var synnerligen svagt.71 

Borås sägs också länge ha varit ett politiskt konservativt fäste. Vid 

valet 1930 nådde högern mer än 40 procent och 1942 kunde den fortfarande 

noteras för över 30 procent.72 Detta beror troligen på stadens långtgående 

protektionistiska anda. Ända sedan stadens grundande ligger 

handelsprotektionism i luften då knallarna ville säkra sin rätt till handel och 

staden länge fick kämpa för denna rätt.73 

En annan konservativ anda som tidigt slog fäste i Borås var 

patriarkalismen. Detta syntes inte minst i Borås Tidning på 1890-talet, där 

redaktör Anders Marino länge var hårdför i sina ord mot socialismen och 

dess värderingar. Han tog till metoden att hålla arbetarnas rygg, men inte 

kollektivet. Han motarbetade regelbundet arbetarrörelsen och dess försök till 

landvinningar bland Borås industrier.74  

                                                      

 
69 Genus, 2000, s.8–11.  
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Borås säregna handelsprivilegier och dess brist på kommunikationer med 

omvärlden (järnvägen till Göteborg öppnades först 1894) bidrog alldeles 

säkert till stadens långtgående konservativa och protektionistiska drag.75 

De patriakalistiska dragen syntes också i IF Elfsborg, inte minst i 

styrelsen. Vid 1930-talets ingång bestod styrelsen av 15 personer, samtliga 

män.76 Ledarskapet var i stort sett detsamma genom hela decenniet. 

Ordförande Carl Larsson avgick inför säsongen 1938, detta efter 17 raka år 

på posten.77 Dock kvarstod han i styrelsen som sekreterare decenniet ut 

under före detta sekreterare Thure Claesson som fick överta 

ordförandeposten (se bilaga, bild 4).78 Vi kan också urskilja patriarkalistiska 

och protektionistiska drag i dessa två herrars yrkesliv. Carl Larsson var en 

småföretagare i form av järnhandlare medan Thure Claesson utanför sitt 

föreningsengagemang arbetade som försäljningschef på Borås Yllefabrik 

AB.79 De två kanske viktigaste aktörerna i IF Elfsborg under 1920- och 30-

talet är alltså egenföretagare och tjänstemän. Thure Claesson, som i sin roll 

som försäljningschef, är att betrakta som en tjänsteman som under denna tid 

var en grupp som var tydligt avskild från de lägre stående fabriksarbetarna, 

med högre social status och klara möjligheter att klättra på karriärstegen, 

något Mats Greiff lyfter fram i sin avhandling Kontoristen: från chefens 

                                                      

 
75 Jungen, R, 1978, s.26. 
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1946, Årsberättelse över Elfsborgs verksamhet 1929–1930. 
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högra hand till proletär (1992).80 Greiff lyfter också fram den ofta nära 

relationen med fabriksägaren och därmed den svaga fackliga organisationen 

bland tjänstemän. Det var heller inte ovanligt att dessa tjänstemän så 

småningom bröt sig loss och startade eget.81. Det skall också lyftas fram att 

socialt nätverkande och relationer företag emellan i form av släktskap och 

liknande inte var ovanligt under tiden. Som Tomas Nilson redogör för i sin 

uppsats Fabriken och Familjen: en historia om företagande, släktskap och 

sociala nätverk inom textilbranschen i Borås 1890–1920 (2000) så var 

företagen sammanbundna av familjeband och släktförbindelser där kvinnor 

ofta spelade en avgörande roll som länkar genom giftemål och socialt kapital 

i form av kontakter till kulturliv eller andra viktiga personer som kunde 

skänka legitimitet åt företaget.82  
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3 Teori och Metod 
 

Kulturhistoria är en svårdefinierad term med många olika skolor och 

inriktningar. En av dem är Cultural Studies traditionen som grundades i 

Birmingham 1964 av Richard Hoggart. Cultural Studies, eller 

Birminghamskolan som den också har kommit att kallas, har inriktat sig 

främst på ungdoms- och subkulturer, inte minst arbetarungdomen och dess 

olika populärkulturella inslag.83 Birminghamskolan passade utmärkt för 

studier kring den växande engelska fotbollen och härifrån spred sig 

traditionen och har på senare tid kommit att bli, som Andersson uttrycker 

det; ”[...] ett gigantiskt och svåröverblickat fält.”84 Skolan har fått stå modell 

för den riktning som Torbjörn Andersson tagit i sin egen studie, men utan att 

precisera sin exakta position inom forskningstraditionen. Istället lyfter 

Andersson fram Birminghamskolans fokus på begrepp som ideologi, kultur 

och hegemoni som avgörande för att han sållat sig till skolans sällskap.85 

Anderssons arbete är, som nämnt tidigare, en omfattande 

kulturhistorisk undersökning kring svensk fotboll på ett nationellt plan. Men 

för att på liten skala kunna bedriva nyttig och relevant kulturhistorisk 

forskning krävs begränsningar. Dessa begränsningar kan göras på olika 

fronter, men kanske inte minst geografiskt. Att ur en historiestuderandes 

perspektiv, sett till uppsatsomfång, tidsbegränsningar etcetera, begränsa sig 

till en särskild tid och plats förefaller då naturligt. Det är här lokalhistoria 

                                                      

 
83 Andersson, T, 2002, s.25. 

84 Andersson, T, 2002, s.25. 

85 Andersson, T, 2002, s.26. 
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kommer in i bilden. Att med dagens möjligheter, med relativ enkelhet, kunna 

tillskansa sig trovärdigt arkivmaterial och grotta ned sig i vad helst man 

finner intressant passar en student alldeles utmärkt. Det är med just detta i 

åtanke jag valt att ge mig an ett kulturhistoriskt ämne ur ett lokalhistoriskt 

perspektiv, för att med rådande förutsättningar på allvar kunna göra ett så 

gott arbete som möjligt. 

3.1 Teoretiska överväganden 
 

Lokalhistoria har i traditionella kretsar länge betraktats som en amatöristisk 

historieskrivning. Det är först på senare tid, cirka 40 år tillbaka som 

lokalhistoria som forskningsinriktning verkligen tagit fäste även i den 

akademiska världen.86 En motivering för detta har varit dess förmåga att 

knyta samman olika tematiska inriktningar utan att låta dem stå i varandras 

väg, alltså dess naturliga strävan efter tvärvetenskaplighet. Flera av 

Annalesskolans historiker utövade lokalhistoria, kanske inte minst 

Emmanuel Le Roy Ladurie i sitt arbete Les Paysans de Languedoc (1966), 

där han beskriver den franska regionen Languedocs historia under perioden 

1400–1700.87 

Men trots lokalhistoriens alltmer framträdande roll i 

historieforskningen från 1960-talet och framåt så råder ännu brist på en 

kritisk diskussion kring den lokalhistoriska studiens egentliga mål.88 Peter 

Aronsson diskuterar lokalhistoriens plats i historisk forskning i sin 

avhandling Bönder gör politik (1992). Här diskuterar han lokalhistoria med 

hjälp av Eva Österbergs begreppsmodell mål och medel, där lokalhistoria 

                                                      

 
86 Tosh, J, 2000, s.117. 

87 Tosh, J, 2000, s.118. 

88 Aronsson, P, 1992, s.10. 
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som medel klassas som: “ett medel för att genomföra problem- och 

teoristyrda undersökningar.”89 Historia som mål betraktas istället som ren 

hembygdsforskning, där den undersökta lokalen i sig är målet. 

