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ABSTRACT 

Stark, Tobias (2010). Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet 
 i Sverige 1920–1972. (The People’s Home On Ice: Ice Hockey, Modernization and 
National Identity in Sweden 1920–1972). Idrottsforum, ISBN: 978-91-85645-08-
4. Written in Swedish. 
 
This thesis concerns the development of Swedish ice hockey as a national 
phenomenon during the period 1920–1972. The dissertation explores how the sport 
of ice hockey in just over half a century was transformed from a rather insignificant 
North American cultural import to one of Sweden’s most treasured pursuits by and 
large, and harbouring a national team (known as “Tre Kronor”) that at the height of 
its popularity in 1970 gathered almost the whole nation (82 percent of the adult 
population) in front of TV-sets during national game broadcasts.  

The analytical approach of the study is grounded in the theoretical assumption 
that “to be Swedish” is something you “learn” on a daily basis, and that an 
investigation of how “the nation” is constructed as an imagined community must 
see to the interplay between national rhetoric on the one hand and national practice 
on the other. This means that the analysis moves on two different levels, where the 
first is comprised of the sporting practice in itself (teams, games, players etc.), while 
the other deals with the conception of ice hockey in relation to national identity.  

The empirical investigation shows that the introduction of ice hockey in 
Sweden was “launched from above” under the influence of unbridled nationalistic 
sentiment in Sweden at large at the turn of the 20th century. The study also shows 
that during the inter-war era the Swedish Ice Hockey Federation promoted the 
spread of ice hockey in Sweden by stressing the game’s benefits as a more practical 
sport than the similar and already established winter sport, bandy. It is also argued 
that in most cases it was not so much a genuine passion for the game itself, but 
instead prosaic factors (economical considerations, sporting success and 
maintenance of ice surface etc.) that made sporting clubs take up ice hockey. 

After World War II the public interest in ice hockey exploded in Sweden. In 
the cold war era, Tre Kronor came to function as a thermometer of how the so-
called Swedish model stood up in comparison to the superpowers of the world. The 
analysis also underlines the importance of the comprehensive organizational and 
moral rearmament of Swedish ice hockey at large conducted by the Swedish Ice 
Hockey Federation in the post-war era, since it helped its cultural incorporation in 
the Swedish welfare state and its connection to Swedish national identity.  
 
Keywords: ice hockey, bandy, Tre Kronor, sport, modernization, national identity, 
Americanization, social networks, People’s Home, the Swedish welfare state.  
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KAPITEL 1 
Nedsläpp 

 

 
 

Det är alldeles för mycket sport inom idrotten. 
Percy Nilsson 

 

 

 

re Kronor har kallats ”Sveriges mest folkkära landslag”. Under ett antal år framstod det 

svenska herrlandslaget i ishockey rent av som landets största publikmagnet över huvud 

taget. Publikundersökningar gjorda under efterkrigstiden gör gällande att etermediernas 

bevakning av Sveriges A-landskamper i ishockey då följdes av en större allmänhet än 

motsvarande utsändningar för någon annan idrott, ”kung fotboll” inkluderad. Medan Tre Kronors 

matcher i televisionen bevittnades av 3,5 miljoner tittare, bänkade sig ”endast” 2,5 miljoner 

svenskar i TV-sofforna vid herrlandslagets matcher i fotboll. Det betyder att ungefär hälften av 

landets samtliga invånare regelbundet följde Tre Kronors framfart på världens ishockeyrinkar. 

När intresset för de blågula ishockeykämparna var som störst noterades en närmast mangrann 

nationell samling framför TV:n. Beräkningar av tittarsiffror från VM på hemmaplan 1970 säger 

att Sveriges matcher då sågs av över två tredjedelar av landets vuxna befolkning (och ett okänt 

antal barn), med en topp på hela 82 procent vid Tre Kronors dust mot Sovjet i turneringens 

finalomgång. Detta innebar en rekordnotering för alla typer av TV-evenemang som stod sig en 

bit in på 1980-talet. Sverige stannade, medan ishockeysporten seglade i medvind!1 

 T

I samband med Svenska ishockeyförbundets 50-årsjubileum (1972) dristade sig dåvarande 

förbundsordföranden, Helge Berglund, till att förutspå att ishockeyn före decenniets utgång 

skulle gå om fotbollen, och framträda som Sveriges största publiksport, alla kategorier. Ja, 

ishockeyn var enligt hans förmenande faktiskt ”på god väg” att bli ”landets största sport”.2 Så 

blev nu aldrig fallet. I stället har 1970-talet gått till hävderna som ett stormigt decennium i den 

svenska ishockeyhistorien, där ekonomiska svårigheter hamnade i förgrunden jämte tilltagande 

oro för ”proffsflykten” till Nordamerika.3 På senare tid har ishockeysporten i stort kommit i 

gungning. Svarta rubriker rörande alltifrån svidande nederlag och urvattnade VM-turneringar, till 

landslagsmän inblandade i sex- och fylleskandaler har följts av diskussioner om Tre Kronors 

devalvering. Detta i kombination med rapporter om brist på istid, skenande omkostnader på 

ungdomssidan, samt rädsla för en växande klyfta mellan elit- och breddverksamhet har fått 
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engagerade ishockeysupporters och uppjagade förståsigpåare att ta fram krisstämpeln. Mer än en 

gång har Tre Kronors – ja, hela ishockeysportens – död utropats.4 

Ryktet om ishockeyns död förefaller emellertid vara betydligt överdrivet. Otaliga uppgifter 

pekar på att ishockeyn idag står starkare än på länge, ja kanske någonsin. Elitklubbarna bygger 

nya, spektakulära arenor för att kunna ta in fler åskådare på matcherna. Ändå tycks det i många 

fall som om biljetterna inte räcker till. Även längre ned i seriesystemet finns det föreningar som 

spelar inför fullsatta läktare.5  Därtill kommer att damverksamheten börjat blomma upp: bara på 

några år har antalet aktiva mångdubblats och spelstandarden tycks vara på kraftig uppgång.6 

Bland landets ishockeyvänner finns det nog många som tog den framgångsrika svenska 

landslagssäsongen 2005/2006 – då Tre Kronor bärgade både OS- och VM-guld, medan 

”Damkronorna” kammade hem en olympisk silverpeng – som intäkt för att ishockeyn 

fortfarande står stark i landet. För övrigt skall konstateras att de presstormar som blåst upp efter 

svidande förluster kan tas som intäkt för det stora engagemang som fortfarande finns för sporten 

i Sverige.7 

Vad beror detta väldiga ishockeyintresse på? Hur har det uppstått? Vad är det som har gjort 

att Tre Kronor kunnat samla nästan hela den svenska befolkningen vid sina matcher? Hur kan 

man förklara att ishockeyn – som under flera decennier varit en av landet mest populära 

idrottsgrenar, men utövarmässigt haft flera sporter framför sig, och i matchpubliksiffror räknat 

aldrig riktigt varit i närheten av fotbollen – har fått en sådan framskjuten position nationellt sett 

att Tre Kronor närmast slentrianmässigt karakteriserats som ”Sveriges mest folkkära landslag”? 

Min förhoppning är att detta arbete skall bidra till att räta ut dessa, och andra, frågetecken kring 

ishockeyns framträdande ställning i landet.  

 

 

Syfte och grundtes 
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera ishockeysportens framväxande nationella betydelse 

i Sverige, åren 1920–1972. Jag vill poängtera att jag inte är ute efter att avgöra huruvida Tre Kronor 

verkligen var – eller är – ”Sveriges mest folkkära landslag”. Jag kommer inte heller att presentera 

någon fullständig förklaring till ishockeyns popularitet i landet. Vad jag önskar är att bringa större 

klarhet i hur ishockeyns framskjutna nationella ställning har skapats. Mer precist handlar det om 

att belysa hur det i praktiken gick till när ishockeyn inom loppet av ett drygt halvsekel 

förvandlades från en oansenlig nordamerikansk importvara till en av landets mest omhuldade 

idrottsgrenar med ett landslag som lockade till närmast mangrann nationell samling. Under resans 

gång ämnar jag också problematisera och söka nyansera ishockeyförbundets egen 
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historieskrivning på några centrala punkter. Ytterst strävar jag efter att öka förståelsen för 

ishockeyn som en samhällsföreteelse och ett redskap för nationell identitetsbyggnad.  

Min analytiska ansats är inspirerad av etnologerna Billy Ehns, Jonas Frykmans och Orvar 

Löfgrens tankar om att det är till vardags man lär sig att vara ”svensk”, samt att en studie av hur 

nationen formas som kulturell gemenskap måste se till växelspelet mellan nationell retorik och politik 

å ena sidan och vardaglig praxis å den andra.8 Det innebär här att diskussionen rör sig på två 

nivåer, där den lägre utgörs av den idrottsliga praktiken, medan den högre gäller sportens plats i den 

nationella föreställningsvärlden. På den lägre nivån är undersökningen inriktad på empiriska 

utredningar av ishockeyverksamhetens konkreta utformning, gällande alltifrån föreningsantal och 

spelarrekrytering till tillgången till isbanor och ekonomiska förutsättningar. Analytiskt sett är det 

fråga om att mejsla ut generella mönster, samt att ringa in deras grundläggande historiska och 

sociala betingelser. Utredningar av detta slag äger sitt eget berättigande, men tjänar samtidigt till 

att bereda mark för tolkningar på den högre nivån, där synen på ishockeyn och dess nationella 

ställning står i fokus. Målsättningen är att med begreppen modernisering och nationell identitet som 

övergripande analyskategorier identifiera dominerande föreställningar och förhållningssätt, samt 

att sätta in dem i ett större historiskt och socialt sammanhang. Genom att studera utvecklingen på 

båda dessa nivåer, och beakta samspelet däremellan, menar jag att man kan få en tämligen god 

uppfattning om hur ishockeyn har inlemmats i den svenska vardagen och den nationella 

gemenskapen. 

Undersökningsperiodens bakre gräns (1920) utgår från den formella starten för svensk 

ishockeysport, i samband med Antwerpen-OS samma år, medan den främre (1972) tar fasta på 

det tillfälle vid ishockeyförbundets 50-årsjubileum, då ishockeyintresset tycks ha kulminerat i 

landet. Slutpunkten sammanfaller även tidsmässigt med implementeringen av riksdagens stora 

idrottspolitiska beslut SOU 1969:29, Idrott åt alla, varmed den svenska idrottsrörelsens utveckling 

kan sägas ha gått in i en ny fas. Till saken hör att en historisk vändpunkt går att urskilja vid 1970-

talets början, i så motto att efterkrigstidens förhållandevis långa period av ekonomisk uppgång 

och förbättrade levnadsförhållanden vid denna tid övergick i en krisfylld epok, präglad av relativ 

ekonomisk stagnation och svångremspolitik, samtidigt som en våg av nya idéer och attityder grep 

omkring sig. I och med detta kom den starka framtidstro som karakteriserade folkhemsperiodens 

mest expansiva fas under 1950- och 1960-talet att få sig en rejäl knäck.9 

Avhandlingens titel, Folkhemmet på is, är dock på intet sätt avsedd som någon politisk 

passning, utan refererar till framställningens grundtes:  
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• att ishockeyns introduktion och påföljande utbredning i landet var intimt 

sammankopplad med det moderna svenska välfärdssamhällets utveckling, och att 

ishockeyn – med dess flaggskepp Tre Kronor i spetsen – under folkhemsperiodens 

skördeår på 1950- och 1960-talet kom att få en särskild stark blågul lyskraft, genom 

att på ett mer påtagligt sätt än många andra kulturföreteelser dramatisera Sveriges 

nationella identitet. 

 

Det är en vanlig uppfattning att det var under decennierna kring sekelskiftet 1900 som den 

moderna svenska nationalismen slog igenom, och större grupper av svenskar började uppfatta sig 

själva som medlemmar av en svensk nation.10 För att detta skulle ske krävdes att befolkningens 

blickar lyftes från den lokala myllan till det nationella planet. Min tanke är att ishockeyn var en del 

av denna utveckling, såsom varande både ett uttryck och ett redskap för händelseförloppet 

ifråga.11 

I det följande (kapitel 2–4) kommer undersökningens uppläggning och genomförande att 

redovisas närmare.  
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KAPITEL 2 
En forskningsdiskussion 

 

 

 

 detta kapitel kommer jag att teckna ett forskningsläge genom att redovisa de fåtaliga 

publicerade specialstudier som har gjorts i anslutning till avhandlingens syfte, samt göra 

vissa nedslag i arbeten där den aktuella problematiken berörs mer flyktigt. Genomgången är 

inte begränsad till strikt vetenskapliga granskningar. Även en del arbeten utan vetenskaplig 

apparat har tagits med. Detta beror på att ishockeyns framväxt och nationella genomslag i Sverige 

är ett ytterst litet forskningsfält, varför jag känt mig manad till att även inkludera kartläggningar av 

populärvetenskaplig karaktär. Redovisningen inbegriper dock inte ishockeyförbundets egen 

historieskrivning, då jag valt att diskutera den i ett separat avsnitt i avhandlingens metodkapitel 

(kapitel 4).12 När det gäller andra vetenskapliga referenser, såsom viktiga idrottshistoriska 

forskningsinsatser och betydelsefulla inslag i den brokiga nordamerikanska ishockeylitteraturen, 

kommer de att introduceras allteftersom de aktualiseras i den fortlöpande framställningen.13 

I

Redogörelsen följer här annars de två analysnivåer som undersökningen rör sig på, så till 

vida att jag först behandlar de utredningar som behandlar den praktiska ishockeyverksamhetens 

konkreta utformning (”den idrottsliga praktiken”), för att sedan övergå till arbeten där synen på 

ishockey och dess ställning i landet (sportens plats i den nationella föreställningsvärlden) står i fokus. 

Kapitlet rundas av med en konklusion där jag summerar mina intryck av forskningsläget och 

formulerar frågeställningar som sedan kommer att omsättas i form av empiriska 

delundersökningar. 

 

 

Forskning om den praktiska ishockeyverksamhetens konkreta utformning  
Den ende fackhistoriker, mig själv undantagen, som veterligen har studerat ishockeyns framväxt i 

Sverige är Bill Sund. Hans arbete har å andra sidan tydliga beröringspunkter med min avhandling. 

I det korta konferenspappret “The Origins of Bandy and Hockey in Sweden” (sex sidor i 

publicerad form) följer Sund upp bandy- och ishockeysportens introduktion, jämte grenarnas 

påföljande utveckling i landet. Perspektivet är komparativt med fokus på socioekonomiska 

aspekter och geografisk spridning. Sund konstaterar att bandyn kom till Sverige mot slutet av 

1800-talet, vid industrialiseringens inledningsfas, och tenderade att få fäste inom den snäva 
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bekantskapskretsen bland grannar och arbetskamrater i landets bruks- och industriorter. Vad 

gäller ishockeyn noterar Sund att den infördes senare, först i samband med Antwerpen-OS, när 

industrialiseringen kommit igång ordentligt, och den svenska idrottsrörelsen hade tagit stora steg 

framåt. Ishockeyspelet i sig var genom den (i förhållande till bandyns) mindre spelplanen, det 

höga tempot, jämte dess amerikanska aura, väl avpassat för att bli en publikframgång i det under 

1900-talets lopp alltmer urbaniserade och industrialiserade Sverige med dess USA-präglade, 

kommersiella nöjesliv. Bandyn var kort sagt Gemeinschaft, medan ishockeyn var Gesellschaft, påpekar 

Sund, i ett försök att tydliggöra sitt resonemang genom applicering av sociologen Ferdinand 

Tönnies klassiska begreppspar, betecknande ett traditionellt och organiskt samhälle där 

människorna lever i harmoni med naturen, respektive ett modernt samhälle där invånarnas sociala 

relationer mer handlar om formell och mekanisk solidaritet.14 

Den mest utförliga vetenskapliga kartläggning av svensk ishockeys historia som har gjorts i 

landet återfinns annars i pedagogen Per Göran Fahlströms avhandling, Ishockeycoacher. Vad det här 

handlar om är en kapitellång beskrivning av svensk ishockeys utveckling, i form av korta 

historiska nedslag, jämte översikter av föreningsantal, publikstatistik och sportens tilltagande 

ekonomisering, som sammanställts i syfte att ringa in den miljö vari ishockeycoacherna verkar.15 

Fahlström förklarar ishockeyns utveckling med hänvisning till sociologen Kalevi Heiniläs 

totaliseringsteori, vars grundtanke är att den internationella elitidrottens utveckling drivs fram 

genom kravnivåns successiva stegring, där enskilda idrottsprestationer leder till vidare satsning i 

enlighet med den olympiska sentensen citius, altius, fortius (”snabbare-högre-starkare”). Enligt 

Fahlström harmonierar totaliseringsteorin väl med ishockeyns utveckling i Sverige:  

 
Idrotten, spelarna och coacherna lever i en värld där resultaten blir viktigare och allt oftare kan 

värderas i pengar. […] Bildligt skapas en uppåtgående spiralrörelse där antalet matcher ökar, 

spelarna måste träna mer vilket kräver ekonomisk ersättning och därför mera inkomster. Alltså 

måste det spelas ännu fler matcher osv. Det gäller därför också att vinna. Lag som inte vinner ofta 

åker ur serien, publik och inkomster minskar.16  

 

För övrigt karaktäriserar Fahlström ishockeyn ”som ett slutet och reproducerande system”, där 

de ”reproducerande krafterna [är] mycket starka”. Han framhåller att denna slutenhet skänker 

”trygghet för de invigda, men” att barriärerna försvårar de enskilda individernas möjligheter att 

”bryta mot mönstret” och att ”de som inte är invigda inte platsar där”.17 

Josef Fahlén är en annan pedagog som har intresserat sig för ishockeys utveckling i Sverige. 

I avhandlingen Structures beyond the frameworks of the rink undersöker han den organisatoriska 

utvecklingen inom svensk ishockey, med särskilt avseende på professionaliseringsprocessen, åren 
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1967–2000. Fokus ligger således, precis som hos Fahlström, på rent inomidrottsliga aspekter. 

Analytiskt tar Fahlén avstamp i institutionell teori, där uppmärksamheten riktas mot likriktning av 

organisatoriska fält, i kombination med uppkomsten av gemensamma normer och värderingar. 

Den bärande tanken är här att organisatoriska sammanhang karaktäriseras av regler och krav som 

varje individuell organisation måste anpassa sig till för att vinna legitimitet och/eller tillskansa sig 

resurser. Förändring av verksamhetslogiken är i sin tur beroende av tre faktorer: 1) förändringar i 

antalet aktörer och/eller aktörernas karaktär, 2) förändringar i aktörernas interaktion med 

varandra och med aktörer utanför fältet, samt 3) förändringar i de regelverk som reglerar fältets 

verksamhet. Dessa omständigheter leder till nya och/eller förändrade konventioner, vilka över tid 

bidrar till framväxten av en ny verksamhetslogik. Fahlén anlägger sålunda ett tydligt 

konfliktperspektiv på ishockeyns utveckling: förändring på fältet sker till följd av konkurrens och 

konflikt mellan olika aktörer/intressen. Till saken hör att Fahlén identifierar fyra krafter/aktörer 

som han menar har präglat utvecklingen under den aktuella perioden i särskilt hög grad, i form av 

a) professionell ishockey, b) television, c) utbildning och d) utländska investerare.18 

Förutom dessa utredningar av ishockeyns utveckling på nationell nivå finns det ett antal 

studier som rör sig på lokalplanet. Två av dem är populärvetenskapliga monografier som 

behandlar Leksands IF (LIF). Först ut på banan var kulturgeografen Hans Aldskogius, som i 

Leksand, Leksand, Leksand! skärskådar ishockeyns roll i dalabygden. Aldskogius undersökning 

rymmer vissa historiska dimensioner (främst i form av en kortfattad bakgrundsteckning där 

föreningens verksamhet skisseras från bildandet 1919, med tonvikt lagd på åren efter det att 

ishockeyn kom in i bilden 1937, fram till 1990-talets början), men dess tyngdpunkt ligger på 

frågor som ”vilken ’folklig förankring’ har hockeylaget i kommunen” och ”vilken roll spelar 

hockeyn i den lokala ekonomin och för företag och organisationer i Leksand”.19 Analytiskt 

arbetar Aldskogius med nätverksbegreppet, vilket han använder för att ”mer konkret beskriva 

systemet ’leksandshockeyn’ och dess viktigaste kontakter med omvärlden”.20 Studien visar att det 

finansiella stöd som klubben fått av det lokala näringslivet är ett uttryck för en intressegemenskap 

präglad av ”tjänster och gentjänster”.21 

Den forskare som har studerat Leksandsishockeyns ekonomiska kretslopp närmast i detalj 

är emellertid företagsekonomen och uttalade LIF-supportern Lars Östman. Denne har i Från 

byalagen till Leksands Stars tecknat ishockeyns utveckling inom Leksands IF:s från starten 1937 

fram till 1900-talets slut, med avseende på såväl organisatoriska och ekonomiska faktorer som 

den idrottsliga praktiken. Redogörelsen är empiriskt orienterad, medan de teoretiska anspråken är 

låga, då han bara ”försökt att rakt och konkret berätta vad som hände på banan och utanför”. 
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Det analytiska anslaget är ändå uttalat processuellt, så till vida att Östman säger sig vilja fånga hur 

övergripande utvecklingslinjer häktar i mindre delförlopp över tid.22  

När han skall belysa hur det kommer sig att ”lilla” Leksand kunnat mönstra ett 

elitishockeylag under flera decennier, medan många klubbar i större orter fört en mer tynande 

tillvaro rent resultatmässigt, landar han annars omgående i förklaringar som har med sociala 

nätverk och ”traditionens makt” att göra. Han påpekar att ”när ishockeyn var på väg att ta fart i 

Sverige hade LIF tillgång till några av de främsta spelarna i landet” varvid ”framgångens goda 

cirklar började verka”,23 att det ”fanns ett helt nätverk av människor, som förenades av sitt 

intresse och engagemang för LIF, oavsett bakgrund i övrigt”.24 

En annan infallsvinkel på ishockeyns utveckling på lokalplanet anlägger medievetaren Lars-

Åke Engblom i den korta uppsatsen ”Bandy eller ishockey? Den stora sportfrågan i Tranås-

Posten” (fem sidor i publicerad form). I fokus står lokaltidningen Tranås-Postens agerande i 

samband med ishockeyns införande i det småländska bandynästet vid 1940-talets slut. Engblom 

menar där att Tranås-Posten inte bara förhöll sig neutral till ishockeyn, utan att tidningen faktiskt 

spelade en viktig roll vid dess spridning genom att inta en generös och nyfiken attityd. Vidare 

poängterar han att man från Tranås-Postens sida inte såg någon motsättning mellan bandyn och 

ishockeyn, utan i stället pläderade för att grenarna kunde samexistera. Medan förhållandet mellan 

bandyn och ishockeyn i det närbelägna stationssamhället Nässjö blev en fråga om ”[a]ntingen 

eller”, kom Tranås-Posten att bidra till att skapa opinion för ett både-och-tänkande i Tranås, varvid 

sporterna där kunde ”utvecklas hand i hand”.25 

Anders Svensson är en annan medievetare som har studerat den mediala 

opinionsbildningen kring ishockeyn på lokalplanet. Han har i avhandlingen Från norra ståplats till 

cyberspace beskrivit diskussionen i ett internetforum för ishockeysupporters utifrån ett 

offentlighetsperspektiv. Av mer omedelbart intresse här är en mindre, separat studie som 

Svensson gjort om hur HV71:s elitishockeylag visuellt iscensätts i Jönköpings-Posten. Svensson 

påpekar där att HV71 är en stor angelägenhet för otaliga människor i Vätterbygden med omnejd, 

och att tidningen för prenumerationsstockens och lösnummersförsäljningens skull ser till att 

framställa HV71:s insatser i så positiv dager som möjligt, något läsekretsen också förväntar sig. 

Ytterst menar Svensson att sportbilder, liksom nyhetsbilder i stort, har mer eller mindre starka 

inslag av såväl fakta som fiktion.26 

Avslutningsvis skall nämnas att det finns tre större medievetenskapliga undersökningar av 

den svenska sportjournalistikens historia där ishockeyns framväxt och nationella genomslag 

berörs och kommenteras i förbigående, närmare bestämt Ulf Wallins, Sporten i spalterna, om den 

svenska sportjournalistikens utveckling i tio dags- och morgontidningar åren 1985–1995; Peter 
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Dahléns avhandling Från Vasaloppet till Sportextra om radiosportens framväxt och senare 

utveckling 1925–1995, samt Bo Reimers, Uppspel, rörande sportens roll i Sveriges Television från 

dess start 1954 fram till OS i Sydney 2000. 

Wallin beskriver ingående utvecklingen på sportsidorna, såväl beträffande hur stor plats 

olika grenar har fått som vilken typ av journalistik som bedrivits. Kartläggningen pekar på att 

ishockeyn fram till efterkrigstiden spelade en obetydlig roll på landets sportsidor, men att sporten 

från mitten av 1960-talet och framåt varit den näst fotbollen mest omskrivna idrottsgrenen över 

huvud taget. Parallellt med detta har också de personorienterade artiklarna ökat, en utveckling 

som kopplas ihop med televisionens genombrott, under det att inte minst kvällspressen kommit 

att fokusera på andra aspekter av idrotten än referat av händelserna på tävlingsbanan.27 Dahlén 

framhåller radions och hallåmannen Lennart Hyllands betydelse för ishockeyns verkliga nationella 

genombrott i samband med VM i Stockholm 1949. Han visar även hur ishockeyförbundet under 

den första tioårsperioden efter andra världskriget gick från att vara tacksamt över att ishockeyn 

alls figurerade i etern, till att hårdnackat börja yrka på ekonomisk ersättning för AB Radiotjänsts 

(nuvarande Sveriges Radio) utsändningar från deras arrangemang.28 Reimers tillbakablickar kastar 

ljus över hur Sveriges Televisions utsändningar av ishockeymatcher på 1950-talet lade grunden 

för ett av landets mest älskade idrotts- och TV-evenemang över huvud taget, i form av de årligen 

återkommande VM-turneringarna i ishockey. Under rubriken ”SVERIGE STÅR STILLA” 

diskuterar han även det publikrekord för svensk TV som slogs under ishockey-VM i Stockholm 

1970.29  

 

 

Forskning om synen på ishockeyn och dess ställning i Sverige 
Ett viktigt bidrag till ishockeyforskningen är sociologen Lars Ekstrands uppsats ”Brynäs IF och 

det efterindustriella Gävle”. Ekstrand konstaterar att Gävleklubbens adelsmärke är dess omtalade 

och publikfriande klapp-klapp-spel, men betonar samtidigt att Brynäs IF som fenomen inte går 

att förklara i snävt inomidrottsliga termer. I stället pläderar han för att Brynäs IF:s ”betydelse” 

förändras över tid, och att transformeringen är förbunden med samhällsutvecklingen i stort. Att 

klubben i lokalpressens insändardebatt våren 1993 ”ogenerat framhölls som ett lysande exempel 

på den socialdemokratiska ideologins triumf på isen”,30 med ledord som jämlikhet och 

kollektivism, skall enligt Ekstrand ses i ljuset av Gävles förvandling från en industri- till en 

tjänstemannastad under 1900-talets andra hälft, och den stora oro många kände i det ”nya” och 

mer marknadsorienterade Sverige som då växte fram. I detta läge kom Brynäs IF att framstå som 

”[n]ågot bestående och framgångsrikt”, som kunde skänka tröst samt en känsla av kontinuitet 
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mellan det förflutna och den osäkra framtiden.31 Ekstrand polemiserar också mot den gängse 

bilden av Brynäs som en intim kvartersklubb där alla får vara med på samma villkor, genom att 

poängtera att ”[d]en starke mannen [alltid] har funnits där som ett tyst men odiskutabelt ideal”,32 

och att kvinnans plats i gemenskapen lika självklart förpassats till ”[n]ågonstans i bakgrunden”.33 

Vid sidan av sitt arbete med radiosportens historia har Peter Dahlén även gjort inmutningar 

på fältet i form av den opublicerade artikeln “When the Star Stopped Shining: The Geo-Politics 

of the Swedish Goal Keeper’s Mistake in the Salt Lake City Olympics 2002”. Dahléns syfte är där 

att analysera representationen av nationell identitet i svensk press i samband med OS-ishockeyn i 

Salt Lake City, i USA 2002. I fokus står mer precist den väldiga presstorm som följde på Tre 

Kronors förlust mot Vitrysslands fullständigt nederlagstippade lag i turneringens kvartsfinal, 

varvid de tidigare så högt uppburna svenska stjärnspelarna utmålades som överbetalda lyxlirare 

och usla landsförrädare. Analytiskt tar Dahlén avstamp i sociologerna Richard Gruneaus och 

David Whitsons tankar i Hockey Night in Canada om att: 

 
Hockey's rhythms, meanings, structures, and contradictions can all be understood as a constitutive 

part of everyday Canadian experience. They are also an important part of the Canadian collective 

memory. Hockey acts both as myth and allegory in Canadian culture. The game has become one 

of this country's most significant collective representations – a story that Canadians tell themselves 

about what it means to be Canadian.34 

 

I linje med detta menar Dahlén att det nationella ramaskri som ekade i pressen efter Tre Kronors 

snöpliga nederlag skall ses i ljuset av den ”svenska modellens” fortlöpande utarmning, och en 

tilltagande osäkerhet om vad det innebär att vara ”svensk”, som följde i spåren av Sveriges EU-

medlemskap och neoliberalismens genomslag i landet. Som Dahlén ser det kom Tre Kronor helt 

enkelt att få klä skott för en växande inhemsk frustration över att förment traditionella svenska 

värden och egenskaper, såsom egalitet och kollektivism, inte längre tycktes vara lika gångbara.35 

Dahléns analys har sålunda tydliga beröringspunkter med Ekstrands studie. 