Problematiken med lokalhistorien i forskningskretsar har alltså länge 

varit att hembygdsforskningen inte nära nog legitimerat sin existens i form 

av nytta för något annat än sig självt. Den har helt enkelt alltför ofta varit 

dåligt förankrad i vetenskapliga teorier och metoder.90 Aronsson menar dock 

att i de fall även hembygdsforskningen på allvar tar till sig av vetenskapliga 

teorier och metoder så skulle även den typen av studier på allvar kunna 

betraktas som lokalhistoria som ett medel snarare än ett mål.91  

Applicerar man Aronssons diskussion om lokalhistoriens plats i 

historieforskningen på min egen studie så finner man att ett välgrundat 

teoretiskt och metodologiskt arbete kringgår lokalhistoriens största 

fallgropar. Aronsson redogör i sin avhandling för fem stycken olika sätt att 

bruka lokalhistoria, där jag sållar mig och mitt eget arbete till den kanske 

vanligaste av dessa former. Aronsson uttrycker sig enligt följande: 

En ur generell teori, eller tidigare vunnen kunskap gjord 

lokalstudie som kan bekräfta teorin och eventuellt visa vilka 

mekanismer som mer i detalj gör att teorin stämmer. Det kan gälla 

den lokala implementeringen av normativa beslut i rikets centrum 

men även en studie av hur generella samhällsförändringar yttrar 

sig lokalt.92 

                                                      

 
89 Aronsson, P, 1992, s.11. 

90 Aronsson, P, 1992, s.11. 

91 Aronsson, P, 1992, s.11–12. 

92 Aronsson, P, 1992, s.12. 
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I mitt fall föll alltså valet av lokalhistorisk inriktning på fotboll, IF 

Elfsborg och Borås under de samhällsförändringar som sker främst under 

1930-talet men som självklart sträcker sina rötter längre bakåt i tiden än så. 

Detta görs i sin tur främst under kulturbegreppets tak, alltså fotbollskultur.93 

Detta arbete är alltså att betrakta som ett kulturhistoriskt sådant och inte 

specifikt idrottshistoriskt. Detta då jag i mitt arbete strävat efter anknytningar 

till kulturbegreppet, ett begrepp som passar alldeles utmärkt in då man, som 

Andersson uttrycker det:  

 

[...] via detta kan betrakta fotbollen som en total miljö － vad jag 

kallar för fotbollskulturen. Här ingår inte bara makthavare utan 

även mer marginaliserade grupper, såsom exempelvis den stora 

publikmajoriteten. På så vis kan en rad aktörer föras in i analysen: 

Svenska fotbollsförbundet och distriktsförbunden, klubbledare, 

spelare, domare, publik, [---]94 

 

Ett kulturhistoriskt angreppssätt känns därför som den rätta vägen att gå i 

sammanhanget. 

Vidare teoretiska överväganden som gjorts gäller de andra begrepp och 

dimensioner som kommer i kontakt med forskningen om fotboll, nämligen 

klass, genus och generation. Dessa tre begrepp representerar de viktigaste 

perspektiven i mitt främsta litterära stöd, nämligen Torbjörn Anderssons 

                                                      

 
93 Fotbollskultur, bör betraktas som ett poröst begrepp som flyter samman med en mängd 
andra kulturer såsom arbetarkultur, ungdomskultur etcetera. Begreppet sammanfattas av 
Torbjörn Andersson som; ”[...] hela den livsstil och det meningssystem som producerades 
och reproducerades inom fotbollen.” Kung Fotboll, 2002, s.27.  

94 Andersson, T, 2002, s.27. 
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Kung Fotboll (2002). Andersson motiverar användningen av dessa 

begreppsperspektiv genom att förankra dem i fotbollens egen historia. 

Klassperspektivet, menar Andersson, står för basen i hans ansats medan man 

med fotbollens utveckling över tid också måste ta hänsyn till 

generationsskiftningar och numera även det kvinnliga könets närvaro i 

sporten. Även generations- och genusbegreppen är då nödvändiga.95 

Då tvärsnittet i denna undersökning är betydligt kortare än 

Anderssons (10 år respektive cirka 70 år), försvinner av naturliga skäl 

generationsperspektivet. Genusperspektivet närvarar fortfarande till viss del, 

även om det råder viss brist på representanter för det kvinnliga könet i 

källmaterialet. Detta då fotbollen på 1930-talet börjar visa tendenser till 

kvinnlig närvaro, men den är inte i närheten så framträdande som idag. 

Klassperspektivet har jag av rent empiriska skäl valt att avstå från bortsett 

från användningen av vissa klassrelaterade termer såsom klassbreddning och 

i de fall då arbetarrörelsen omnämns. Det finns helt enkelt inte stöd nog i 

källmaterialet för en grundlig nog analys av spelarnas och medlemmarnas 

klassmässiga hemvist. 

3.2 Metod och källmaterial 
Källmaterialet till denna studie består av arkivhandlingar såsom årsprotokoll, 

sektionsprotokoll, verksamhetsberättselser, tidningsurklipp, 

medlemsförteckningar, en del räkenskaper och årsredovisningar samt 

bildmaterial ur föreningsarkivet IF Elfsborg, tillgängligt på föreningsarkivet 

hos Borås Stadsarkiv. Urvalet av materialet är begränsat till perioden 1930–

1939. Materialet består av maskinskrivet men också handskrivet material 

vilket har tagits i beaktning under arbetets gång då detta kan medföra 
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kvalitativa svårigheter som exempelvis feltolkning av text eller stycken vars 

text varit för svår att urskilja. I de fall sådana svårigheter uppkommit har jag 

antingen valt bort den källan och sökt annat lämpligt stöd i exempelvis andra 

delar av arkivet (somliga arkivsektioner överlappar varandra till viss mån) 

eller redogjort för detta i texten. 

Källmaterialet har bearbetats på så vis att jag tagit mig igenom de 

arkivförteckningar som varit anknutna till först och främst till 

fotbollssektionen. I somliga fall, som med årsredovisningarna, berör 

arkivmaterialet samtliga idrottssektioner i föreningen. Materialet 

överblickades i korta drag på plats på arkivet och fotades av i de fall jag 

ansåg det nyttiga för mitt arbete. Klubbens beslut och handlingar i olika 

kontexter har framkommit i de olika protokollmaterialen, synnerligen 

föreningens årsmötesprotokoll och sektionsmötesprotokollen från 

fotbollssektionen. Ekonomiska uppgifter kommer antingen från de fall de 

skrivits fram i mötesprotokoll eller ur revisionsprotokollen som medföljt i 

verksamhetsberättelserna. Medlemsuppgifter kommer ifrån de 

medlemsförteckningar som funnits tillgängliga. Dessa har varit 

ostrukturerade arkivboxar fyllda med medlemskort och därav har endast 

stickprovsexempel förekommit i undersökningen. I övrigt har fotografier ur 

arkivet använts som kompletterande material. Sällan har bildmaterialet 

kunnat stå på egen hand då det ytterst sällan medföljt skriftliga uppgifter. Det 

handskrivna materialet har transkriberats och därefter har samtligt material 

analyserats kvalitativt för att besvara frågorna. 

Vad gäller just protokollmaterial som källa så ser jag framför allt 

styrkor med dessa. De är högst representativa för föreningens beslut och 

därmed också ställning i olika frågor, inte minst då man i protokollen kan 

utläsa ungefärligen hur det röstats i de olika frågor som uppkommit. 

Dessutom förser protokollen oss med en del viktiga uppgifter som 

exempelvis årsredovisningar, styrelseomröstningar och viktiga beslut som 
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fattats, uppgifter som framför allt var viktiga för föreningen där och då och 

därmed bör vara högst tillförlitliga, med undantag för den mänskliga faktorn, 

alltså eventuella misstag som begåtts. Vad som istället kan uppfattas som en 

brist med protokollen är dess struktur och därmed vad det faktiskt förmedlar. 