Etnologen Fredrik Schoug har i sin avhandling Intima samhällsvisioner, om den spänning 

mellan minimalistiska och gigantiska krafter som han menar att idrottsvärlden i stort är fångad i, 

betonat ishockeyns betydelse för konstruktion av svenskhet. Schoug anför flera skäl till detta. För 

det första är ishockeyvärlden en förhållandevis liten gemenskap, där Sverige utgör en av de verkliga 

stormakterna. För det andra genomförs varje år stora internationella landslagsturneringar i 

ishockey, i form av VM och OS, där dessa stormakter träffar på varandra i ”’klassiska’” möten för 

att fastställa den gällande rangordningen. I den för svensk del i publikhänseende jämförbara 

fotbollen är förhållandena för det tredje helt annorlunda. Inom fotbollen går det flera år mellan de 
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stora internationella landslagsturneringarna, och de rivaliserande nationerna är så pass många att 

samma landslag sällan ställs mot varandra. Medan Tre Kronor utkämpar ”’viktiga’” matcher med 

Sovjet/Ryssland varje år, möter Sverige kanske Tyskland i fotboll under liknande omständigheter 

en eller ett par gånger per decennium. Schougs intryck är därför att de ”nationella stereotyper 

som framför allt utmejslas i hockeysammanhang då tenderar att överföras till fotbollen och där 

fördelas på andra parter i enlighet med de svenska behov som för tillfället råder”.36  

Teoretiskt arbetar Schoug med begreppet ”den Andre”, vars innebörd är att identiteter inte 

så mycket tar form inom en grupp som i motsats till en annan. Intern klassifikation skapas i stället 

genom uppställandet av skillnader i förhållande till en eller flera andra grupper, där ”vi” är vad 

”de andra” inte är. Kategoriseringar av detta slag är dock alltid situationsbundna. Varje enskild 

individ insorteras i olika grupper, både av sig själv och av andra, varför hon är del av många skilda 

”’vi’” och ”’dem’”, framhåller Schoug. Vad gäller konstruktionen av svenskhet inom ishockeyn 

menar han ändå att det sovjetiska landslaget ”[k]anske” utgör ”den viktigaste Andre”. Detta har 

att göra med det sovjetiska landslagets väldiga dominans i VM- och OS-sammanhang under 

1900-talets andra hälft, då det snarare var regel än undantag att laget sopade banan med allt 

motstånd.37  

Den svenska nationella karaktäristiken av det sovjetiska ishockeylandslaget, där maskin- 

och krigsmetaforer såsom ”the big red machine’” och ”’röda armén’” varit legio, har sålunda haft 

en kompensatorisk funktion att fylla, vilken gjort att den spelmässigt underlägsne (Tre Kronor) 

kunnat framstå som den moraliskt överlägsne, menar Schoug, även om han också noterar att den 

haft en politisk udd. Detta då de maskinella och militära metaforerna insisterat på det kalla, 

inhumana och strikt disciplinära som varande de utmärkande egenskaperna för sovjetisk 

ishockey. Schoug skriver:  

 
När Sverige spelar välorganiserat uppfattas detta som ett resultat av solidaritet, kamratskap, närhet 

harmoni och moral, men när Sovjetunionen gör detsamma framstår det snarare som ett resultat av 

diktatur, förtryck och kuvad individualism. Dessa tolkningar av kollektivitetens olika natur blir 

därigenom ett instrument för nationell självbekräftelse.38 

 

Schoug poängterar dock att den svenska karaktäristiken av ”det sovjetiska/ryska” har förändrats i 

spåren av de politiska omvälvningar som ägt rum i och med Sovjetunionens sönderfall, samt att 

ishockeyvärlden innehåller flera ”Andre” att profilera sig mot, varpå han påpekar att kanadensiska 

lag ofta tilldelats en skurkroll inom ishockeyvärlden, tack vare deras fysiska spelstil. Detta är 

emellertid inget som han följer upp med empiriska studier.39 Det har jag däremot gjort själv. 
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I artikeln ”Pionjären, polar’n och poeten: Maskuliniteter, nationella identiteter och 

kroppssyn inom kanadensisk, svensk och sovjetisk ishockey under det kalla kriget”, diskuterar jag 

hur ishockeyn fungerat som ett redskap för nationell identitetsbyggnad med tydliga maskulina 

förtecken. Jag framhåller att de skilda maskuliniteterna och nationella identiteterna har förändrats 

över tid, och att detta skett i ett dialektiskt samspel, där de olika idealen mejslats ut i relation till 

varandra. Jag poängterar även att denna utveckling närdes av efterkrigstidens storpolitiska 

spänningar, genom att ishockeyn under kalla kriget användes som ett realpolitiskt slagträ samt 

som en arena där olika ideologier och samhällssystem kunde spelas ut mot varandra, men att det 

var först i och med införandet av den offensiva tacklingsregeln på internationell nivå 1970 (innan 

dess var tacklingar bara tillåtna i försvarszonen) som de nationella stereotyper och spelstilar som 

Schoug talar om slog igenom på bred front.40 För svensk del ansåg man sig länge leva högt på det 

så kallade vikingahumöret. Det innebar kort sagt att det var med förment fornordisk kraft som de 

”’stabila’” svenska spelarna tycktes stå upp mot sina motståndare: i de svenska leden fanns inga 

ömtåliga ”’glaslirare’”, utan där dväljdes ”friska grabbar med ’hår på bröstet’”. Efter andra 

världskriget förändrades synsättet. Sovjets succéartade inmarsch på den internationella 

ishockeyarenan med en kollektivistiskt orienterad spelstil innebar att man i Sverige fick upp 

ögonen för lagsammanhållningens förtjänster på isen. Samtidigt började kanadensiska spelare 

göra sig namn som riktiga råskinn, varför de blågula kämparna inte heller längre framstod som de 

allra tuffaste. Första gången som sammanhållning på allvar lyftes fram som en svensk kvalitet 

inom ishockeyn tycks ha varit i samband med VM i Colorado Springs 1962, då den så kallade 

Coloradoandan sades ha utvecklats i landslaget. Men det var först en bit inpå 1970-talet som 

samarbete och laganda började framstå som blågul dygd och ett fullödigt svenskt 

framgångsrecept.41 

Slutligen skall nämnas att historikern Leif Yttergren i artikeln ”’Vi och dom’ – Traditionell 

idrott och RF: Exempel Gotland” har diskuterat appliceringen av begreppet ”nationalsport” i en 

svensk kontext. Han menar där att Sverige saknar en utpräglad nationalsport, men att det finns 

många grenar som gärna skulle vilja bära epitetet. Yttergren anmärker att längdskidåkningen har 

åtskilliga supportrar, men att andra avfärdar sporten som möjlig nationalsport på grund av att den 

utövas i en begränsad del av landet, liksom av en krympande del av befolkningen. Fotbollen är å 

sin sida stor, rent kvantitativt. Vad som talar mot den är dock, enligt Yttergen, att den är alltför 

internationellt spridd, tillika av utländskt ursprung. Ishockeyn kan ”[d]äremot” anses ”ligga nära 

till hands för att få använda det prestigefulla epitetet nationalsport”, menar han, även om man 

kan invända att utövarantalet inom sporten är alldeles för litet och att Tre Kronors publika 

förankring i den svenska folksjälen gått förlorad i och med försäljningen av TV-rättigheterna till 
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satellitkanalen TV3 (1988), med dess begränsade upptagningsområde. Yttergrens resonemang 

mynnar ut i formulering av en typologi för begreppet nationalsport med sex kriterier: betydande 

kvantitativ omfattning, stor popularitet, starkt engagemang, lång tradition, viss framgång, klass- och 

könsöverskridande.42 

 

 

Konklusion 
Med tanke på ishockeyns framskjutna ställning i Sverige är det anmärkningsvärt hur lite forskning 

som har bedrivits om sporten. Ännu har ingen genomgripande vetenskaplig undersökning 

genomförts om ishockeyns historiska framväxt och/eller nationella genomslag. De utredningar 

som har gjorts i anslutning härtill har förvisso givit fruktbara resultat, men det går inte att utifrån 

dessa fåtaliga och i regel kortfattade arbeten få en klar bild av hur det i praktiken gick till när 

ishockeyn förvandlades till en av landets mest omhuldade idrottsgrenar med ett landslag som 

lockade till närmast mangrann nationell samling. Mer forskning behövs. I mitt tycke är det särskilt 

tre punkter som måste följas upp med empiriska studier. 

Den första punkten rör startskottet för ishockeysporten i Sverige. Ingen forskare har fördjupat 

sig i denna del av svensk ishockeys historia. Då saken alls tagits upp har det varit i form av korta 

passager, där det ömsom framhållits att människan roat sig med skridskoåkning och isspel i 

hundratals år, ömsom slagits fast att mannen bakom ishockeyns införande var den amerikanske 

filmdirektören Raoul Le Mat, med tanke på svenskt deltagande i Antwerpen-OS 1920. Vidare har 

poängterats att premiärlaget utgjordes av bandyspelare, vars OS-förberedelser försvårades av 

töväder och avsaknad av regelrätt utrustning. Varför Sverige ställde upp till spel har dock inte 

kommenterats med mer än hastiga inpass om att man ville bärga så många OS-medaljer som 

möjligt. Vem som hyste denna vilja, varför, och om det kan ha funnits andra bevekelsegrunder än 

ett rent inomidrottsligt konkurrenstänkande har aldrig fastställts. Till på köpet är det oklart hur 

man i realiteten gick till väga för att ställa ett OS-lag på skridskor.43 För inte förmådde väl en 

ensam, utländsk affärsman trolla fram en svensk OS-satsning i ishockey bara så där utan vidare?  

Till saken hör att den omständighet att den formella starten för svensk ishockey ägde rum 

under en internationell storturnering, utan att det funnits någon reguljär ishockeyverksamhet i 

landet förut, är att betrakta som en historisk anomali. Något liknande har veterligen aldrig inträffat 

i svensk idrottshistoria. Som jämförelse kan nämnas att det för fotbollens del dröjde flera 

decennier efter införandet innan någon landslagsverksamhet kom igång över huvud taget. 

Utvecklingen inom andra snarlika idrottsgrenar – såsom bandy, handboll och basket – uppvisar 

liknande mönster.44  
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Angelägna frågor att följa upp är således: 

 

 Vem/vilka stod bakom Sveriges medverkan i Antwerpenspelens ishockeyturnering och 

varför? 

 Hur gick man rent konkret till väga för att ställa ett OS-lag på skridskor? 

 

Den andra punkten rör ishockeyns lansering på bred front i Sverige, åren närmast efter Antwerpen-

OS. Stor enighet råder bland forskarna om att ishockeyn först uppvisade en försiktig utveckling i 

landet, men att sporten ändå spreds så sakteliga från dess kärnområde i Stockholm.45 Förloppets 

betingelser har dock sökts på olika håll. Ishockeyns införande och påföljande utbredning har 

utmålats som en direkt följd av den moderna samhällsutvecklingen jämte spelets grundstruktur. 

Sett med dessa ögon var ishockeyn, genom sin jämförelsevis begränsade spelplan, sitt höga tempo 

och sin amerikanska strålglans, väl avpassad – ja, närmast predestinerad – att bli en 

publikframgång i det moderna svenska välfärdssamhället, med dess USA-inspirerade, 

kommersiella nöjesliv.46  

Ishockeyns utveckling har också förklarats på rent inomidrottsligt manér, såsom varande 

ett utslag av en inom idrotten immanent strävan efter resultatoptimering. Enligt detta sätt att se 

på saken formades ishockeyn av växande krav på goda prestationer, i en värld där resultat alltmer 

kommit att mätas i pengar, och matchantalet kontinuerligt utökats för att generera större 

inkomster i syfte att kompensera spelarna för deras uppoffringar och tilltagande träningsdos.47 

Utöver detta har det även refererats till ”sociala nätverk” och ”traditionens makt”, varvid 

ishockeyns utformning har tolkats i termer av en intressegemenskap präglad av ”tjänster och 

gentjänster”, och ett kretslopp där framgång leder till ny framgång.48 

Jag menar att dessa utläggningar endast skummar på ytan. Ett problem är att tolkningarna i 

mycket faller tillbaka på ett statiskt idrottsbegrepp, vars grundval är att ishockeyn finns helt fix och 

färdig, och helt sonika bara är beskaffad med vissa särskilda attribut, såsom att vara utpräglat 

tävlingsorienterad och betingad av det moderna, urbana, kommersiella nöjeslivet. Min övertygelse 

är att ishockeyns historiska framväxt och nationella genomslag måste studeras som ett oskrivet 

blad, i så motto att sporten i sig inte förutsätts ha några självskrivna och/eller inneboende attribut, 

utan att ishockeyn i stället formas och omskapas fortlöpande, i ett dialektiskt samspel mellan en 

rad olika krafter och intressen, varav somliga är av ”inomidrottslig” karaktär, medan andra har 

tydligt fäste i samhällslivet i övrigt. Den händelse att ishockeyn är att betrakta som en kanadensisk 

kulturföreteelse, vilken kom till Sverige som en kodifierad idrottsgren med internationell 

mästerskapsstatus, gör inget för att utmana denna uppfattning. Tvärtom menar jag att en studie 
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av ishockeyns historiska utveckling i Sverige ytterst handlar om att ta reda på hur en utländsk 

importvara tas upp och inlemmas i den inhemska vardagen, för att efterhand framstå som den 

kanske största nationella samlingspunkten alla kategorier. 

Hur gick denna försvenskning till? För inte var väl utvecklingen given på förhand? Om 

ishockeyn i Sverige nu varit kraftigt tävlingsorienterad och betingad av det moderna, urbana, 

kommersiella nöjeslivet – vilket är tankegods som även genomsyrar denna avhandling – blir 

frågan: varför? Uppmärksamheten måste därmed riktas mot hur den svenska ishockeylanseringen 

lades upp och vilka strategier som användes. Detta fordrar i sin tur ett beaktande av hur man såg 

på ishockeyns position i landet, jämte dess relation till den redan etablerade bandyns, vid tiden för 

sportens införande, det vill säga när ishockeyn alltjämt var något nytt och främmande för den 

stora allmänheten. Till saken hör att de vetenskapliga forskningsinsatser som gjorts med avseende 

på ishockeyns ställning på gräsrotsnivå under pionjäråren enbart rör situationen i en förening 

(Leksands IF), där verksamheten kom igång först 1937.49 Ishockeysportens utveckling på det 

lokala planet dessförinnan är däremot höljd i dunkel. Det gäller inte minst frågan varför man i 

första läget alls valde att ta upp det nya vinterspelet ute i landet.  

Därmed utkristalliserar sig följande frågor som varande i trängande behov av att benas ut: 

 

 Hur gick den svenska ishockeyledningen till väga när den torgförde den nya sporten?  

 Hur spreds ishockeyn från dess ursprungliga kärnområde i Stockholm och vad var det 

som gjorde att man tog upp det nya vinterspelet ute i landet? 

 

Den tredje och sista punkten rör ishockeyns nationella genomslag i Sverige efter andra världskriget. 

Flera forskare har visat att ishockeyn under 1900-talets senare del och en bit in på 2000-talet varit 

ett viktigt redskap för konstruktion av svensk nationell identitet. Det finns rent av de som 

pläderat för att ishockeyn haft en särskilt stor betydelse (större än fotbollen) i detta avseende, och 

att ishockeyn är en av få grenar som med fog kan göra anspråk på att vara Sveriges nationalsport. 

Grunden till detta har då sökts i sådant som att ishockeyvärlden är en tämligen liten gemenskap, 

där Sverige av hävd utgör en av få stormakter samt att internationella mästerskap genomförs varje 

år, varför Tre Kronor helt sonika blivit en nationalangelägenhet på ett annat sätt än exempelvis 

herrlandslaget i fotboll (som kanske spelar lika ”viktiga” matcher en eller ett par gånger per 

decennium).50 I övrigt har konstaterats att ishockeyns betydelse förändrats i takt med den 

allmänna samhällsutvecklingen, och att denna transformering närts av kalla krigets storpolitiska 

förvecklingar liksom en växande osäkerhet kring vad det innebär att ”vara svensk” i spåren av 



 26Inledning

folkhemsprojektets, jämte den svenska modellens, fortlöpande nedmontering alltsedan 1970-

talets början.51 

Frågan hur svensk ishockeysport kommit att bli så intimt förknippad med den blågula 

folkhemsidentiteten har man dock endast snuddat vid inom forskningen. Samma sak gäller vad 

som föranledde ishockeyns anmärkningsvärda expansion under den första tjugoårsperioden efter 

andra världskriget. Ett antal studier har visat att mediebevakningen stimulerade ishockeyintresset, 

men hur den inhemska ishockeyverksamheten byggdes är inget någon forskare fördjupat sig i.52 

Hur lade ishockeyförbundets företrädare egentligen upp arbetet? Vad var det som vägledde deras 

agerande? Vad var det som gjorde att så många svenskar plötsligt blev bitna av ishockeyflugan? 

För inte behöver väl ökad medial exponering nödvändigtvis leda till växande föreningsantal och 

stigande publiksiffror? Hur gick det kort sagt till när ishockeysporten inlemmades i den svenska 

folkhemsgemenskapen? 

Följande frågeställningar ter sig därmed angelägna att följa upp:  

 

 Hur gick den nationella ishockeyledningen till väga när man byggde ut verksamheten i 

landet under efterkrigstiden?  

 Hur kom svensk ishockeysport – med dess flaggskepp Tre Kronor i spetsen – att bli så 

intimt förknippad med den blågula folkhemsidentiteten? 

 

Vad innebär då allt detta för min del? Jag har här valt att ta fasta på ovanstående punkter och 

frågebatteri genom att omsätta dem i form av empiriska delundersökningar. Den mer handfasta 

utformningen av dessa kommer att redovisas i respektive avhandlingsdel (del 2–4).  
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KAPITEL 3 
Begrepp och teoretiska utgångspunkter 

 

 

I detta kapitel redovisas avhandlingens teoretiska grundval. Framställningen är upplagd så att jag 

först redogör för undersökningens övergripande analyskategorier modernisering och nationell identitet. 