Protokollen är naturligtvis återhållsamma sett till vad som faktiskt sagts 

på mötet, den fulla diskussionen lyser aldrig igenom utan man får helt enkelt 

en sammanfattad bild av det hela. Detta medför också en del tolkningsarbete 

då man försöker utröna hur man i föreningen gått från förslag till diskussion 

till beslut i olika frågor. Denna brist täcks emellertid upp av 

verksamhetsberättelserna, vars styrka ligger i dess löpande text. Detta medför 

en större insikt i vad som skett i föreningen under året som gått dock med en 

brasklapp för berättelsens ibland sammanfattande natur.  

Den är trots allt en sammanställning av års- och sektionsprotokollen i 

en mer berättande form, där bristen istället ligger i att den är författad i 

efterhand, om än av en styrelsemedlem med tillgång till tidigare nämnda 

protokoll. 

3.3 Avgränsningar 
Tidigt i undersökningens skede stod valet mellan att lägga fullt fokus på en 

klubb eller att studera två klubbar med olika socioekonomiska 

förutsättningar. Valet föll på att mer på djupet studera och analysera en 

klubb. 

Det rådde också osäkerhet kring mängden tillgängligt källmaterial i 

föreningsarkivet hos en mindre förening. Borås näst största fotbollsklubb, 

Norrby IF, som jag var på väg att undersöka, påvisade just en sådan brist. 

Denna brist kan förmodligen förklaras med mitt val av tidsperiod, då Norrby 

IF grundades 1927. 
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Efter att istället ha begrundat IF Elfsborgs arkivregister så fann jag ganska 

snart att källmaterialet för utvald tidsperiod var mer än dugligt och därav 

avgränsningen till en djupare analys av just denna klubb.  
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4 Resultat 

 

Under nedanstående rubriker redogörs för vad källmaterialet givit mig för 

svar på de frågor som formulerats ovan och med jämna mellanrum 

återkopplas till den mer nationella helhetsbild som framläggs av Torbjörn 

Andersson i Kung Fotboll (2002) samt en del övrig forskningslitteratur, inte 

minst Pålbrants Arbetarrörelsen 1919–1939 (1977) och Jungens Vävarstad i 

uppror: arbetarrörelsen i Borås 1880–1920 (1978). 

4.1 Depressionens och arbetslöshetens påverkan på klubben 
 

När IF Elfsborg går in i 1930-talet så motsvarar fotbollssektionens intäkter 

runt 60 000 kronor årligen till föreningen. Mot slutet av decenniet ska den 

siffran ha nästintill fördubblats.96  

Att fotbollsföreningar stundom gick på knä ekonomiskt under 1920- 

och 30-talet var ingen ovanlighet. Som tidigare redogjorts för så var inte 

minst publikintäkterna under amatörismens tider essentiella för att hålla en 

fotbollsförening flytande. Med hög arbetslöshet på många orter, bland 

fackanslutna arbetare 22 procent år 1933, krävdes ibland andra metoder.97 

Inte minst nedskärningar av olika slag. 

                                                      

 
96 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Verksamhets- och revisionsberättelser 1911–

1946, revisionsberättelse 1938. 

97 SCB, Sociala meddelanden, 1934. 
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Elfsborgs arkiv redovisar flertalet exempel på försök till minskade utgifter 

inom föreningen, inte minst under 1930-talets första hälft. Exempelvis 

beslutas på årsmötet 1931 att föreningen inte skall införskaffa och dela ut 

priser erövrade i föreningens tävlingar till de medlemmar som inte avlagt 

årsavgift.98 Vad gäller specifikt fotbollssektionen så bestämdes vid 

sektionsmötet i februari 1930 att föreningens kassabok skulle föreläggas 

sektionsstyrelsen vid nästa möte för att komma till botten med de höga 

utgifterna och försöka nedbringa kostnaderna hos föreningens 

fotbollsverksamhet99 Vid mötet därefter, med kassaboken närvarande, beslöt 

styrelsen att göra sig underrättad om möjligheterna att få planhyran nedsatt. 

Hyran låg då på 20 procent av matchintäkterna, något man ville ha ner till 10 

procent när 10 000 kronor i intäkter överstigits.100 Detta förslag fick man 

avslag på av fastighetsägaren och senare samma år, i samband med en 

synnerligen dyr match mot Admira Wien, lades ett nytt förslag fram på en 

generell nedsättning av planhyran från 20 procent till 15 procent. Vid samma 

möte, i maj 1930, bestämmer man också att göra en framställning till 

centralföreningen om att befrias från skyldigheten att hålla vakter vid 

matcherna i syfte att nedbringa kostnaderna.101 Beslut liknande dessa 

förekommer genomgående på sektionsmöten under det tidiga 1930-talet men 

avtar alltmer efter säsongen 1933/34. 

Ett annat sätt att tillskansa sig lite extra inkomster var den alltmer växande 

tipsrörelsen. Att bedriva tipsverksamhet stod verkligen i motsats till sportens 

                                                      

 
98 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Årsmötes- och styrelseprotokoll 1911–1938, 23 
februari 1931. 

99 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, februari 1930. 

100 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 8 mars 1930. 

101 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 24 maj 1930. 



 

34(64) 
 

borgerliga och amatöristiska bakgrund, där hörde inte spel om pengar och 

idrott ihop, så mycket var säkert.102 Men bland arbetarklassen tog tipset fart 

på allvar. I Sverige började det hela 1915 med att pressen, närmare bestämt 

Aftontidningen anordnade med tipskuponger i tidningen där vinnaren erbjöds 

10 kronor i vinst.103  

Tipsindustrin klev på allvar in i illegalitetens rum när den 1926 antog 

formen av tipskuponger som den som ville spela själv fick betala för (alltså 

inte längre som del av en tidning eller dylikt).104 Denna verksamhet rullade 

på och tog sig ständigt nya skepnader för att undvika rådande lagstiftning. Så 

småningom gav sig till och med de större klubbarna in i industrin, inte minst 

till Svenska Fotbollförbundets (SvFF) stora förtret. SvFF gick till slut ut med 

en varning till klubbar och spelare gällande otillbörlig tipsverksamhet. 

Varningen var välbefogad, då bland annat IF Elfsborg sedan en tid tillbaka 

sysslat med tipsverksamhet i sin egen klubbtidning som en extra 

inkomstkälla.105 Denna verksamhet finner vi, föga överraskande, inget stöd 

för bland klubbens protokollmaterial. 

 Alltmedan de ekonomiska framgångarna lyste med sin frånvaro 

under 1930-talet så var de sportsliga framgångarna närvarande redan 1932. 

Under säsongen 1932/33 konstateras av lokalpressen, i samband med 

årsmötet i februari, att klubben bärgat tretton poäng under vårsäsongen och 

tolv under hösten vilket var det bästa resultat som hittills uppnåtts.106 

                                                      

 
102 Andersson, T, 2002, s.347. 

103 Andersson, T, 2002, s.348. 

104 Andersson, T, 2002, s.349. 

105 Andersson, T, 2002, s.353. 
106 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Tidningsurklipp 1919–1946. 
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En annan del av framgångssagan rapporteras det om under 30-årsjubileet 

1934, då lokalpressen slår fast att föreningen i stort (alltså inte enbart 

fotbollssektionen) nu närmar sig 500 medlemmar, från att 1904 ha startat 

med cirka 20 stycken.107 

Sportsliga och medlemsmässiga framgångar i kontrast till de 

frånvarande ekonomiska framgångarna stämmer väl in det mönster som 

beskrivs av Andersson där han menar att arbetslösheten till trots så 

expanderade fotbollssporten på vid front i hela landet.108 Fritiden som kom 

med arbetslösheten ökade helt enkelt tillgängligheten till den redan kraftigt 

växande sporten och medlemstalen ökade. Hos somliga klubbar kom de 

sportsliga resultaten också. Men tack vare sportens långtgående amatöristiska 

läggning, som hållit kommersiella intressen utanför fotbollen, så kom de 

ekonomiska resultaten på efterkälke. Publiksiffrorna stagnerade under hela 

1930-talet, inte förrän säsongen 1937/38 visar de en uppgång till ett snitt på 

över 8000 åskådare, bara för att falla tillbaka ner igen. Först under åren efter 

freden 1945 växer publiksiffrorna igen, 1949–50 är dem uppe på över 12 000 

åskådare i snitt (se tabell 1). Av intresse är att 2018 års publiksnitt låg på 

8423.109  

  

                                                      

 
107 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Tidningsurklipp 1919–1946. 
108 Andersson, T, 2002, s.328. 
109 SvFF, Allsvenska skyttekungar och publiksnitt, 2018. 
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Tabell 1. Allsvenskans publiksnitt säsongerna 1929/30－1939/40 (+ 

1949/50). 

1929–30: 6712 1933–34: 7555 1937–38: 8140 

1930–31: 7039 1934–35: 6848 1938–39: 6410 

1931–32: 7188 1935–36: 6933 1939–40: 5498 

1932–33: 7172 1936–37: 6702 1949–50: 12 527 

Källa: Andersson, Torbjörn. 2002. Kung Fotboll: den svenska fotbollens 

kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. S.332. 

Publiksiffrorna säger en del om klubbarnas ekonomiska svårigheter under 

tiden. Andra metoder för inkomster, som redogjorts för i ovanstående avsnitt, 

såväl som de nedskärningar som redogörs för här var helt enkelt nödvändiga 

för en klubbs ekonomiska stabilitet under perioden.  

4.2 Klubb- och föreningsrelationer 

Svenska fotbollsklubbar hade på 1930-talet, likt idag, mängder med 

kontaktytor mot andra föreningar och organisationer, såväl inom Sveriges 

gränser som utomlands. IF Elfsborg är inget undantag i detta avseende. På 

1930-talet var inte minst kontakter med klubbar från Österrike vanligt. 

Andersson menar att då den svenska valutan under den tuffa perioden efter 

första världskriget stod stark så kom kontakter med österrikiska storklubbar 

som ville åka på lukrativa turnéer i Sverige att bli mycket vanligt.110 

På 1930-talet fick denna utveckling sig en ny skjuts tack vare 

depressionen. Många matcher anordnades mot österrikiska klubbar och 

                                                      

 
110 Andersson, T, 2002, s.327–328. 
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österrikisk fotbollsexpertis i form av bland annat tränare lånades in till 

diverse svenska klubbar.  

I Elfsborgs fall finns flertalet exempel på detta. Bland annat lånades 

Admira Wiens tränare in på tre månader i slutet av säsongen 1930 emot ett 

gage (engångslön) på 400 kronor. Inte nog med det, man gjorde dessutom 

upp så att de mindre ekonomiskt starka föreningarna i Marks kommun skulle 

få låna tränaren under den sista månaden då Elfsborg skulle gå på viloperiod 

efter säsongsslutet den 15 juni.111 I samband med att man lånat in tränaren 

meddelades också att en match mot just Admira Wien planerats in den 18 juli 

mot en ersättning av 2100 kronor.112  

Denna typ av matcher var ytterst vanliga under 1930-talet men utstod 

också länge stark kritik. Kritiska röster menade att matcherna var ett 

affärsmässigt sätt att lura svenska klubbar på pengar genom att utnyttja vår 

gästfrihet. Det må eller må inte ha varit de österrikiska klubbarnas avsikt att 

lura svenska klubbar på pengar, men det står klart i IF Elfsborgs fall att 

klubben vid ett flertal tillfällen också tackat nej till matcher av den typen. 

Källmaterialet stödjer till och med tesen att det snarare var rådande norm att 

tacka nej av ekonomiska skäl och endast i undantagsfall tacka ja.113 

  

                                                      

 
111 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, februari 1930. 

112 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, februari 1930. 
113 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 6 februari 1932. 
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Vid flera tillfällen söks också olika former av ekonomiskt stöd för att under 

svåra ekonomiska tider mäkta med att arrangera matcher av denna typ. På 

flera poster i protokollen efterfrågas från föreningens fotbollssektion nedsatt 

planhyra eller ekonomiskt stöd från IF Elfsborgs centralförening.114  

Kontakter underhölls också med inhemska föreningar och 

organisationer, inte minst fotbollsklubbar emellan. Som nämnts tidigare hade 

Elfsborg ofta kontakt med de mindre klubbarna i kranskommunerna och 

erbjöd sitt stöd i olika former. Bland annat lånades 300 kronor till Kinna IF 

under våren 1931 då klubben lidit ekonomiskt under säsongen. Man 

godkände också ett förslag på att utan ersättning spela en match med A-laget 

i Kinna under sommaruppehållet som en god gärning.115 Matcher i 

välgörande ändamål likt detta var inte allt för ovanligt under 1930-talet och 

fler exempel på det dyker upp i följande avsnitt.   

Kontakter med andra organisationer inom svensk fotboll är också vida 

förekommande, ofta i samband med gemensamma arrangemang eller 

liknande. IF Elfsborg hade exempelvis, delvis i egenskap av geografisk 

närhet, under 1930-talet ofta kontakt med Göteborgsalliansen, som var (och 

fortfarande är) ett gemensamt fotbollssamarbete mellan Göteborgsklubbarna 

GAIS,  

IFK Göteborg och Örgryte IS. Förslag om träningsmatcher, förmatcher med 

B-lagen, och gemensamma turnéer förekom ideligen under 1930-talet.116 

Motivet till samarbetet låg allt som oftast i föreningarnas gemensamma nytta. 

Ett tydligt exempel på detta är när Göteborgsalliansen under sommaren 1933 

                                                      

 
114 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 8 mars 1930. 

115 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 9 april 1931. 
116 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 5 maj 1931. 
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bjudit in Tottenham Hotspur från London för en match i Göteborg också 

passar på att, i samråd med den engelska klubben, erbjuda Elfsborg en match 

mot engelsmännen i Borås nu när dem ändå är här.117 Visserligen förekom en 

ersättning till Tottenham motsvarande 150 pund men detta var något 

publikintäkterna för en sådan match förväntades överstiga. Just publiksiffror 

och biljettpriser är något som ofta hörde ihop med arbetarrörelsens 

verksamhet, något som kommer belysas i nästa avsnitt.  

Just relationen till Göteborgsklubbarna förekommer också i samband med 

klubbyten för spelare. Göteborg led under det tidiga 1930-talet av hög 

arbetslöshet och stadens fotbollsklubbar tappade därav en hel del spelare som 

helt enkelt flyttade i jakt på arbete.118 De två städer som hade mest att vinna 

på detta var just Norrköping och Borås som med sin utpräglade textilindustri 

inte drabbades fullt lika hårt och därför var lockande för flyende spelare från 

andra städer. En stor del av förklaringen till textil- och konfektionsindustrins 

relativt höga sysselsättning finner man i den mycket starka 

hemmamarknaden.  

Innovationer som konstsilke och marknadsföring av lågpriskollektioner 

spelade en roll i denna utveckling. 1939 hade inhemsk konfektionsindustri 

omkring 90 procent av hemmamarknaden.119  

Just denna situation menar Andersson är en tydlig orsak till IF 

Elfsborgs framgångar under 1930-talet.120 Något belägg för att spelare från 

andra städer kommit till Borås under det tidiga 1930-talet finner vi inte i 

                                                      

 
117 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 6 februari 1933. 