Därefter nagelfars folkhemsbegreppet, och det därtill närbesläktade uttrycket den svenska modellen. 

Denna genomgång åtföljs av en diskussion av termerna amerikanisering och socialt nätverk, vilka 

också de ingår i studiens teoretiska verktygslåda. 

 

 

Modernisering 
I dagligt tal används termen modern med skiftande innebörd. ”Modernt” markerar å ena sidan det 

som är på tapeten ”just nu”, vare sig det handlar om populära TV-program eller de senaste 

stuprörsjeansen. Andra företeelser – såsom förnuft, rationalitet och individualism – brukar å 

andra sidan betecknas som ”moderna” oavsett om de utkristalliserade sig vid 1700-talets slut eller 

under den senaste timmen. ”Modern” refererar med andra ord både till popularitet (vad som är 

”modernt”) och ett nutida tidssammanhang (”i samtiden”, ”i modern tid”). Emellanåt sammanfaller 

betydelserna, andra gånger går de isär. Det är till exempel fullt möjligt att något som uppstått i 

”modern tid”, och som för en tid ses som ”sista skriket”, efterhand förlorar lyskraft, och i stället 

framstår som hopplöst ”ute”, för att inte säga direkt ”omodernt”. Situationen kompliceras av att 

uttrycket ”modern” kan ha både positiv och negativ andemening. ”Modern lagstiftning” framstår 

exempelvis i allmänhet som humanitär i jämförelse med äldre tiders rättskipning, varvid 

”modern” alltså har positiva konnotationer, medan ”modern konst” i mångas ögon må te sig 

svårgripbar, varför termen då kan sägas ha en negativ klang. Till saken hör att den positiva och 

negativa innebörden strängt taget ligger i betraktarens ögon. Medan någon kanske lägger ned själ 

och hjärta i att vara ”först med det senaste” kan andra se detta som ett uttryck för ytlighet och 

ofrihet, varpå personen ifråga för dem närmast framstår som ett ”modeoffer”.53  

Annars bör noteras att betydelsen av ”det moderna” har genomgått en märkbar förändring 

under historiens gång. Termens upprinnelse är starkt knuten till kristendomens etablering. För de 

kristna innebar Kristi ankomst upphävandet av det förgångna genom Guds nya förkunnelse. Vid 

1700-talets slut kopplades förståelsen av ”det moderna” sedan till en sekulariserad, linjär, 

tidsuppfattning, där föreställningen om historia som ”utveckling” utgjorde ett centralt inslag, 
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tillsammans med föreställningen att människan inte var Guds- eller ödesstyrd utan själv hade att 

forma sin framtid. Tanken på historia som ”utveckling” har sedermera kommit att förknippas 

med termen ”modern” i avledningen modernisering. Moderniseringsbegreppet etablerades under 

efterkrigstiden. Särskilt populärt var det under 1950- och 1960-talet, när det (starkt påverkat av 

kalla kriget och den postkoloniala situationen) tornade upp sig som ett förhärskande 

analysredskap på det samhällsvetenskapliga området. Med västvärldens utveckling – inte minst 

den amerikanska – som norm fördjupade sig samhällstänkare av olika slag då i frågor om hur de 

forna kolonierna skulle kunna uppnå en likartad ”utvecklingsnivå” som länderna i den västra 

hemisfären, samt huruvida kommunism gick att undvika. Detta resulterade bland annat i 

formulering av olika ”checklistor”, utifrån vilka moderniseringsgraden i ett land ”stämdes av”.54  

En idrottsvetenskaplig variant av detta är den flitigt åberopade typologi över den moderna 

tävlingsidrottens särdrag som historikern Allen Guttman har lanserat i form av sju steg 

(sekularisering, jämlikhet, specialisering, rationalisering, byråkratisering, kvantifiering och rekord), vilka kan 

läsas som en gradvis uppbyggnad mot det han menar vara den moderna tävlingsidrottens kärna: 

rekordjakten.55 I övrigt är det vanligt att dikotomier, i stil med Bill Sunds idealtypiska 

kategorisering av bandy och ishockey som Gemeinschaft respektive Gesellschaft, används som 

analysscheman vid studium av den moderna tävlingsidrottens framväxt. Talande är den tablå som 

sociologen Mats Franzén utformat över en typifierad skillnad mellan den svenska 

Linggymnastiken och det i landet senare introducerade, och då som främmande sedda, 

anglosaxiska sportkomplexet. Franzéns utgångspunkt är att vare sig gymnastiken eller idrotten 

kan förstås isolerat, utan att de till stor del kommit att definiera varandra. Likafullt är han mån 

om att påpeka att sporten i 

 
moderniteten funnit ett av sina mest kongeniala uttryck. Jakten på rekord, viljan att ständigt 

förbättra sina prestationer, den skarpa fokuseringen av den kronometriska tiden, verksamhetens 

ordnande i ett strikt geometriskt rum, samt svårigheten att vila på gamla lagrar och leva av tidigare 

framgångar, alltsammans ger sporten dess starka prägel av modernitet.56  

 

Som jag läser Sund så är det i princip samma tankar som ligger till grund för hans analys av 

bandyns och ishockeyns utveckling i Sverige. Franzén är dock tydligare än Sund med att idrottens 

(i Sunds fall: ishockeyns) idag tämligen självklara koppling till moderniteten inte är given a priori 

utan att den faktiskt har sin historia. Båda tolkningsmodeller är emellertid problematiska så till 

vida att de lätt låser analysen vid vissa särskilda idealtypiska attribut.57 
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Tabell 1: Mats Franzéns tablå över Linggymnastik och modern sport i Sverige 

 Gymnastik Sport 

Kroppsideal Allsidighet, symmetri/harmoni Specialisering (efter gren), ensidighet 

Rörelser Bundna Fria 

Form Dagövning/uppvisning Träning/tävling 

Mening Hälsa Rekord/vinst 

Utövare Bredd Elit 

Social bärare Skola/stat Föreningsliv/civilt samhälle 

Sammanhang Nationellt Internationellt 

Källa: Franzén 1994, s. 8. 

 

Annars är det tydligt att den process i riktning mot resultatoptimering som Franzén sätter ord på i 

princip är densamma som Fahlström söker fånga med hjälp av totaliseringsteorin. Ett annat 

koncept som applicerats på detta förlopp är sportifiering. Termen i sig är en direkt avledning av 

ordet ”sport” och betyder bokstavligt talat ”sportliggörande”, det vill säga att göra något till 

”sport”. Enligt en mer finkalibrerad definition, framtagen av historikern Matti Goksøyr, innebär 

”[s]portifiering […] en process i riktning mot en ökad prestationsorientering, konkurrens och 

rationalitet inom idrotten”.58 Även om termerna totalisering och sportifiering därmed kan sägas 

markera ett och samma inomidrottsliga förlopp tycks de mig inte vara direkt utbytbara, då den 

senare mer skjuter in sig på övergången från äldre tiders oreglerade fysiska kraftmätningar 

(”traditionell idrott”) till dagens rationellt organiserade idrottsliv (”modern idrott”), medan den 

förra snarare fokuserar en allmän trend inom den moderna tävlingsidrotten per se. Båda kan hur 

som helst användas som underkategori till modernisering, allt beroende på vad man som forskare 

vill fästa uppmärksamhet vid. Jag kommer att använda sportifieringsbegreppet när jag i analysen 

vill betona att det rör sig om en idrottslig praktik som är avgjort tävlingsorienterad och/eller 

utbyggd med ett kodifierat regelverk och en organisation.  

Viktigt att påpeka i ett sammanhang som detta är att moderniseringsbegreppets analytiska 

sprängkraft varit kraftigt ifrågasatt alltsedan 1960-talets senare del. Starka röster har klandrat 

moderniseringsteoretiska perspektiv för att tjäna som vetenskaplig legitimering av västvärldens 

ekonomiska, kulturella och politiska intressen. Moderniseringsbegreppet har även kritiserats för 

att vara evolutionistiskt, deterministiskt, teleologiskt och androcentriskt.59 Detta hindrar inte att 

det finns forskare som hållit fast vid terminologin. En av dem är sociologen Håkan Thörn. För 

Thörn ligger relevansen i en teori om ”det moderna” i dess förmåga att tjäna som ett instrument 

för att ”förstå den moderna världens förändringsmönster och tendenser, maktstrukturer och 

möjligheter till aktiv förändring”. Alternativa begrepp som industrialism, kapitalism och 
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rationalisering ser han som otillräckliga, då de pekar på centrala aspekter av den historiska 

utvecklingen efter 1750, men inte själva kan fånga händelseförloppets dynamik i stort. För detta 

”tror [han] att moderniseringsbegreppet är bättre lämpat – under förutsättning att det lösgörs från 

sina deterministiska, evolutionistiska, teleologiska och eurocentriska implikationer”.60 Thörn 

pläderar så för att  
 

modernisering skall förstås som en historisk förändringsprocess vars universella – eller snarare 

generella – karaktär består i ett antal analytiskt urskiljbara teman, mönster, motsättningar och 

konflikter. Att studera och analysera modernisering och modernitet blir då en fråga om att 

analysera relationen mellan å ena sidan de generella tendenser som kunnat urskiljas sedan den 

moderna periodens början och å andra sidan de empiriska förändringsprocesser som pågår i skilda 

kulturområden – inom ramarna för en global interaktionskontext. Det innebär också att betydelsen 

av begreppet modernisering aldrig kan vara definitiv, att dess betydelse är i ständig rörelse och att 

definitionerna av dess innebörder aldrig kan vara exakta.61 

 

Thörn menar helt sonika att man kan tala om ”det moderna” som: a) den moderna epoken, en 

historisk epok, vilken fick sitt genombrott decennierna efter 1750, och som innebär något 

kvalitativt nytt jämfört med den föregående; b) modernitet, vilket markerar ett synkront perspektiv 

och innebär ett tillstånd eller en erfarenhet av det moderna samhället; samt c) modernisering, vilken 

utifrån ett diakront perspektiv rör den specifika historiska förändringsprocess som äger rum 

under den moderna epoken, där globalisering, kapitalism, rationalisering och industrialisering 

utgör centrala beståndsdelar. Han framhåller därtill att det rent analytiskt går att urskilja ett antal 

delförlopp inom den övergripande moderniseringsprocessen (ekonomisk modernisering, teknisk 

modernisering, politisk modernisering och kulturell modernisering) som kan studeras som delvis autonoma 

utvecklingsmönster.62 

Min uppfattning om moderniseringsbegreppets analytiska sprängkraft korresponderar med 

Thörns. Jag har här också valt att anamma hans definition av modernisering, om än med en 

smärre inskränkning, så till vida att min undersökning tar sin början 1920 snarare än 1750, även 

om jag kommer att tillåta mig vissa utflykter längre tillbaka i tiden för att bringa större klarhet i 

det skeende jag studerar. Poängen med att använda ett sådant moderniseringsbegrepp i en studie 

av ishockeyns framväxande nationella betydelse i Sverige (1920–1972) är i mina ögon tvåfaldig. 

För det första blir det därmed möjligt att se ishockeyns utveckling både som en del i ett större 

historiskt och socialt sammanhang och som ett skeende med sin egen specifika karaktär och 

dynamik. För det andra markeras på så sätt att det rör sig om ett fortlöpande förlopp, vilket 

innebär att vare sig ishockeyn som sådan eller dess nationella betydelse någonsin kan fixeras en 

gång för alla, utan att den i stället framstår som stadd i ständig förändring. 
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Jag vill dock påpeka att det här inte handlar om att föra över Thörns teoretiska ramverk in 

extenso, utan om att använda det som utgångspunkt och inspirationskälla. Thörns analytiska 

underkategorier – ekonomisk modernisering, teknisk modernisering, politisk modernisering och 

kulturell modernisering – går i denna studie igen i modifierad form, i egenskap av generella 

riktmärken för utredningen av den praktiska ishockeyverksamhetens konkreta utformning, så till 

vida att jag kommer att följa upp ekonomiska aspekter (ekonomisk modernisering), 

organisatoriska och personella faktorer (politisk modernisering), material- och isbanetillgång 

(teknisk modernisering), samt sportens kulturella gestaltning (kulturell modernisering).  

Min förståelse av hur det historiska förlopp jag studerar har tagit form är för övrigt präglad 

av Richard Gruneaus och David Whitsons syn på ishockeyns uppkomst och påföljande 

utveckling i Kanada, såsom den kommer till uttryck i den monumentala ishockeystudien Hockey 

Night in Canada. I stället för att med efterhandsperspektivets klara blick se ishockeyns framväxt i 

Kanada som en följd av den övergripande moderniseringsprocessen betonar de vikten av att 

studera ishockeyns historia ”as one small part of the making of modern sports, of commercial 

entertainment, and, indeed, of modern experience itself”. Gruneau och Whitson utformar denna 

framlängeshistoriska ansats i polemik mot vad de uppfattar som den konventionella bilden av 

idrottens historia, innebärande att äldre tiders idrottsliga aktiviteter impliceras ha blivit godvilligt 

övergivna till förmån för modernare (i bemärkelsen bättre och mer rationella) alternativ, eller att 

dessa helt enkelt fallit i glömska. Sådana perspektiv är bedrägliga, menar Gruneau-Whitson, 

eftersom de skyler över två väsentliga faktorer: a) att många traditionella idrottsformer aktivt 

trängdes undan och b) att maktförhållanden spelade en väsentlig roll i detta skeende.63 

Inspirerade av cultural studies-teoretikern Stuart Hall argumenterar Gruenau och Whitson 

så för att idrottens historia vare sig bör ses som en spikrak moderniseringsväg eller någon 

kvasievolutionär övergång från ett stadium till ett annat (såsom till exempel från ”traditionell 

idrott” till ”modern sport”), utan bättre låter sig förstås som en serie av kulturella förhandlingar, 

kompromisser och kamp. Det betyder att de skeenden som vi idag kan notera när vi ser tillbaka 

på ishockeyns framväxt på intet sätt var de enda möjliga – eller ens det givna – händelseförloppet, 

men väl produkt av en process som innebar nederlag för de historiska alternativen. De tillägger 

att:  

 
such struggles have often been, and continue to be, partly about ‘tradition’ versus differing 

conceptions of ‘modernity.’ But these struggles have also always been about power and privilege; 

about whose values count and whose do not; about who gains advantage from certain changes in 

technology, values, or patterns of social organization, and who is disadvantaged. What was at stake 

in nineteenth-century struggles around the emerging institutional world of modern sport in Canada 
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was nothing less than the capacity to define the dominant meaning of sporting practice, the scope 

of socially acceptable forms and ways of playing, and the legitimate uses of time and the human 

body.64 

 

Som jag kommer att gå in på djupare i kapitel 4 gör även den gängse bilden av svensk ishockeys 

framväxt gällande att det rör sig om ett tämligen linjärt och friktionsfritt förlopp, under det att 

sådant som personliga motsättningar och historiska alternativ avdramatiseras som tillfälliga 

orosmoln eller någon olycklig, men i princip oundviklig, fnurra på tråden. Därför går det också 

att med fördel anlägga ett makt- och konfliktperspektiv av Gruneau och Whitsons snitt vid en 

studie av ishockeyns framväxande nationella betydelse i Sverige, åren 1920–1972. En extra fördel 

med detta är att det underlättar jämförelser med ishockeysportens utveckling i Kanada. 

Sammantaget kan därmed sägas att min användning av moderniseringsbegreppet bygger på 

en kombination av Thörns och Gruneaus och Whitsons tankegods. Mitt arbete skiljer sig dock 

från deras i så motto att medan de applicerar ett moderniseringsteoretiskt perspektiv på de 

förlopp de studerar, har jag valt att utforma min begreppsapparat med tanke på föreställningar 

som förekom i det historiska sammanhang jag undersöker. Som åtskilliga forskare har visat var 

upplevelsen av att leva i skarven mellan dåtid och framtid nämligen ytterst påtaglig i Sverige vid 

tidpunkten för ishockeyns införande i landet.65 Hur ishockeyn positionerades i förhållande till 

detta utgör också en central del av min forskningsuppgift.  