118 Andersson, T, 2002, s.424. 
119 Nationalencyklopedin, konfektionsindustri. 

120 Andersson, T, 2002, s.424. 
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Elfsborgs föreningsarkiv men rimligtvis förklaras det av arkivets material i 

sig. Där finns ingen förteckning över spelarnas livshistorier eller 

födelseorter, det var helt enkelt inte syftet med materialet. Man kan däremot 

anta att så var fallet med hänsyn till den höga andel spelare i klubben som 

arbetade i stadens fabriker, som nämnts i bakgrunden. 

En annan i arkiven ofta förekommande relation är den mellan klubb 

och förbund, inte minst länsförbundet, i Elfsborgs fall Västergötlands FF 

(VFF). I kontakten med länsförbundet var inte minst regler, domarfrågor och 

olika administrativa frågor uppe på agendan. Exempelvis under IF Elfsborgs 

fotbollssektions sammanträde den 3 april 1934 då frågan om 

kollektivförsäkring för spelarna är på tal. Det beslutas att en sådan skall 

efterfrågas hos VFF och vid ett senare tillfälle uppstår även frågan om 

densamma för B-laget.121 En annan fråga som dyker upp i relationen med 

VFF är frågan om domartraktamenten. Borås domarklubb hade framfört krav 

på traktamente även för smärre matcher såsom Junior- och III:e 

divisionsmatcher om 11 kronor  

(10 kronor ersättning + 1 krona till domarklubben). Detta ansåg 

fotbollssektionen i Elfsborg vara för mycket och klubben beslutade att söka 

stöd för sin sak hos VFF.122  

4.3 Relationen till arbetarklassen 
IF Elfsborgs relation till stadens arbetarklass verkar har varit viktig för 

klubben. En god relation till arbetarklassen var som tidigare nämnt viktig, 

inte minst ur publiksynpunkt. Klubbens beaktning inför relationen till 

arbetarna syns i arkiven, ibland i beslut som fattats och i andra fall i 

                                                      

 
121 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 3 april 1934. 
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diskussionen i sig som framträtt i protokollen. Under IF Elfsborgs årsmöte 

1931 var bland annat frågan om årsfestens lämplighet i samband med strejker 

i stadens textilfabriker uppe på agendan. Festen beslöts efter kort debatt att 

anordnas men under strikt budget, inget överdåd.123 Under 1933 års möte 

beslutades att anordna en match till förmån för stadens arbetslösa och 

dessutom omgående överlämna en gåva om 100 kronor till FCO:s (Facklig 

Centralorganisation) arbetslöshetskommitté. Samma beslut fattades under 

1934 års möte.124 

Vad gäller biljettpriser redovisar IF Elfsborg inga publikstrejker eller 

större uppror i staden. Som föregående stycke påvisar så verkar man ha varit 

noga med att hålla goda relationer med stadens arbetare, såväl de 

yrkesverksamma som de arbetslösa. Vad föreningens arkiv däremot kan ge 

sken av är en viss ovilja, eller oförmögenhet, bland åskådare att betala 

biljettpriserna. Något som tidigare stycke påvisat trots allt inte var så ovanligt 

under tiden. 

Vi kan se belägg för detta på bildmaterial i föreningens arkiv, där man tydligt 

ser folk beskåda matcher på ramnavallen under det tidiga 1930-talet på 

höjder runt planen och på kringliggande hustak (se bilaga, bild 3)125 

Att klubbar under den här perioden hade problem med 

publiktillströmningen var inte ovanligt. Sporten hade som helhet växt under 

ekonomiskt svåra tider med hög arbetslöshet vad gäller såväl antal klubbar 

                                                      

 
123 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Årsmötes- och styrelseprotokoll 1911–1938, 23 
februari 1931. 

124 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Årsmötes- och styrelseprotokoll 1911–1938, 20 
februari 1933. 
125 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Fotografier 1911–1986. 
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som medlemsantal. Vad som däremot hade avstannat var publiksiffrorna.126 

Folk hade helt enkelt inte råd att betala för fritidsnöjen likt fotboll. Detta kom 

att bli ett problem för många klubbar som under amatörismens tider hade 

biljettförsäljning och medlemsavgifter som sina främsta inkomster. 

Andersson lyfter fram att storklubbarnas intäkter (däribland IF Elfsborg och 

AIK Solna) under 1930-talet till 90 procent var relaterade till 

matcharrangemang där publikintäkterna stod för en majoritet av 

inkomsten.127 I Borås valde Elfsborg att agera mot den bristande 

publiktillströmningen genom att erbjuda lägre biljettpriser för alla under 15 

år, nämligen 30 öre per match.128  

Förhållanden likt de som beskrivits ovan var en bidragande faktor till 

spelets ökande professionalisering och kommersialisering. Jämväl fick städer 

med en relativt positiv konjunktur under tiden också goda sportsliga 

resultat.129  

Kristiderna gick mot sitt slut under det senare 1930-talet men 

kommersialiseringsprocessen hade under hårdare tider kring 1920-talet och 

tidiga 30-talet fått sig en rejäl skjuts, den gick nu inte längre att stoppa.130 

Men under det tidiga 30-talet fattades många beslut av klubbar för att 

motverka den ekonomiska kräftgången.  

Arbetarrörelsens relation till fotbollen hade tidigare varit frostig men 

förändrades under mellankrigstiden alltmer till det bättre. Andersson menar 

                                                      

 
126 Andersson, T, 2002, s.328. 

127 Andersson, T, 2002, s.344. 

128 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Sektionsprotokoll 1927–1938, 6 februari 1932. 

129 Andersson, T, 2002, s.424. 
130 Andersson, T, 2002, s.332. 
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att arbetarrörelsens kontakt med fotbollen bestod av det genom 

socialdemokratin verksamma Riksidrottsförbundet. På denna väg höll man 

fotbollen om ryggen som en viktig del av den svenska arbetarens liv.131 

Kommunister och socialdemokratiska vänsterfalangister å andra sidan var 

desto mer oppositionella gentemot sporten, som man ansåg borgerlig (på 

grund av dess ledarskap) och vars tävlan man menade manade till fel sorts 

kamp. Fokus borde istället ligga på klasskampen och ekonomisk revolution, 

som Bernhard Bengtsson uttrycket det i SDUF:s (dagens Ung Vänster) 

tidning Stormklockan.132 

Men någon klasskamp utkämpades i varje fall sällan på fotbollsplanen. 

Under tidigt 1930-tal tillhörde så många som 79 procent av spelarna i 

allsvenskan det man då kallade för socialgrupp 3, alltså arbetare i privat eller 

offentlig tjänst.133  

Som Andersson själv uttrycker det:” Varken förr eller senare verkar den 

proletära spelarövervikten ha varit så massiv som under 30-talets början.”134 

Där kampen istället låg under det tidiga 1930-talet var mellan fotbollens allt 

hastigare kommersialisering och arbetarklassens köpkraft. Ofta kan man om 

svensk fotboll omkring 1930 läsa om publikstrejker, krav på sänkta 

biljettpriser och fri entré för unga och arbetslösa.135 Hur klubbar och publik i 

de olika städerna förhöll sig till detta har dock varit högst skiftande. I Malmö 

hade fotbollen länge svårt att få fotfäste bland arbetarklassen, mycket på 

grund av de höga biljettpriserna (en ståplatsbiljett i Malmö kostade 1-krona 
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och 65 öre).136 I Göteborg var det raka motsatsen. När Göteborgsklubbarna 

gemensamt beslöt sig för att höja biljettpriserna för ståplats från 1 krona till 

1-krona och 10 öre så påbörjades en storm av insändare till lokalpressen i 

staden som uppmanade till publikstrejk. De som ändå ville se matcherna 

nöjde sig med att beskåda matchen från någon närliggande höjd eller 

hustak.137 Det hela slutade med att klubbarna till slut vek sig och 

biljettpriserna gick tillbaka till ursprunglig nivå. 