 

  

Nationell identitet 
Forskningen om ”det nationella” är omfattande. I forskningsdiskussioner är det brukligt att göra 

en uppdelning av fältet efter synen på nationalismens ursprung. Forskare som Anthony D. Smith 

har hävdat att nationellt tänkande närmast är inbyggt i människans väsen (primordialt).66 Mot detta 

brukar ett moderniseringsteoretiskt perspektiv ställas, företrädd av forskarnamn som Ernest Gellner, 

som argumenterat för att nationalismen är nära förbunden med industrialiseringen, och sökt 

svaret till formeringen av 1800- och 1900-talets nationalstater i sociala och ekonomiska faktorer.67 

Ett tredje synsätt är den så kallade historiska ansatsen, vilken är starkt förknippad med historikern 

Eric Hobsbawm och dennes plädering för nationalismens karaktär av historisk tillfällighet, under 

det att han menar att nationalismen varit på obeveklig reträtt alltsedan andra världskrigets slut.68 

Denna avhandling kan utan vidare skrivas in i den moderniseringsteoretiska skolan. Detta dels 

eftersom jag faktiskt använder moderniseringsbegreppet som en övergripande analyskategori, dels 

då jag också gör gällande att ishockeyns införande och påföljande utbredning i landet (under 
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1900-talet) var en del av – och ett redskap för – den process vilken innebar att alltfler svenskar 

kom att se sig själv som delar i en svensk nation. 

I forskningsdiskussioner noteras ofta också att nationalism kan förekomma i olika former 

och med vitt skilda ideologiska förtecken: den kan ha såväl en konservativ prägel som en radikal 

sådan, vara både politiskt högerfotad och uttalat vänstersinnad. Grovt sett skiljer man för övrigt 

gärna mellan statsnationalism eller patriotism å ena sidan och kulturell eller etnisk nationalism å den 

andra. I det förra fallet är det lojaliteten mot den statsbildning man bor i som accentueras, varvid 

medborgarskapet i landet likställs med medlemskap i nationen, medan nationstillhörigheten i det 

senare fallet i stället definieras i termer av språk, kultur och härkomst.69 Vidare har historikern 

Christer Strahl gjort en åtskillnad mellan intern och extern nationalism. Enligt Strahl handlar intern 

nationalism om den nationella samhörighetens betydelse samt om frågor om hur individer, grupper 

och klasser inom en nation underordnar sig det nationella kollektivets intressen. Extern nationalism 

är däremot främst inriktad på nationens förhållande till andra nationer, det vill säga förbindelser 

mellan nation och dess gelikar.70 

Ett begrepp som snabbt vunnit burskap på fältet är annars banal nationalism. Begreppet 

lanserades av sociologen Michael Billig i syfte att luckra upp diskussionen om ”det nationella”, 

vilken han tyckte hade gått i stå. Enligt Billig har nationalismbegreppet alltmer kommit att 

appliceras på högerextrema rörelser och separatister av olika slag, varför fenomenet 

”nationalism” i allmänhet fått karaktär av att vara något extraordinärt och perifert. Detta är 

problematiskt, menar han, då man på så sätt förbiser ”the collection of ideological habits 

(including habits of practice and belief) which reproduce established nations as nations”.71 Billigs 

tanke är närmare bestämt att i moderna välfärdsstater ”flaggas” den nationella identiteten på 

daglig basis, i form av en uppsjö subtila, men kraftfulla, medel, såsom flaggor, väderleksrapporter 

och idrottsaktiviteter. Detta ”flaggande” är i Billigs ögon en form av nationalism – ett sätt att 

ordna världen i ”vi” och ”dem” med nationalstatens existens som styrande princip – som har 

blivit så pass självklart att ”vi” inte ens reflekterar däröver, den har helt enkelt blivit banal. I 

motsats till Hobsbawms uppfattning att nationalismen ”historiskt sett […] blivit mindre viktig”72 

menar Billig sålunda att det nationella tänkandet snarast är så pass etablerat att det blivit 

omärkbart. Skogen syns inte för alla träd, skulle man kunna säga.73  

I denna avhandling kommer jag att använda mig av såväl Strahls begrepp intern och extern 

nationalism som Billigs tankar om banal nationalism i analysen av synen på ishockeyns ställning i 

landet och sportens relation till nationell identitet. Vad avses då med nationell identitet? Först skall 

konstateras att ”nationell identitet” är ett flitigt använt, men sällan definierat, uttryck inom 

forskningen. Ett sätt att fastställa dess betydelse är att följa de formella kriterier som återfinns i 
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officiella identitetshandlingar, såsom pass och körkort. Mitt intryck är dock att det i vetenskapliga 

sammanhang i regel används som synonym till beteckningar som ”den svenska självbilden” och 

”svenskhet”, det vill säga som en benämning för föreställningar om vad som är ”typiskt svenskt”. 

Detta gäller alltså för en svensk kontext, medan ”nationell identitet” i exempelvis ett kanadensiskt 

sammanhang blir utbytbart med ”kanadensiskhet” (”Canadianness”), varvid det står för förment 

karaktäristiska kanadensiska egenskaper. Detta böjningsmönster kan sedan appliceras på liknande 

sätt i de flesta – om inte alla – nationella sammanhang.74  

Min eget sätt att använda terminologin följer detta bruk. Det är värt att poängtera att denna 

applicering utgår från uppfattningen att den nationella identiteten ingalunda är något medfött 

eller evigt, utan bättre låter sig förstås som en konstruktion. Talande är moderniseringsteoretikern 

Benedict Andersons klassiska definition av ”nationen” som en föreställd gemenskap: 

 
den är en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig begränsad och suverän. 

Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa 

eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens 

medvetande bilden av deras gemenskap.75  

 

Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren har emellertid konstaterat att det finns en fara med 

definitioner som är lika omhuldade som denna, så till vida att de kan citeras ihjäl, och man 

negligerar att ställa viktiga följdfrågor, såsom hur nationella föreställningar ordnas över tid, samt 

hur det sociala och geopolitiska rum som en nation utgör förvandlas till en delad erfarenhet och 

referensram.76 

Hur skall man då studera konstruktionen av nationell identitet? För Ehn, Frykman och 

Löfgren är saken klar: man måste skilja på två nivåer, i form av en uppdelning mellan nationell 

praktik å ena sidan och nationell retorik å den andra. Vad gäller den första nivån konstaterar de att 

”svensk” är något man lär sig att vara till vardags, genom tillägnande av ett knippe vanor och 

uppfattningar, formade i ständig nötning med andra. Alla ingår i nätverk av relationer till andra 

människor – i familjen, på arbetet, på fritiden etc. – nätverk som inte väljs helt frivilligt, utan i 

någon form fanns före ”oss” och kommer att leva kvar när ”vi” gått ur tiden. Så länge Sverige 

finns kommer det sålunda att skapas en svensk vardag, liksom nya definitioner av vad det innebär 

att vara svensk. Sett med dessa ögon är Sverige alltså statt i ständig ”försvenskning”.77 

Vad gäller den andra nivån erinrar Ehn, Frykman och Löfgren om att vardagens praktiker 

bidrar till att skapa underlag för en nationell gemenskap, men att det är långt ifrån alla delar av 

vardagslivet som blir till element i den svenska självbilden. I stället pekar de på att föreställningen 

om vad som är ”typiskt svenskt” formas retoriskt, genom att ”det nationella” förs på tal, varvid 
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de förmenta likheterna svenskarna emellan träder fram, medan skillnaderna tonar bort. Denna 

retorik bygger för övrigt på kontrastering mot andra likartade gemenskaper, såsom Danmark och 

Italien, under det att man gör gällande att tillvaron och befolkningen där är annorlunda funtade 

än i Sverige.78 

Ehn, Frykman och Löfgren varnar dock för att avfärda ”den nationella känslan som en 

manipulering av människors längtan efter närhet, känsloengagemang och sammanhang”. Visst 

kan den nationella retoriken tjäna som förklädnad för något annat, men den verbala uttolkningen 

handlar minst lika ofta om en social gemenskap som söker uttryck. ”I alla länder blir [också] 

berättelserna om vad som skiljer ’oss’ från ’dom’ märkvärdigt lika”.79 Likafullt är Ehn, Frykman 

och Löfgren tydliga med att sådant som anses vara ”typiskt svenskt” i regel är inslag i den 

nationella ”kulturens söndagsversion”, såsom maträtter, festtraditioner och fetischerade föremål. 

Det är också komponenter som har tydlig ”förankring i det som är nära” och ”vädjar till de små 

skeendena i livet, just dem där identiteten har sina källflöden”. Det som upphöjs till nationellt 

utmärkande egenskaper och attribut är med andra ord sådant som ligger en varmast om hjärtat, 

konstaterar Ehn, Frykman och Löfgren.80 

Billy Ehn har själv omsatt dessa tankar i en systematisk undersökning av ”det nationellas” 

genomslag inom idrotten. Ehn fastslår där att idrotten under 1900-talet har utvecklats till ett av 

de mest uttrycksfulla och känslosamma områdena för ”det nationella”. Han erinrar om att medan 

många svenskar till vardags känner förlägenhet – ja, kanske rent obehag – inför fosterländskhet 

som att sjunga nationalsången och att stå i givakt inför den blågula fanan, råder det stor avsaknad 

av sådana spärrar inom idrotten. Ehn poängterar dock att idrotten i sig – avskalad till en fråga om 

muskelansträngning och taktik – har föga med länder och folkslag att göra. Han trycker i stället 

på att idrottens nationella innebörd formas via den symboliska inramning och den verbala 

uttolkningen av prestationerna. Den nationella symboliken är nämligen övertydlig inom idrotten, 

genom sådant som flaggor och nationalsånger, samtidigt som den nationella inlevelsen närs av 

”den chauvinistiska sportjournalistiken”, där schablonmässiga uppfattningar om andra folk är lika 

vanliga som omisskännliga beståndsdelar, i form av uttryck som amerikansk ”’fighting spirit’”, 

finsk ”’sisu’” och tysk ”’effektivitet’”.81 Annars menar Ehn att idrottens nationella genomslagkraft 

främst ligger i det att ”den talar direkt till åskådarnas känslor av kollektiv tillhörighet”. Detta 

genom att det så tydligt handlar om ”vi” mot ”dem” och att vinna eller förlora, varvid det också 

är tillåtet att hata andra länder och deras företrädare.82 

Den analytiska ansatsen i denna avhandling är, som redan framhållits, inspirerad av Ehns, 

Frykmans, och Löfgrens tankar. Deras poäng att man inte får vila i slutsatsen att den nationella 

identiteten är en konstruktion, utan måste gå vidare med viktiga följdfrågor, såsom hur de 
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nationella föreställningarna formas över tid, och hur nationen som socialt och geopolitiskt rum 

formas till en delad erfarenhet och referensram, går som hand i handske med min anmärkning 

om att flera forskare konstaterat att ishockeyn tjänat som ett redskap för konstruktion av 

nationell identitet, men att det råder stor brist på systematiska undersökningar rörande hur detta 

egentligen kommer sig. Jag håller även Ehns, Frykmans och Löfgrens uppfattning om att man 

skall studera konstruktion av nationell identitet genom att skilja på två nivåer, i form av en 

uppdelning mellan nationell praktik å ena sidan och nationell retorik å den andra, för att vara en 

framkomlig färdväg i detta avseende. Detta då jag menar att varje analys som reser anspråk på att 

söka förklara ishockeyns nationella genomslag i landet måste beakta hur sportens materiella 

manifestationer tagit form såväl som hur dess ställning i Sverige legitimerats och kritiserats rent 

idémässigt. Ehns, Frykmans och Löfgrens tanke om att den vardagliga praktiken i ett land bildar 

grundval för den nationella gemenskapen, men att det är långt ifrån alla delar av vardagslivet som 

blir till element i den nationella självbilden, motsvaras här av insikten att den svenska 

idrottsrörelsen omfattar ett stort antal grenar och evenemang, även om ishockeyn under 

efterkrigstiden kom att få en särskilt framskjuten nationell ställning. Till saken hör att Ehns, 

Frykmans och Löfgrens synsätt gifter sig mer än väl med mitt moderniseringsbegrepp; båda 

inbegriper nämligen idén att inga attribut är givna en gång för alla, utan att de formas fortlöpande 

under friktion.  

Som också nämnts innebär uppdelningen i två analysnivåer för min del att diskussionen rör 

sig på två plan, där det lägre utgörs av den idrottsliga praktiken, medan den högre gäller sportens plats i 

den nationella föreställningsvärlden. På det första planet är undersökningen inriktad på empiriska 

utredningar av den praktiska ishockeyverksamhetens konkreta utformning, gällande alltifrån 

föreningsantal och spelarrekrytering till tillgången av isbanor och ekonomiska förutsättningar. 

Analytiskt handlar det om att mejsla ut generella mönster, samt att ringa in dess grundläggande 

historiska, sociala och personella betingelser, med de frågeställningar som formulerades i 

forskningsdiskussionen (kapitel 3) som riktmärke. Vetenskapliga sonderingar av detta slag äger 

sitt eget berättigande, men tjänar samtidigt till att bereda mark för tolkningar på det högre planet, 

där synen på ishockeyn och dess ställning i landet står i fokus. Målsättningen är att med 

begreppen modernisering och nationell identitet som övergripande analyskategorier identifiera 

dominerande föreställningar och förhållningssätt, samt att sätta in dem i ett större historiskt och 

socialt sammanhang. Strahls begrepp intern och extern nationalism och Billigs banal nationalism 

inordnas därvidlag som underkategorier till nationell identitet, i syfte att utreda hur ishockeyn 

förvandlas till en delad erfarenhet och referensram i det sociala och geopolitiska rummet Sverige. 
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Genom att studera utvecklingen på båda dessa plan, och beakta samspelet däremellan, 

menar jag, i linje med Ehn, Frykman och Löfgren, att man kan få en god uppfattning om hur 

ishockeyn har inlemmats i den svenska vardagen och den nationella gemenskapen. För att höja 

den analytiska sprängkraften ytterligare kommer jag även att angöra till historikern Helena 

Tolvheds forskning om samspelet mellan kropp och nation i populärpressens representationer av 

olympiska spel 1948–1972 och historikern Johnny Wijks analys av idrottens roll för skapandet av 

nationell gemenskap under andra världskriget. 

 Tolvhed talar om hur en svensk publik upprättas och naturliggörs genom texternas sätt att 

implicera, adressera och (re-)producera ett ”vi”:  

 
I de svenska veckotidningar [hon] undersöker framställs svenska idrottares insatser i OS mellan 1948 

och 1972 som nationella intressen och angelägenheter på ett sätt som förutsätter ett enat och homogent 

svenskt folk. Det svenska perspektivet är självklart: seger för en svensk är bra, misslyckanden för en 

svensk är negativt. Som en del av upptakten inför ett olympiskt spel redogörs för tidigare svenska OS-

resultat, och möjligheterna den här gången utvärderas i förhållande till dessa historiska resultat; 

framgångar i föregående spel måste försvaras, och gick det dåligt senast måste ’vi’ nu rehabilitera ’oss’ 

och ta revansch. Här konstrueras således inte bara en vi-position, utan också ett kollektivt, nationellt 

minne.83 

 

Sportjournalistikens bidrag till det nationella gemenskapsbyggandet ligger sålunda inte bara i dess 

flitiga bruk av nationella stereotyper, vilket Ehns framställning kan ge intryck av, utan verkar även 

på ett mer subtilt sätt, genom att texternas ”vi’ positionerar läsaren som en del av ett svenskt ’vi’”. 

Den publik man vänder sig till blir lika med svenska folket, vilket också förutsätts sätta sitt hopp 

till de blågula OS-representanterna. Med hjälp av ideliga upprepningar naturaliseras ett ”’vi 

svenskar’”, i form av en svensk publik som via medierna följer framgångar och motgångar med 

spänt intresse, och vars sympatier självklart antas ligga hos den olympiska idrottsutövare som 

omnämns som ”’vår’”.84 Till saken hör:  

 
att nationen som diskursiv gemenskap och överordnad form av identifikation förutsätter att 

kvinnor och män positioneras på skilda och komplementära sätt, trots att den som en retorisk 

figur artikuleras som abstrakt inkluderande. [---] Medan en arbetande manskropp symboliserar 

nationens framgångar och är nationens agerande subjekt, positioneras svenska kvinnor på mer 

passivt symboliska funktioner inom ramen för nationen. De åläggs att förkroppsliga femininitet, 

och synlighet och offentligt representantskap villkoras av markörer för konventionell femininitet. I 

enlighet med de funktionalistiska förståelser av kön som folkhemmet och välfärdsstaten vilade på 

konstruerades könsrelationer som komplementära i enlighet med en heterosexuell matris och 

osynliggjordes därmed som potentiell konfliktlinje, vilket vidmakthöll nationen som en förment 

homogen diskursiv gemenskap.85 
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Detta är viktiga rön som färgar mitt eget analysarbete. Detta inte minst genom att tjäna som en 

tydlig erinran om att den nationella identiteten har tydliga – om än allt som oftast förbisedda – 

könsimplikationer. 

 
Figur 1: Johnny Wijks analysschema gällande kritiska respektive positiva argument kring idrottens 
samhällsfunktioner 

Negativ syn Positiv syn 

1. Social mötesplats, gemenskap, konsensus 

Idrotten befrämjar bestående samhälle, borgerliga 
livsideal, politiskt avtrubbande, mötesplats och 
konsensus på överhetens och statens villkor, 
borgerlig inskolning.  
 

Enande mellan olika befolkningsgrupper, idrotten 
som en social och kulturell mötesplats, befrämjar 
inre sammanhållning, enighet och samhällslojalitet. 

2. Hälsa, kroppskultur, rekreation  

Ensidig belastning, förslitningsskador, olycks- och 
skaderisk vid tävlingar, belastning för samhällets 
sjukvård, publikupplopp och alkoholmissbruk. 

Förbättrad folkhälsa, ökad arbetsförmåga, fysiskt 
och psykiskt välbefinnande, minskade 
sjukvårdskostnader, ökad civil fysisk 
försvarsförmåga.  
  

3. Ungdomsfostran och meningsfull fritid 

Hindrar ungdomen från politiskt, kyrkligt och 
fackligt engagemang, undanträngande av intresse 
för litteratur, konst och teater, minskat 
studieintresse. 

Aktiv fritid i föreningsverksamhet, moralisk och 
demokratisk fostran, minskad brottslighet och 
alkoholmissbruk, ökad skötsamhet och 
studiemotivation.  
 

4. Tävling, underhållning, nationell gemenskap 

Befrämjar konkurrens, utslagning och splittrande 
tävlingshets mellan både människor och nationer, 
motverkar gemenskap, främjar osund nationalism, 
kommersialism och skränig publikkultur. 

Stort engagemang och publikintresse kring 
tävlingsidrott, högt underhållningsvärde, främjar 
nationell gemenskap och identitet, internationellt 
utbyte och vänskap, tävlingsidrotten skapar arbeten 
och marknad.  
 

Källa: Wijk 2005, s. 27. 

 

Wijk har utvecklat en teoretisk modell för analys av idrottens samhällsfunktioner. Hans 

utgångspunkt är att man vid studiet av idrott som en samhällsföreteelse bör resonera kring de 

förväntningar på idrottens samhällsnytta som förekommit under åren. För den skull har han 

ringat in fyra ”’nyttofält’” – hälsoperspektivet, den sociala funktionen, ungdomsfostran och tävlingsidrotten 

som underhållning och nationell gemenskap – vilka sedan operationaliserats i form av ett fyrfältsschema 

där varje nyttofält inbegriper positiva och negativa argument sprungna ur den offentliga 

debatten.86  

Wijk låter denna modell strukturera hela hans undersökning. Själv kommer jag att använda 

den som ett finmekaniskt redskap (jämte ”extern nationalism”, ”intern nationalism” och ”banal 
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nationalism”) för att kunna komma åt och förtydliga hur man såg på ishockeyns position i landet 

under undersökningsperioden.  

 

 

Folkhemmet och den svenska modellen 
Folkhemsbegreppets ursprung är omtvistat. ”Traditionellt har”, som historikern Hans Dahlquist 

påpekat, socialdemokraten Per Albin Hansson utmålats som ”den store folkhemsvisionären”.87 

”Folkhemmet” har därmed i princip kommit att likställas med det moderna, rationella och 

klasslösa samhälle som socialdemokratin sökte realisera i landet under sitt långa regeringsinnehav 

1932–1976, och som sedermera kommit att utgöra en central ingrediens i den svenska nationella 

självbilden, liksom en symbol för Sverige i allmänhet. En viktig grund för folkhemmet i denna 

tappning sägs ofta den svenska modellen ha varit. Vad är då den svenska modellen? Även här har vi 

att göra med ett flitigt använt, men sällan definierat, uttryck. Termen har bland annat tillämpats 

för att markera att den svenska arbetsmarknads- och socialpolitiken fungerat som en medelväg 

mellan kapitalism och socialism. I nära anslutning till detta ligger uttryckets koppling till den 

intressegemenskap och samförståndsanda som utvecklades i Sverige under 1930-talet – genom en 

rad kompromisser mellan staten, arbetsgivarna och arbetarrörelsens representanter – och som 

efterhand kommit att framstå som ”typiskt svensk”. Till saken hör att det varit vanligt att söka 

bakgrunden till både folkhemmet och den svenska modellen i samtida svenska ekonomiska, 

sociala och politiska förhållanden.88 

Det finns dock forskare som velat retuschera denna bild. Historikern Eva Österberg har 

gjort gällande att den svenska modellen går att föra tillbaka till en inhemsk konsensuskultur med 

rötter i 1600- och 1700-talets bondesamhälle. Statsvetaren Fredrika Lagergren har å sin sida tryckt 

på att den konservative statsvetaren Rudolf Kjellén talade om ett svenskt folkhem redan på 1910-

talet, och hävdat att han går att karakterisera som en typisk företrädare för folkhemsideologin. 

Ytterligare andra forskare har i moderniseringskritisk anda utmålat folkhemmet som ett statligt, 

socialdemokratiskt präglat överhetsprojekt, frambesvärjt och dirigerat av en professionell elit med 

syfte att uppfostra folket och ”lägga livet till rätta”. Sådana synsätt har i sin tur ifrågasatts med 

hänvisning till att folkhemsprojektet i ett mellankrigstida europeiskt perspektiv är att betrakta 

som en i bestämda avseenden lyckad förening av modernitet och folklighet, medan det 

framväxande Nazityskland i stället kategoriserats som ett skräckinjagande exempel på det 

omvända.89 

Det är alltså inte utan att man kan konstatera att fältet är politiskt minerat. Mats Franzéns 

ovan anförda typologi över skillnaden mellan linggymnastiken och den moderna tävlingsidrotten 
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utgör faktiskt ett inlägg i den eldfängda debatten. Han argumenterar för att folkhemmet ”inte 

bara [är] en myt utan också ett stickord för att snabbt sammanfatta ett viktigt steg i det moderna 

Sveriges utveckling: viktigt inte minst för att det handlade om de folkliga klassernas, särskilt 

arbetarnas och böndernas, inlemmande i och skapande av denna process”. Franzén daterar 

”folkhemmets födelse” till 1932 och anmärker att det sammanföll med det nya och förbluffande 

permanenta socialdemokratiska regeringsinnehavet. Annars är det i realiteten folkhemmets 

”inredning” som han säger sig vilja diskutera, i form av en utredning av hur begreppen 

”modernitet”, ”sport” och ”ungdom” kopplades ihop både bildligt och bokstavligt i 1930-talets 

Sverige.90 

Hur förhåller jag mig då till folkhemsbegreppet? Jag är vare sig ute efter att debattera det 

socialdemokratiska folkhemsprojektets politiska implikationer eller att döma i frågan om 

folkhemsbegreppets ursprung. Min ambition är snarare att, likt Franzén, diskutera 

folkhemsbyggets inredning, så till vida att jag vill kasta ljus över hur ishockeyn förvandlades från 

en oansenlig nordamerikansk importvara på den inhemska idrottsrörelsens bakgård till ett 

inventarium i Folkhemssveriges vardagsrum.  Avhandlingens titel, Folkhemmet på is, är talande i 

det att den, som framhållits, inte är avsedd som någon politisk passning, utan refererar till 

framställningens grundtes: att ishockeyns introduktion och påföljande utbredning i landet var 

intimt sammankopplad med det moderna svenska välfärdssamhällets utveckling, och att 

ishockeyn – med dess flaggskepp Tre Kronor i spetsen – under Folkhemsperiodens skördeår på 

1950- och 1960-talet kom att få en särskilt stark blågul lyskraft, genom att på ett mer påtagligt sätt 

än många andra kulturföreteelser dramatisera Sveriges nationella identitet. I förlängningen av 

detta ligger, som också påpekats, tanken att ishockeyns framväxt var en del av den fortlöpande 

process som innebar att alltfler svenskar kom att uppfatta sig som medlemmar i en svensk nation. 

Folkhemsbegreppet används här följaktligen både som en synonym för det moderna Sverige i 

allmänhet och ett stickord för att enkelt förse ishockeyns nationella genomslag med en fast förankring i den 

svenska samhällsutvecklingens mittfåra. Denna applicering är knappast invändningsfri, särskilt då 

folkhemmets ”födelse” allt som oftast dateras till 1930-talets början, medan min undersökning 

inleds redan 1920. Min operationalisering av termen har dock den fördelen att den svarar mot 

vad jag uppfattar som det gängse bruket av ”folkhemmet”, det vill säga som en omskrivning för 

den moderna välfärdsstaten Sverige. Till detta kommer att de flesta forskare torde kunna skriva 

under på att mycket av de idéer och företeelser som bröt igenom på 1930-talet var under 

uppsegling redan vid 1920-talets början, liksom att undersökningsperiodens slut (1972) 

sammanfaller med en historisk vändpunkt, i så motto att den starka framtidstro som 
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karakteriserade folkhemsperiodens mest expansiva fas under 1950- och 1960-talet då kom att få 

sig en rejäl knäck, varvid också folkhemsprojektets betydelse kom att ifrågasättas alltmer.91 

 

 

Amerikanisering  
Amerikanisering är ett begrepp som knappast låter sig förbigås när man talar om modernisering 

och nationell identitet i Sverige. Historikern Martin Alm har påpekat att Amerika alltsedan dess 

”upptäckt” tjänat som en vit duk, på vilken man i Europa projicerat sina drömmar och farhågor. 

Med 1700-talets upplysningstänkande och starka tilltro till det mänskliga förnuftet kom Amerika 

att betraktas som en plats där ett nytt och bättre samhälle kunde byggas upp. Föreställningen om 

Amerika som ett paradis och framtidsland levde kvar under 1800-talet, då möjligheten att skapa 

en ny värld i Europa blev föremål för fördjupad diskussion. Alm framhåller att det här inte var 

fråga om någon okritisk eller oemotsagd beundran, utan att man ville revitalisera det europeiska 

kultur- och samhällslivet genom att ta intryck från den spirande amerikanska civilisationen. I och 

med USA:s växande internationella inflytande under 1900-talet kom sedan debatten om Amerikas 

för- och nackdelar att intensifieras.92 

Amerikaniseringsbegreppet (”americanization”) i sig lär ha uppkommit i England på 1830-

talet, medan ordet ”amerikanisera” skall ha dykt upp i svenskan 1852, följt av ”amerikanisering” 

1883. Terminologin hänsyftade då på svenska Amerikaemigranters tillägnande av amerikanska 

seder och bruk, inte minst på det språkliga området. Sedermera har amerikaniseringen ansetts 

vara riktad mot svenskarna på hemmaplan, och kopplats till föreställningen att den genuina 

svenska kulturen börjat förtvina i takt med att man börjat tänka, handla och tala som man gör 

”over there”. I linje med detta har det gått att urskilja en ”’amerikaniseringsdiskurs’”, menar Alm, 

”som identifierar allt som är dåligt – lågt, vulgärt, ytligt – med det amerikanska”.93 

Annars framhåller Alm att amerikaniseringsbegreppet huvudsakligen använts på tre sätt. 

Det första användningssättet innebär att amerikanisering uppfattas som en följd av ett 

centrum/periferiförhållande mellan USA och resten av världen, varigenom USA i egenskap av 

världens mäktigaste stat, med närmast ojämförbar ekonomisk och politisk styrka, kunnat/kan 

exportera sin kultur till övriga länder. Studier som vilar på ett amerikaniseringsbegrepp av denna 

typ har landat i kulturimperialistiska resonemang, där det talats om att USA påtvingat andra 

länder sin kultur och sina värderingar, allt i linje med det amerikanska näringslivets intressen.94 

Det andra användningssättet innebär att amerikanisering i själva verket inte handlar om någon 

egentlig amerikansk påverkan på omvärlden, utan att det som uppfattas som så är manifestationer 

av moderniseringsprocesser som försiggått i USA och Europa, till följd av en gemensam 
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utveckling. Dessa uttryck har sedermera kommit att förknippas med USA, eftersom de där yttrat 

sig särskilt tidigt och tydligt. Stundom har amerikaniseringen i denna mening framställts som en 

positiv process, då den sammankopplats med en universell och önskvärd utveckling efter de 

klassiska moderniseringsteoriernas föresatser och ”checklisttänkande”. I denna bemärkelse av 

ordet blir amerikanisering därmed en annan – och vilseledande – benämning på moderniseringen 

över huvud taget.95 

I det tredje användningssättet avser amerikanisering internationell förmedling av värderingar, 

idéer, symboler och bilder med ett uppenbart amerikanskt ursprung. Denna förmedling kan 

diskuteras i termer av centrum/periferiförhållanden mellan USA och resten av världen, men 

utgångspunkten är att de amerikanska företeelserna inte har tagits upp i oförändrat skick i 

mottagarländerna, utan att de nya impulserna där anpassas till de rådande förhållandena. 

Amerikanisering blir här inte bara en fråga om dominans; ett viktigt led i ekvationen är i stället 

tanken att man i alla fall i viss utsträckning kunnat välja vad man vill ta emot. Enskilda historiska 

aktörer har haft förmåga att påverka förloppet och åstadkomma förändring. Enligt detta synsätt 

kan ”’det amerikanska’” bli lika mycket ”svenskt” eller ”italienskt”, som det är ”amerikanskt”. 

Därtill poängteras att den amerikanska kulturen är allt annat än enhetlig, liksom att det är långt 

ifrån alla dess beståndsdelar som exporteras. Positiva amerikabilder har nämnts som en 

betydelsefull faktor i detta avseende. Amerikaniseringen i denna bemärkelse är inte identisk med 

moderniseringen, men den kan biläggas varje lands egen moderniseringsprocess.96  

Alm håller den tredje och sista innebörden för att vara mest rimlig. Han betonar även att 

det ingalunda är givet att allt som förknippats med Amerika verkligen varit ”amerikanskt”, på 

samma sätt som det inte heller är klart att alla reella inlån från USA faktiskt identifierats som 

sådana, i synnerhet om de förmedlats från något annat land. Alm påpekar även att för de 

historiska aktörerna har amerikanisering kanske betytt en utveckling som lett till större likhet med 

deras Amerikabild, men att det inte nödvändigtvis berott på något direkt inflytande från Amerika. 

Det innebär emellertid: 

 
inte att det var en given och oundviklig utveckling. Många kan ha menat att USA endast 

representerade en möjlig framtid och att man i Sverige kunde välja somligt av det som var 

amerikanskt eller ledde till en utveckling liknande den amerikanska och göra motstånd mot resten. 