Utöver publiksiffror och biljettpriser så ser vi också en direkt länk 

mellan IF Elfsborg och Borås företagsliv. Inte minst framträder detta bland 

1930-talets två styrelseordförande Carl Larsson och Thure Claesson, som 

båda hade kontaktnät ut ibland stadens företagare. Claesson var som nämnt 

tidigare försäljningschef på Borås Yllefabrik AB och Larsson var 

järnhandlare och egenföretagare. 

I Claessons fall så blir detta extra tydligt, inte minst i och med sociala 

nätverkande bland textilföretagen i Borås under den här tiden. Claessons 

egen arbetsgivare var släktmässigt tätt anknutet till andra Boråsföretag såsom 

Borås Wäfveri, Kilsunds AB, och Manufaktur SVEA AB.138  

Låt oss nu sammanfatta detta. 

4.4 Sammanfattning och resultatanalys 
 

I följande avsnitt kommer resultatet av ovanstående avsnitt att sammanfattas 

för att därefter analyseras och kontrasteras med hjälp av tidigare forskning. I 
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den analytiska delen hänvisas genomgående bakåt i texten. 
 

Under studiens gång har vi för det första kommit fram till att IF Elfsborgs 

inledande år under 1930-talet är i linje med många andra svenska 

fotbollsklubbars situation. Ekonomiska svårigheter var vanligt men det fanns 

handlingsutrymme för att agera proaktivt i situationen. De ekonomiska 

svårigheter som följde med arbetslöshetstidens svaga publiksiffror slog 

stundom hårt mot klubben och krävde, trots sportsliga framgångar, vissa 

åtgärder. Klubben tryckte under det tidiga 30-talet bland annat på för sänkt 

planhyra och nedskurna kostnader för vakthållning vid matcher. Klubben 

drev dessutom en semi-illegal tipsverksamhet i sin egen klubbtidning som ett 

sätt att dra in extra inkomster. Under tiden växte sportens intresse kraftigt på 

nationell nivå, så även i Boråsområdet, och antalet medlemmar ökade. 

Arbetslösheten i staden gav upphov till mer fritid och fotbollen var en billig 

och allt mer populär fritidssyssla.  

I takt med det ökande antalet medlemmar så kom också de sportsliga 

framgångarna alltmer, även om de ekonomiska framgångarna hamnat på 

efterkälken.  

En viktig aspekt av fotbollen under 1930-talet, inte minst på grund av 

klubbarnas ekonomiska kräftgång, var kontaktnätet med andra föreningar 

och organisationer. Det har visat sig att Elfsborg under 1930-talet bedrev ett 

brett kontaktnät med såväl svenska som utländska klubbar och i likhet med 

många andra föreningar under tiden lånade in tränare och dylikt från gamla 

utländska storklubbar, inte minst österrikiska sådana. 

Syftet med dessa kontakter har visat sig vara främst klubbarnas 

gemensamma nytta. Det var helt enkelt ett sätt att stödja varandra genom 

ekonomiskt tuffa tider och samtidigt underbygga den sportsliga utvecklingen 
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genom förmatcher och träningsmatcher, uppvisningsmatcher mot utländska 

lag, gemensamma turnéer och välgörenhetsarrangemang. 

Vad gäller klubbens relation till arbetarklassen i staden så förefaller 

den ha varit god. IF Elfsborgs plats i en växande industristad satte sin prägel 

på klubbens spelare såväl som publik och en god relation till det folk vars 

intresse bar upp klubben var viktigt. Elfsborg hade likt många andra klubbar 

under det tidiga 1930-talets arbetslöshetstider problem med svag 

publiktillströmning men såg till att bibehålla den goda relationen till stadens 

arbetare genom bland annat välgörenhetsmatcher för stadens arbetslösa och 

sänkta biljettpriser för unga. Vi har också fått se prov på Boråsföretagarnas 

kontakter med varandra och på väg genom Elfsborgs styrelsemedlemmar 

också med fotbollen.  

Vidare följer den analytiska delen av detta avsnitt. 

Att analysera IF Elfsborgs rent sportsliga framgång under perioden 

vore naturligtvis intressant, men faller inte så väl in med den mer 

kulturhistoriska inriktning detta arbete tagit snarare än ett idrottshistoriskt. 

Att istället analysera vikten av Elfsborgs relation till arbetarklassen och de 

beslut som tagits i styrelsen för föreningens och idrottens främjande 

förefaller mer i linje med undersökningens syfte. En annan aspekt är att 

analysera relationen mellan klubbens sportsliga framgångar och Borås samt 

Sveriges rådande samhällssituation och de förändringar som skett under den 

undersökta perioden.  

Som tidigare redogjorts för så var tider av arbetslöshet goda för 

fotbollens rent sportsliga verksamhet men mindre så för dess ekonomi. En 

god relation till stadens arbetare förefaller därför essentiellt för att såväl 

kunna bibehålla de redan låga publiksiffror man hade samt upprätthålla den 

rent sportsliga utvecklingen vad gäller aktiva medlemmar. Det säger sig 

självt att ett bredare spelarutbud medför bättre chanser till sportslig 
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framgång. Men hur kommer det sig att just Elfsborg lyckats bibehålla så 

goda relationer till sin stads arbetare i kontrast till exempelvis 

Göteborgsklubbarnas stundtals kaosartade relation till sina? 

De patriarkala strukturer som Jungen menar genomsyrade 

arbetsmarknaden i Borås tillsammans med en viss individualism och fri 

företagsamhet är i sig företeelser som kan antas begränsa arbetarrörelsens 

politiska agerande i staden. Den tes som Ericsson för om företagsledares mer 

didaktiska strategi för att på arbetsplatsen motverka upprorisk stämning 

bland arbetarna och istället fokusera på en positiv attityd gentemot såväl 

företaget som staden bör även haft en god inverkan på relationen mellan 

arbetarna och idrotten.  

Idrotten blev en social arena där arbetarbefolkningen fick uttrycka sig, 

tävla och samarbeta med andra. Samtidigt fick medelklassen en möjlighet att 

genom stödjande av idrott befästa sitt ledarskap och samtidigt minska risken 

för sociala konflikter. Därmed minskade också behovet av politisk aktivitet 

och upproriska aktioner från arbetarna. En politiskt svag arbetarrörelse i 

staden bör därmed ha bidragit till de goda relationerna mellan IF Elfsborg 

och stadens arbetare. I detta sammanhang kan vi också se kopplingarna 

mellan Elfsborgs styrelse, inte minst genom de två styrelseordföranden Carl 

Larsson och Thure Claessons roller i stadens företagsliv. Med det kontaktnät 

som fanns mellan klubbens styrelse och företagare i staden är det inte 

konstigt att de patriarkala strukturer som bidrog till att motverka facklig 

organisation också genomsyrade klubben och därmed fick en inverkan på 

klubbens relation till arbetarklassen. 

Med stöd i Greiffs och Nilsons slutsatser om företagstjänstemännens 

roll och Boråsföretagarnas sociala nätverkande samt med hjälp av Ericssons 

och Jungens och resultat drar jag slutsatsen att IF Elfsborg helt enkelt hade 

en svagare och mer efterbliven arbetarrörelse att hantera. Den kunde i sin tur 

hållas i schack med hjälp av de patriarkala strukturer bland stadens företag 
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som bland annat genom Carl Larsson och Thure Claesson också tog plats i 

klubbens styrelse. Arbetarna i Borås ställde inte samma krav, var inte lika 

politiskt medvetna och ställde därför inte till med samma problem för 

klubben som i jämförelsevis Göteborg. 