Amerikaniseringen stod för en speciell moderniseringsväg, som kanske inte nödvändigtvis måste 

följas. I debatten om den svenska moderniseringen skulle aktörer kunna tänkas lyfta fram en 

föreställning om ’amerikanisering’ som en positiv eller negativ förebild för att främja sina egna 

syften. Amerikaniseringen kunde representera ett av flera tänkbara moderniseringsalternativ.97 
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Vad Alm här kommer in på är frågan om hur Amerika tjänat som Sveriges ”Andre”, i form av en 

positiv och/eller negativ motbild i förhållande till vilken svensk nationell identitet som har 

mejslats ut.  

En annan forskare som har diskuterat amerikaniseringsbegreppet i anslutning till 

konstruktionen av den svenska självbilden är etnologen Tom O’Dell. När O’Dell skall till att 

vässa amerikaniseringsbegreppets analytiska skärpa gör han det genom att ta fasta på dess 

direktionella karaktär, det vill säga att terminologin implicerar att det rör sig om en process som 

flödar i en bestämd riktning: från USA till dess omvärld. Denna omständighet får, enligt O’Dell, 

dock inte skyla över den händelse att ”the periphery does talk back to the center, and it plays an 

integral role in the construction of the center”.98 O’Dell skjuter även in sig på begreppet ”flöde” 

(”flow”). Dess största företräde som metafor ligger, med hans ord, i dess  

 
ability to remind us of the degree to which culture is a process, something which is ever changing 

and non-static. It is not a thing or entity which can be easily pointed to or picked up. But the flow 

metaphor is also interesting because it plays upon images of continuity. Like a stream or river, it is 

always there but always moving. You can enter it as many times as you like, but never in the exact 

same place; the water keeps moving.99  

 

O’Dell erinrar även om att alla flöden inte strömmar med samma hastighet eller kraft. Detta leder 

honom till tanken att amerikaniseringsstudier måste vara inriktade på ”the issue of what exactly it 

is that ’flows’ with the processes of Americanzation?” Detta då det är långt ifrån alla amerikanska 

kulturprodukter som faktiskt har tagits upp i Sverige. Vissa företeelser tycks i stället ”flöda” 

lättare än andra. För att klargöra hur det kommer sig kan man inte blott röra sig på ett makroplan 

med fokus på politiska beslutsprocesser, såsom ofta varit fallet inom forskningen, utan man 

måste gå ner på mikronivån, i form av systematiska studier av vardagslivets kulturella praktiker, 

det vill säga följa upp vad ”vanligt folk” verkligen tycker, säger och gör på daglig basis.100 

Bill Sunds amerikaniseringsanalys i “The Origins of Bandy and Hockey in Sweden” 

uppfattar jag som en mix av de två första användningssätten för amerikaniseringsbegreppet som 

Alm skisserar, om än utan någon kulturimperialistisk eller moderniseringskritisk grundsats. Mitt 

eget amerikaniseringsperspektiv utgår från det tredje användningssättet. Jag menar att denna 

infallsvinkel gifter sig väl med avhandlingens syfte jämte operationaliseringen av de övergripande 

analyskategorierna modernisering och nationell identitet. Detta då, som jag framhållit, studien ytterst 

handlar om att belysa hur en nordamerikansk importvara tagits upp i landet, för att omsider börja 

framstå som en nationalangelägenhet utan direkt like, vilket är en uppgift som ligger i linje med 

uppfattningen att ”’det amerikanska’” kan bli lika mycket ”svenskt” som det är ”amerikanskt”. 
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Tanken om att utvecklingen inte var given på förhand, och att enskilda aktörer kunnat påverka 

skeendet är andra premisser som genomsyrar min undersökning.  

Därtill har jag även tagit fasta på O’Dells tankar. Jag anser att hans resonemang kan läsas 

som en funktionell analytisk tillämpning av amerikaniseringsbegreppet ifråga, i det att det 

harmonierar med såväl Alms uppfattning som avhandlingens av Ehn, Frykman och Löfgren 

influerade analytiska ansats, med dess grundbult att studier av nationell identitet inte bara kan rör 

sig på ett övergripande plan, utan även måste plöja djupa fåror i den vardagliga praktiken. Rent 

konkret infogas annars amerikanisering här som en underkategori och en länk mellan 

grundbegreppen modernisering och nationell identitet. Det innebär att amerikaniseringen betraktas 

både som en del av den allmänna moderniseringsprocessen som en ingrediens i konstruktionen 

av den nationella identiteten i Sverige. 

 

 

Socialt nätverk 
Nätverksbegreppet används flitigt i dagligt tal, och det på olika sätt. I folkmun kan ”nätverk” lika 

gärna referera till en rad sammankopplade datorer som mänskliga relationer i vid mening. Även 

inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning skiftar termens innebörd. Historikerna 

Peter Aronsson, Solveig Fagerlund och Jan Samuelsson har påpekat att tonvikten kan läggas på 

endera av nätverksbegreppets tre grundfunktioner: 

 

1. En fokusering på nätet, där helheten i utbytesrelationerna markerar dess systemkaraktär 

och vetter mot institutionell teoribildning.  

2. Om fokus läggs på spektrets andra sida, på noden i nätverket, blir det i stället aktören, 

intentionen och viljan som hamnar i blickfånget.  

3. När fokus läggs på länkarna i nätverksmodellen blir det de sociala relationerna, det vill 

säga innehållet i de mänskliga förbindelserna, snarare än deras inre liv, som lyfts fram.101 

 

Historikern Yva Hasselberg har å sin sida anmärkt att det finns tre tydliga förhållningssätt till 

nätverksbegreppet, närmare bestämt som metafor, metod och teori, även om hon samtidigt varit 

snabb med att framhålla att det inte går att dra någon klar gräns mellan nätverk som metod och 

teori. Likafullt menar Hasselberg att det största hotet mot ”nätverk” som vetenskapligt 

analysverktyg är dess ”begreppsliga slafsighet”, så till vida att ”[b]egreppet blir en metafor, som 

kan användas för att beskriva i stort sett varje situation där man önskar betona att det existerar 

relationer mellan aktörerna i undersökningen”.102 
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En vanlig precisering av nätverksbegreppet är att tala om socialt nätverk, vilket innebär att 

det är mänskliga relationer som åsyftas, medan alla typer av tekniska och organisatoriska nätverk 

exkluderas. Uttrycket socialt nätverk öppnar dock upp för nya vägval, då även det kan appliceras 

på olika sätt. Å ena sidan finns det nämligen en vetenskaplig huvudfåra, i form av en 

samhällsvetenskaplig, sociometrisk och metodologiskt avancerad tradition, där ambitionen är att 

operationalisera terminologin för noggranna kvantitativa mätningar. Å andra sidan finns det en 

klassisk antropologisk forskningstradition som är inriktad på mellanmänskliga relationers innehåll 

och funktion i samhällslivet.103 

Historikern Niklas Stenlås har kritiserat den sociometriska traditionen för att uppvisa stora 

svagheter, eftersom den må ge precisa svar, men att det sker till priset av tämligen triviala frågor, 

såsom hur ett nätverk ser ut. För den som inte nöjer sig med forskningsresultat som urskiljer 

nätverkens form är det, enligt hans förmenande, viktigt att gå vidare och arbeta med frågor om 

hur sociala nätverk uppstår, fungerar och förhåller sig till omgivningen.104 När Stenlås skall till att 

utforma begreppet socialt nätverk som ett teoretiskt analysverktyg gör han det genom att bygga 

vidare på den typologi över mänskliga relationer som tagits fram av samhällsvetaren Walter W 

Powell, i form av tre idealtyper vad gäller mänskligt agerande: hierarki, marknad och nätverk. I 

den hierarkiska idealtypen är de mellanmänskliga relationerna vertikala och formella. Aktörens 

formella position inom auktoritetsstrukturen avgör en handlings betydelse och dess utfall. Annars 

präglas mänskliga relationer där av förutsägbarhet, rutin och klara normsystem. I marknadstypen 

karaktäriseras de mänskliga relationerna snarare av instrumentalism än formalitet. Det utbyte 

aktörerna får är överordnat allt annat, varför alla mänskliga relationer som inte är nödvändiga för 

att säkerställa ett effektivt utbyte ter sig överflödiga. I nätverkstypen är de sociala relationerna 

tämligen horisontella och informella. Till skillnad från den hierarkiska idealtypen avgörs 

positionerna inom nätverket inte av formella ställningar, utan av social status och resurskontroll. I 

förhållande till marknadstypen skiljer sig nätverket mer genom att bevarandet och/eller 

stärkandet av relationen till annan part är viktigare än det enskilda utbytet. Sammantaget kan 

sägas att de mellanmänskliga relationerna i hierarkin är auktoritativa, på marknaden indifferenta 

och i nätverket reciproka.105 

Stenlås menar att man med hjälp av Powells typologi kan urskilja ”det speciella normsystem 

[…] som reglerar mänskligt agerande i sociala nätverk”. Detta på grund av att ”[d]et är agerandet i 

enlighet med detta normsystem som utbildar och upprätthåller sociala nätverk”. Stenlås är dock 

noga med att påpeka att det här rör sig om idealtyper, vilka i realiteten sällan existerar i renodlad 

form. Så ingår till exempel personer med nätverksrelationer ofta i hierarkiska organisationer eller 

verkar som marknadsaktörer, varpå de även styrs av de normsystem som råder i dessa 
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sammanhang.106 Stenlås anmärker också att Powells typologi inte ger någon vägledning när det 

gäller vilka värden som sociala nätverk kan omfördela eller hur det går till. Det tycker han 

däremot att samhällsteoretikern Pierre Bourdieus kapitalbegrepp gör. Enligt Stenlås markerar 

nämligen detta att det finns olika former av värden som är möjliga att ansamla och fördela 

aktörer emellan. På samma sätt som man kan tala om ekonomiskt kapital argumenterar Bourdieu 

närmare bestämt för att det går att tala om sociala kontakter som socialt kapital, om utbildning 

som kulturellt kapital, och prestigefulla symboler som symboliskt kapital. Stenlås påpekar också 

att även om de skilda kapitalformerna inte är direkt jämförbara kan de konverteras genom 

särskilda omvandlingsprocesser. Han poängterar också att ”[i]nteraktion i sociala nätverk […] är 

ett sätt för individer att förmera, reproducera och konvertera kapitalformer […]”, samt att utbyte 

av detta slag ”måste genomföras i enlighet med nätverkets normsystem”. Stenlås framhåller även 

två exempel på sådana normer, i form av gåvoinstitutionen och tilliten. Detta då 

beroendeförhållanden och underförstådda fordringar på återgäldande kan skapas genom till synes 

osjälviska gåvor, samtidigt som strävan efter att bygga relationer fyllda av tillit är ett sätt för 

människan att hantera de osäkerhetsfaktorer som kringgärdar henne.107 

Begreppet socialt nätverk blir enligt Stenlås synsätt så till ett verktyg som riktar 

uppmärksamhet mot mönster av mer beständiga mänskliga relationer, samt tydliggör hur dessa 

förbindelser ”avsätter makt som ’biprodukt’”.108 Detta kan te sig luddigt, men rör egentligen 

något så enkelt som hur enskilda aktörer kan utöva inflytande vid sidan av sådant som officiella 

beslutsprocesser och marknadens förmenta målrationalitet, genom att visa på deras förmåga att 

agera och påverka skeenden ”bakom kulisserna” via personliga kontakter. Rent konkret använder 

Stenlås annars begreppet socialt nätverk för att undersöka 1940-talets ekonomiska elit i Sverige. 

Han påpekar att där förekom ett ständigt skapande och utvecklande av lojaliteter, i form av ett 

brokigt utbyte av tjänster, samt att kommunikationen inom ”den inre kretsen” sköttes via en rad 

kanaler, såsom korrespondens, överlappande styrelseuppdrag och sociala sammankomster av mer 

eller mindre privat natur. Slutsatsen är följande: 

 
Den sociala kulturen och de kontakter den tillhandahöll var av avgörande betydelse, eftersom den 

strukturerade aktionsmöjligheterna för den ekonomiska elitens inre krets. Det var genom de 

relationer som formades i denna miljö som den inre kretsens i hög grad informella agerande blev 

möjligt. Ekonomiskt och politiskt agerande kunde kanaliseras genom redan existerande nätverk av 

förtroendefulla kontakter med resursrika kollegor inom den inre kretsen vilka företrädde andra 

storföretag.109 
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Hans Aldskogius och Lars Östmans användning av nätverksbegreppet i sina undersökningar av 

Leksandsishockeyn tycks mig kunna karaktäriseras som en blandning av de sociometriska och de 

antropologiska forskningstraditionerna, medan Josef Fahléns analys av den organisatoriska 

utvecklingen inom svensk ishockey 1967–2000 platsar i Aronssons, Fagerlunds och Samuelssons 

första gruppering. 

För egen del har jag valt att ta fasta på Stenlås operationalisering av termen socialt nätverk. 

Ett skäl till detta är att den kan bidra till att övervinna vad jag menar vara en olycklig polarisering 

inom svensk ishockeylitteratur i stort, i form av den vetenskapliga forskningens fokusering på 

strukturella omständigheter (under det att betydelsen av enskilda aktörers agerande reduceras till 

ett minimum) å ena sidan, och ishockeyförbundets person- och händelsecentrerade 

historieskrivning (medan sociala hänseenden i allmänhet lyser med sin frånvaro) å den andra (se 

kapitel 4). Mitt intryck är närmare bestämt att Stenlås konceptualisering utgör ett lämpligt 

instrument för att belysa hur samverkan individer emellan möjliggjort ishockeysportens nationella 

framväxt, samtidigt som den kan visa på hur samhälleliga och institutionella förhållanden skapat 

förutsättningar för enskilda aktörers manöverutrymme. 

Detta aktualiserar ett annat skäl till att jag valt att ta fasta på Stenlås begreppskonstruktion: 

den visar på att idrottsliga, nationalistiska och sociala komponenter inte bör hållas isär vid en 

undersökning av ishockeyns framväxande nationella betydelse. Inom ishockeylitteraturen är det 

nämligen regel snarare än undantag att diskutera sådana aspekter enskilt i separata studier. Faran 

med detta är att viktiga dimensioner av det historiska skeendet aldrig uppmärksammas. 

Ishockeyentusiaster är inte bara idrottsmänniskor, utan medborgare och sociala varelser, varför 

deras agerande inte heller kan förstås fullt ut om det reduceras till en fråga om övergripande 

samhällsskeenden eller individuella val. I stället är det angeläget att undersöka det historiska och 

det sociala sammanhang som de enskilda aktörerna verkade i och som ishockeyns framväxt 

sålunda är en del av. 

Rent konkret infogas annars ”socialt nätverk”, liksom ”amerikanisering”, som en 

underkategori och en länk mellan grundbegreppen modernisering och nationell identitet. Det innebär, 

precis som i fallet med amerikaniseringsbegreppet, att socialt nätverk betraktas både som en del 

av den allmänna moderniseringsprocessen och som en ingrediens i konstruktionen av den 

nationella identiteten i Sverige. 
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KAPITEL 4 
Tillvägagångssätt 

 

 

 

Detta kapitel rör avhandlingens uppläggning och genomförande. Först diskuteras Svenska 

ishockeyförbundets egen historieskrivning. Därefter redogör jag i tur och ordning för 

undersökningens metod och material.  