Det är också tydligt att staden inte hade en fullt lika vidspridd 

arbetslöshet som i andra industristäder och därmed av naturliga skäl klarade 

sig bättre. I samband med detta fick staden också agera tillflyktsort för 

arbetssökande spelare från andra orter. Det nya spelarmaterialet har av 

förklarliga skäl också bidragit till klubbens rent sportsliga framgångar. 

Vidare bör nämnas flera av de beslut som, i likhet med många andra svenska 

klubbar, aktivt fattades i syfte att bibehålla den goda relationen till 

arbetarklassen. Inte minst bör nämnas gåvorna till FCO:s 

arbetslöshetskommitté och de tillhörande välgörenhetsmatcherna tillägnade 

stadens arbetslösa. 

Under tider av låga publiksiffror och ekonomiska svårigheter var 

klubben proaktiv i sitt agerande för att hålla föreningens ekonomi flytande 

och understödde på så vis klubbens möjligheter till sportslig framgång. Man 

förhandlade regelbundet för lägre kostnader gällande planhyra och 

uppvisningsmatcher men sänkte samtidigt biljettpriser för stadens yngre för 

att säkra såväl nuvarande som framtida publiktillströmning. Man höll också 

goda kontakter med geografiskt angränsande föreningar, inte minst 

Göteborgsklubbarna, som ett sätt att gemensamt stödja varandras 

ekonomiska intressen genom att bland annat förhandla tillsammans och dela 

kontakter med andra klubbar och föreningar, såväl svenska som utländska.  

Allt sammantaget bidrog detta till klubbens, för tiden, relativt stabila 

ekonomiska situation, något som i sin tur gjorde att den sportsliga 

utvecklingen i klubben inte tog stryk. Istället tilläts den växa sig allt starkare 

under arbetslöshetstider. 
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Det är alltså tydligt att Elfsborg under en period av hög arbetslöshet i 

landet, och tack vare Borås industriella säregenhet, tillskansat sig 

spelarmaterial av rang och samtidigt aktivt agerat för att understödja sin 

ekonomi och behålla en god relation till den samhällsklass som varit en så 

stor del av klubbens historia. Klubbens framgångar under 1930-talet är 

beroende av arbetsmarknaden i Borås och klubbens ekonomi är beroende av 

de arbetare som stod i publiken. Samtidigt är det tydligt att fotbollen under 

samma period blev viktig för arbetarna i staden. Allt fler blev medlemmar i 

klubben, såväl under som efter arbetslöshetens topp under det tidiga 1930-

talet, och klubbens sportsliga framgångar följer som en konsekvens därefter. 
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5 Didaktisk analys 
 

I detta avsnitt följer en didaktisk analys av möjligheterna med att genom 

lokalhistoria studera stora historiska processer ur små lokala perspektiv. Vad 

innebär det lilla perspektivet för vår syn på den stora processen? Vad kan vi 

lära oss, utöver den stora historien, genom användning av lokala perspektiv 

och hur kan detta användas i ett klassrum?  

5.1 Lokalhistoriens didaktiska möjligheter 
 

” Delen behöver helheten för att förstås och helheten behöver delarna för att 

finnas till”139 Så skriver Bo Andersson om national- och globalhistoriens 

samhörighet med lokalhistorien i sin studie Delen och helheten: 

Lokalhistoria och ämnesdidaktik: några radanmärkningar. Andersson menar 

helt enkelt att all globalhistoria också är lokalhistoria. Frågan ligger alltså 

istället i värdet av att bryta ned den större historien för att komma åt den 

mindre. Vad har vi att vinna på det ur ett rent didaktiskt perspektiv?  

Inom historieämnet i skolans värld så är lokalhistoria inte vida 

förekommande. I gymnasiets läroplan för historia förekommer begreppet 

lokalhistoria inte alls.140 I grundskolans kursplan för historia berörs det 

istället under rubriken Att leva i närområdet som förekommer under historia 

för årskurs ett till tre.141 Här beskrivs det i sex punkter som ett sätt att få en 
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tidig historisk uppfattning om sitt närområde, dess förutsättningar och 

samhällsuppbyggnad. 

Att på detta vis tidigt lägga en grund för elevens fortsatta utveckling av 

ett historiemedvetande motiveras redan i första meningen i ämnets 

syftesformulering.142 I gymnasieskolans styrdokument förekommer en 

liknande formulering tidigt i ämnets syfte men ingenting lokalhistoriskt i 

ämnesmål eller centralt innehåll förankras i den formuleringen. Men vad 

menar vi egentligen med lokalhistoria i ett undervisningsperspektiv?  

Lokalhistoria kan rent didaktiskt betraktas på två sätt. Antingen 

betraktar vi det som historien i en viss lokal, ett visst samhälle, eller så 

betraktar vi det som vår lokala historia, historien där vi befinner oss. I det 

senare betraktelsesättet kan man fundera på vilka vi är. Den svenska skolan 

idag är långt ifrån etniskt homogen. Ungefär 15 procent av dagens 

skolungdomar är antingen själva utlandsfödda eller har utlandsfödda 

föräldrar.143 Detta medför att olika historiekulturer kommer i kontakt med 

varandra, en hos läraren och en hos eleven.144 Här finns såväl risk för 

konflikt som möjlighet till ett berikande av undervisningen.145 Problematiken 

uppstår i de fall där förståelsen för olika historiekulturer är bristfällig. Ta ett 

fall som det som Mellberg redogör för i Historien är nu, där en palestinsk 

pojke uttrycker brist på empati inför det judiska folket i och med en lektion 

om förintelsen. Pojken befinner sig i en annan historiekultur än sin lärare och 

                                                      

 
142 Skolverket, Lgr 11, 2011 (rev. 2018). 

143 Mellberg, D, 2004, s.343. 

144 Historiekultur, ett begrepp för att sammanfatta de spektrum som uppstår i förmedling av 
historia genom olika medier och kontakter med människor. Definieras av Klas-Göran 
Karlsson som en: “[...] kommunikationskedja byggd kring historia [...]” Historien är nu: En 
introduktion till historiedidaktiken. s.37. 

145 Mellberg, D, 2004, s.343. 
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har svårt att sympatisera med det folk han menar ligger till grund för hans 

eget hemlands konfliktsituation.146  

Vad läraren i detta fall behöver göra är att visa förståelse för att pojken 

befinner sig inom en annan historiekultur och undervisa utefter detta. Genom 

att belysa skillnaden mellan nationalistisk politik och en etnisk folkgrupp kan 

man motverka hatiska och negativa uttryck och samtidigt utveckla sina 

elevers historiemedvetande.147 Det kan alltså finnas fördel i att fråga sig 

vilken form av lokalhistoria vi bör undervisa, samt hur vi undervisar den. 

Men vad innebär egentligen lokalhistoria för elevers utveckling av ett 

gott historiemedvetande och hur kan vi på ett fördelaktigt sätt använda oss av 

lokalhistoria i undervisningen? 

Lokalhistoriens främsta styrkor är dess närhet och dess litenhet. Att 

för elever kunna lägga fram en uppgift eller tematiskt arbetsområde om 

lokalsamhället kan vara en god väg att väcka elevers intresse för ämnet. Inte 

minst då man med lokalhistoria kan knyta an till personliga berättelser och 

skeenden som annars inte hade varit nåbara på samma sätt. Om man 

dessutom som lärare brinner för lokalhistoria kan det vara ett alldeles 

utmärkt sätt att fånga elevernas intresse.  

Som lärare har vi, tack vare stor pedagogisk frihet, möjlighet att 

kringgå det faktum att lokalhistoria till stor del saknas i läroplanen, det är 

istället upp till den enskilde läraren att avgöra lokalhistoriens roll i 

undervisningen.  

 

                                                      

 
146 Mellberg, D, 2004, s.344.  

147 Mellberg, D, 2004, s.344. 
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Där det lokalhistoriska perspektivet kommer till mest nytta är när vi 

försöker utveckla elevernas förståelse för det samhälle vi lever i, när vi 

försöker väcka identitetsskapande processer och därmed också utvecklandet 

av deras historiemedvetande. Andersson beskriver lokalhistoria ur ett svenskt 

perspektiv som nyttigt i redogörelsen för det svenska samhällets 

demokratiska grundvalar. Han ger exemplet folkrörelser och deras betydelse 

för den svenska demokratin. Han menar att vi alla känner till den roll de 

spelade i utvecklingen av vårt svenska samhälle, men att om vi verkligen 

skall kunna förstå det på allvar måste vi också kunna förse oss med kunskap 

om de många små, och idag bortglömda, föreningarna och rörelserna. De 

som på lokal nivå kanske spelat en fullkomligt avgörande roll, men som inte 

syns i det stora hela.148 Det är alltså i denna lilla historia som vi kan aktivera 

elevernas förståelse för deras egen delaktighet i historien och därmed lägga 

en grogrund för historieämnets mer övergripande syfte att tolka och förstå 

historien och dess inverkan på vår samtid. 

Hur bör man då gå tillväga för att i ett klassrum sätta igång dessa 

identitetsskapande processer hos eleverna? Det är återigen här närheten och 

det rent personliga och emotionella i lokalhistorien kommer till nytta. Med 

hjälp av lokala resurser som hembygdsföreningar, museer, bildmaterial och 

till och med elevernas egna familjemedlemmar når man en nästan outtömlig 

källa av lokalhistoria. Men som också Andersson är väldigt tydlig med så 

kräver detta naturligtvis ett gott källkritiskt förhållningssätt hos läraren, men 

också hos eleverna, samt en stabil kunskapsbas om lokalsamhället.149  

 

                                                      

 
148 Andersson, B,1998, s.30. 

149 Andersson, B, 1998, s.42–43. 
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Det är naturligtvis just här som den stora historien länge varit dominerande. I 

de stora arkiven finns källmaterialet och som Andersson uttrycker det: ”Utan 

en vettig och ambitiös arkivbildning idag - ingen kunskap i morgon.”150 

Andersson menar att den länge rådande situationen med källmaterial styrt 

historieskrivningen. Att historieforskningen på senare tid dragit sig alltmer 

mot mindre historia, eller en historia underifrån, har istället verkat för att 

lossa det järngrepp som den stora historien haft om den vetenskapliga 

historieforskningen.151 Numera betraktas muntlig historia annorlunda, något 

som varit till stor nytta för lokalhistoriens vidkommande i forskarrummet.  

I en undervisningssituation skulle det som framgår av denna studie 

exempelvis kunna användas som grund för ett lokalhistoriskt temaarbete. 

Elever skulle kunna få ta del av arkivmaterial, antingen i klassrummet eller 

på plats i arkivet, och med hjälp av det lösa uppgifter eller ha diskussioner 

kring några frågeställningar om hur arbetarklassen hade det under 30-talet 

och vad de sysslade med på fritiden. Undervisning likt denna skulle kunna 

bedrivas under arbetsområden som Industrialisering och demokratisering 

under 1800- och 1900-talen (exempelvis gällande folkrörelsernas roll) eller 

under arbetsområdet Historiskt källmaterial i kursplanen för historia i 

gymnasieskolan.152 Inom ramarna för denna typ av undervisning bör dock 

hänsyn tas till dagens mångkulturella skola och de olika historiekulturer 

elever befinner sig i. Fotbollen är, sett till antalet utövare, världens största 

idrott och återfinns i nästan alla länder och i mängder av olika kulturer.  

 

                                                      

 
150 Andersson, B, 1998, s.30. 

151 Andersson, B, 1998, s.30. 

152 Skolverket, Gy 11, 2011. 
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Om vi som lärare använder oss av fotboll i något sammanhang i undervisning 

så måste vi kunna kontextualisera det på ett sätt som belyser denna 

mångkulturalitet på ett värdigt sätt. Alla former av idrott är 

identitetsformerande, inte minst fotboll. I och med det har vi ett ansvar att 

belysa mångkulturaliteten så väl i vårt eget klassrum som i idrotten i sig för 

att inte riskera att använda idrottens identitetskapande som något som främjar 

motsatsen. I historieundervisningen kan man synliggöra detta inte minst i 

samband med att man pratar om Apartheid i Sydafrika, där man kan belysa 

det sydafrikanska rugbylagets utestängande från världssamfundet för rugby i 

och med landets politiska aktioner till förmån för rassegregation och 

förtryck.  

Det problematiska med lokalhistoria i ett klassrumssammanhang 

förefaller istället vara tid och resurser. För att lokalhistoria ska få komma till 

rätta krävs ofta mer än ett klassrum. Det negativa med den historia som ofta 

presenteras i läroböcker är just att exkursioner och annat under stora stycken 

kan vara svåra att motivera. Under lokalhistoriska temaarbeten växer de 

möjligheterna rejält just med hänsyn till den geografiska närheten. Men som 

Jennifer Andersson lyfter fram i sin kandidatuppsats så krävs istället tid och 

även ett gediget kontaktnät hos läraren.153   

                                                      

 
153 Andersson, J, 2017, s.27. 
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6 Vidare forskning 

 

Vidare forskningsmöjligheter ser jag främst i delar som jag av ett eller annat 

skäl inte kunnat gå djupare i eller som avvikit från mitt syfte. Detta innefattar 

bland annat en analys om fotbollens relation till arbetarklassen, i Borås eller 

någon annan stad, sett ur arbetarnas perspektiv. Helt enkelt en omvänd studie 

med källmaterial från exempelvis lokala industrier eller pressmaterial.  

En djupare analys av genusperspektivet hade också varit av intresse. 

Att på en bredare front analysera kvinnors roll inom fotbollen på 1930-talet, 

inte minst i en stad som Borås med dess stora andel kvinnliga 

yrkesarbetande, hade varit såväl givande som aktuellt. Eller varför inte göra 

en djupdykning i pressmaterialet omkring en av den tidens främsta damlag, 

Borås Damlag. 
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Bilaga 
Bildmaterial 
 

 
 

Bild 1: En av spelarna ur 1936 års guldlag i sitt vardagliga arbete på en av stadens 
många textilfabriker.154 

                                                      

 
154 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Fotografier 1936. 
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Bild 2: En till spelare ur guldlaget 1936 i sitt arbete.155  

                                                      

 
155 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Fotografier 1936. 
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Bild 3: Fotografi från hemmamatch Ramnavallen, 1930-tal.156 (Lägg märke till 
åskådarna på hustaken)  

                                                      

 
156 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Fotografier 1911–1986 
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Bild 4: Första bladet i fotbollssektionens årsberättelse 1938. Avfotograferat material 
ur Idrottsföreningen Elfsborgs arkiv, Borås Föreningsarkiv, Borås 3/1–2019.157

                                                      

 
157 Borås FAB, Elfsborg, Idrottsföreningen, Verksamhets- och revisionsberättelser 
1911–1946, Årsberättelse över fotbollssektionens verksamhet 1938.  
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