 

 

Svenska ishockeyförbundets historieskrivning  

och den gängse bilden av ishockeysportens framväxt i Sverige 
Medan bristen på ingående historievetenskapliga studier av ishockeysporten är frapperande har 

Svenska ishockeyförbundets egna företrädare varit desto flitigare med att dokumentera spelets 

utveckling. Faktum är att den nationella ishockeyledningen påbörjade arbetet med att fästa 

ishockeyns historia på pränt redan före det att någon reguljär ishockeyverksamhet att tala om ens 

hade kommit igång i landet. Detta i form av en debattartikel i Riksidrottsförbundets (RF:s) årsbok 

1921, där pionjärårens starke man, Svenska fotbollförbundets myndige sekreterare, Anton 

Johanson, skisserar förspelet till Sveriges deltagande i den olympiska ishockeyturneringen 1920, 

ventilerar dess utfall (en hedersam fjärdeplats plus ett svenskt värdskap för EM-turneringen 

1921), samt anmärker att de första regelrätta matcherna på svensk mark året därpå blev en stor 

succé (bland annat i form av ett svenskt EM-guld), innan han ger sig i kast med framställningens 

övergripande syfte: att plädera för ishockeyns upptagande på bred front i Sverige.110 

Annars torde Ishockey: Handbok om ishockeyspelet, utgiven 1939 av ishockeyförbundet med 

stöd av RF, rymma den första större systematiska dokumentationen av svensk ishockeys 

utveckling som lagts fram. Vad det här rör sig om är en redovisning av ishockeyns uppkomst som 

tar avstamp i tidernas gryning och, via nedslag i sportens formella organisering i 1800-talets 

Kanada och påföljande spridning till Europa, övergår i en allmän översikt av ishockeyns historia i 

Sverige, där verksamhetens konkreta utformning presenteras på kronologiskt manér, med fokus 

på matcher, tabeller och ”stora milstolpar” av typen ”det första gästspelet i landet av ett 

kanadensiskt lag” och ”den första konstfrusna banan”.111  

Från ishockeyförbundets sida hoppades man att handboken skulle bli ”till stor nytta för 

ishockeyspelet i vårt land samt bidraga till dess utbredning och utveckling”.112 Idag kan man 
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konstatera att förväntningarna infriades. Upplagan gick snabbt åt, och en ny, uppdaterad utgåva 

togs fram efter kriget. Innehållet i denna är nära nog identiskt med förlagans, bortsett från vissa 

smärre kompletteringar och tillägg gällande krigsårens praktiska verksamhet. Den uppdaterade 

texten andas också större pondus och tillförsikt än dess förlaga, vilket kan ses som ett uttryck för 

att förbundets representanter (texten är liksom förlagan sannolikt författad av Johanson själv) 

kände sig stärkta i sin sak i och med att ishockeyn då började framstå som en riksangelägenhet på 

ett helt annat sätt än tidigare.113 

I samband med ishockeyförbundets 50-årsjubileum (1972) publicerades Pucken. Detta är en 

jubileumsskrift på över 300 sidor, där i princip allt utrymme ägnas åt historiska tillbakablickar så 

när som på en del debattinlägg och personliga betraktelser, såsom en kort artikel (en sida i 

publicerad form) om damishockey som då kommit igång på några få platser i landet, där den 

okände författaren gör sig lustig över ”ishockeyns amazoner”.114 Upplägget och innehållet i 

boken är annars strängt taget detsamma som i ovan anförda verk med den skillnaden att det här 

finns mer av allt. I övrigt noteras att jubileumsskriften gavs ut med omslag i guldtryck (23 karat), 

som vore det för att markera att det rör sig om en ”guldkantad” historia och/eller att endast det 

bästa är gott nog för en av landets verkliga ”nationalklenoder”.115  

Vid Svenska ishockeyförbundets 75-årsjubileum (1997) gav Strömberg/Brunnhages förlag 

ut jubileumsverket Svensk ishockey 75 år i två band, det första med undertiteln Historien om svensk 

ishockey…, det andra med tillnamnet Faktadelen. Faktadelen är fyllt med allsköns uppgifter rörande 

alltifrån landskamper och spelarstatistik till tabeller över SM-slutspel och serietävlingar på alla 

nivåer för herr- och damlag.116 Framställningen i Historien om svensk ishockey… löper innehållsligt 

och temamässigt på i samma spår som i historieskrivningen i ovanstående publikationer, även om 

långt större uppmärksamhet ägnas åt spelarporträtt av lyskraftiga stjärnor. En förskjutning som 

går hand i hand med utvecklingen på landets sportsidor vid samma tid. För övrigt noteras att det i 

princip rör sig om en ren journalistisk produkt, så till vida att det är ishockeyreportrar och 

”amatörforskare” av olika slag som står bakom lejonparten av brödtexten, medan det i fallet med 

de andra skrifterna närmast undantagslöst var huvudstyrelsens företrädare som höll i pennan. I 

och med att ishockeyförbundet omtalas som en av medarbetarna är verket ändå att betrakta som 

en del av den officiella historieskrivningen.117 

Utöver ovanstående titlar finns det en uppsjö av liknande historiska exposéer insprängda i 

var och vartannat av ishockeyförbundets övriga tryckalster, rörande alltifrån smärre inslag i 

verksamhetsberättelser och säsongsguider till de olika distriktsförbundens egna mångfacetterade 

jubileumsskrifter.118 I vilken mån dessa utgjutelser är att betrakta som explicita 

forskningsprodukter eller rent empiriskt källmaterial kan diskuteras. Mitt intryck är i varje fall att 
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de större verken på det hela taget ter sig minst lika gedigna som många av de vetenskapligt fotade 

arbeten som redovisas i avhandlingens forskningsdiskussion (kapitel 2). Detta hindrar inte att jag 

finner det vara angeläget att nyansera den bild som förmedlas inom ishockeyförbundets 

historieskrivning. Mot bakgrund av min ambition att söka öka förståelsen för ishockeyn som 

samhällsföreteelse och ett redskap för nationellt identitetsbyggande är det särskilt i fyra avseenden 

som jag ser att denna behöver kompletteras. 

För det första går den i allt väsentligt ut på att återge vad som har hänt på rinken och i dess 

omedelbara närhet, med tonvikt på stora svenska segrar och svidande nederlag, allt kryddat med 

en rejäl nypa hurtfriska anekdoter. I linje med detta ligger att gångna tider ofta utmålas i ett 

nostalgiskt skimmer, liksom att de tongivande aktörerna får stort utrymme att slå sig själva för 

bröstet, alternativt att andra hyllar dem genom svärmiska idolporträtt eller rejäla ryggdunkningar. 

Samtidigt tenderar upprivande konflikter och mindre tilltalande egenskaper hos de inblandade att 

slätas över. Talande är att journalisten Ulf Jansson i Svensk ishockey 75 år avslutar sin redogörelse 

för Anton Johansons bittra slut vid rodret för svensk ishockey 1948 (då missnöjet mot hans 

påstått själsvåldliga och egennyttiga styre hade grasserat bland ishockeyns gräsrötter i över ett 

decennium) med att utbrista i ett: ”Heder åt dem som gjorde grovjobbet!”119, det vill säga 

Johanson och hans närmaste kumpaner. Tillspetsat kan därför sägas att ishockeyförbundets 

historieskrivning tjänat till att blottlägga vissa aspekter av sportens historia (företrädesvis spelets 

och frontfigurernas mer tilltalande sidor), medan andra (och mindre bekväma) delar har sopats 

under mattan. Så är också texterna mer skrivna för att roa än att blottlägga missförhållanden 

inom ishockeyn. Detta när historieskrivningen inte – som i de tre förstnämnda fallen ovan – 

bildar grundval för en regelrätt marknadsföringskampanj för sporten i stort, vill säga. 

För det andra rör den sig strängt taget på ett rent inomidrottsligt plan. När blicken någon 

gång lyfts över sargkanten svävar den å andra sidan lätt i väg i metafysiska resonemang om en 

förment nedärvd allmänmänsklig vilja till fysisk rekreation. Materiella och ekonomiska villkor 

berörs förvisso alltemellanåt, men de följs inte upp systematiskt, utan tjänar mer som putslustig 

kuriosa och/eller bränsle för magistrala reprimander om att allt minsann var mer oskyldigt förr. I 

övrigt ter sig ishockeyförbundets historieskrivning närmast renons på all form av samhällsanalys; 

man fördjupar sig gärna i detaljer om frågor som när, vem och var, men reflekterar knappast över 

varför eller vilka konsekvenser saker och ting får för folkflertalet.120 Detta är särskilt tydligt när det 

gäller ishockeyns föregångsmän. Porträtten av framstående ledare med ”hårda nypor” – såsom 

Färjestad BK:s långvarige ordförande, ”[e]nmansdemokratin” Kjell Glennert, jämte Skåne- och 

Malmöishockeyns föregångsman, den omvittnat koleriske Folke Lindström – är legio inom 

litteraturen ifråga. Upphovsmännen sticker förvisso inte under stol med att det då handlar om 
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egensinniga individer, men överseendet med deras auktoritära och fräna styre är stort och 

reduceras i regel till en fråga om att arbeta för lagets, klubbens eller sportens bästa. Den 

sensmoral som förmedlas blir således att ett visst mått av hänsynslöshet är det pris man får betala 

för framgång på rinken.121 

Historieskrivningen ter sig därvidlag också som anmärkningsvärt personfixerad – 

litteraturen genomsyras av explicita och implicita föreställningar om ”stora män” som ”skriver 

historia”, tack vare sådant som ”sin medfödda talang”, ”sin vinnande personlighet” eller genom 

ren och skär ”viljestyrka”.122 Något annat hade nog inte heller varit att vänta, i och med att det i 

många fall är de själva som står bakom texten, varför det bokstavligt talat är ”vinnarna” själva 

som skriver sin historia, om nu inte någon annan gör det åt dem. I linje med detta kan Lars 

Ekstrands uppfattning om att den ”starke mannen” länge utgjort ett tyst, men självklart, ideal 

inom Brynäs IF, även sägas gälla inom ishockeysporten i stort. Sett utifrån detta perspektiv blir 

historikerns jobb också mest att nedteckna de ”stora männens” bedrifter och hålla deras minne 

vid liv. 

Mycket av ishockeyförbundets historieskrivning handlar för det tredje också just om tradering 

av uppgifter och tankegods, i så motto att man tenderar att ta fasta på och vidareförmedla rena 

textavsnitt och synsätt. Det är särskilt tydligt i fallet med den redogörelse för ishockeyns 

uppkomst som återfinns i Ishockey: Handbok om ishockeyspelet (1939), varmed en grundberättelse för 

hur man ser på, och talar om, sportens upprinnelse etablerades, vilken varit i svang sedan dess. 

Faktum är att vissa formuleringar har återgivits otaliga gånger mer eller mindre ordagrant, utan 

hänvisning till originaltexten. Detta är förståligt rent arbetsekonomiskt, men vållar problem för 

den som söker skapa större förståelse för sportens historiska framväxt, då det blir svårt att avgöra 

vad som är förstahandsuppgifter och sekundärkällor. Till saken hör att tonläget med tiden har 

skärpts, så till vida att många av de förbehåll som fanns i förlagan – i form av formuleringar som 

”med all sannolikhet”, ”mest troligt är” och ”[a]v allt att döma” – tagits bort. En märkbar 

betydelseförändring har sålunda ägt rum, innebärande att det skisserade förloppet – som från 

början byggde mer på indicier och fromma förhoppningar än obestridliga empiriska belägg – 

efterhand kommit att te sig närmast naturligt.123 

Därmed har jag kommit in på det fjärde och sista avseendet, vilket är en med tiden växande 

tendens till att tolka ishockeysportens utveckling ”med facit i hand”, varvid aktörernas vägval 

börjat framstå som alltmer självklara, medan de historiska alternativen snarare avtecknat sig som 

tillfälliga orosmoln, om de alls uppmärksammats. Resultatet blir, för att låna ett uttryck från Jonas 

Frykman, ”en aptitlig och vattenkammad, men framförallt rätlinjig version” av det historiska 

förloppet.124 Medan Anton Johanson, i Ishockey: Handbok om ishockeyspelet (1939), konstaterar att 
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det ”[p]å senaste år har […] blivit allt svårare för Sverige att kunna hålla jämna steg med de 

ledande nationerna på Europas kontinent” och att [i]ngen idrott inom Riksidrottsförbundet torde 

ha haft ett så svårarbetat fält, som just ishockeyn”,125 kan hans efterträdare Richard Fagerlund sex 

decennier senare, i Svensk ishockey 75 år, i stället tala med ohöljd glädje om att ”[o]avsett vilken 

metod man väljer [att beskriva svensk ishockeys utveckling med] framtonar en fantastisk 

historia”, liksom att det är ”den svenska stilen som skördat så många framgångar”.126 

Att synen på det förflutna förändras i takt med tiden är i sig inget märkligt. Viktigare att 

notera är här dock att med den påvisade benägenheten att rekapitulera tidigare utgjutelser i 

renodlad form följer en allt grundare empirisk förankring inom ishockeyförbundets 

historieskrivning. På så sätt kan det snabbt växande antalet historiska exposéer av ishockeyns 

utveckling i landet paradoxalt nog sägas leda till att historielösheten breder ut sig inom 

ishockeydebatten i stort.127 Till saken hör nämligen att mycket av ishockeyförbundets 

historieskrivning har tagits upp utan direkt förbehåll i mer akademiska sammanhang, såsom 

sportjournalistik, museiutställningar, välrenommerade uppslagsverk, ja till och med den 

vetenskapligt fotade ishockeyforskningen. I stället för att öppna upp för större förståelse för 

problematiken ifråga har man där sålunda i hög grad bidragit till att skriva under på 

”innegruppens” självsyn och perspektiv på historien.128 

Det är i detta ljus som den inledande anmärkningen om behovet av att nyansera 

ishockeyförbundets historieskrivning skall ses. Tanken därmed är inte att anklaga 

ishockeysportens företrädare för bristande vetenskaplig know-how, eller att hänga ut dem som 

skrupelfria historieförfalskare. Vad jag vill är att visa på vikten av att utmana den gängse bilden av 

ishockeyns framväxt och ställning i landet. Den händelse att så få systematiska vetenskapliga 

studier har genomförts av ishockeyns historia och nationella genomslag, samtidigt som 

ishockeyförbundet givit ut otaliga tryckalster där sportens framväxt och popularitet flyktigt 

berörts – och att detta stoff sedan absorberats tämligen okritiskt i mer akademiska sammanhang 

om ishockeyn i stort – medför olägenheter. Det har nämligen blivit svårt att skapa en överblick 

av problematiken, då de historiska referenspunkter som utkristalliserats mer bygger på vad 

ishockeyförbundets företrädare funnit vara angeläget att ta fasta på, än någon genomgripande 

vetenskaplig analys med tydliga källkritiska förtecken. En ond cirkel kan sägas ha uppstått, där 

bristen på grundliga analyser lett till att sociala, historiska och källkritiska omständigheter som 

rimligen borde ha uppmärksammats i stället förbisetts, medan andra aspekter som legat i linje 

med den nationella ishockeyledningens synsätt hamnat i förgrunden.129 

Ett talande exempel på hur den vetenskapliga ishockeyforskningen bidragit till att ge näring 

åt denna onda cirkel står att finna i Josef Fahléns forskning om den organisatoriska utvecklingen 
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inom svensk ishockey 1967–2000. Fahlén studerar denna transformering genom att analysera 

ishockeyförbundets officiella dokument, såsom verksamhetsberättelser och årsböcker. Fahlén 

motiverar sitt urval av materialet med hänvisning till dess: 

 
förmåga att både säga något om fältets sammansättning och om de händelser som tillmättes 

betydelse av fältets aktörer. Källorna ger både liv till ett historiskt händelseförlopp samtidigt som 

läsaren får insyn i hur dessa händelser uppfattades av fältets aktörer och hur de valde att agera. 

Dokumenten blir på så sätt en delvis vinklad återgivelse av tidsperioden. En intressant vinkling på 

grund av dess förmåga att reflektera aktörernas intressen.130 

 

Jag håller med om att denna vinkling är intressant, men medan Fahlén tycks mena att den utgör 

en god grund att stå på för att förklara skeendet ifråga vill jag trycka på att tendensiösa utsagor av 

alla de slag måste hanteras med varsamhet, samt att en sorgfällig analys inte kan erhållas med 

mindre än att ”innegruppens” officiella dokument kompletteras med andra källor och synsätt. I 

annat fall löper man nämligen risk att förbise sådana aspekter som man i samtiden inte kände till 

och/eller kan ha velat tala tyst om. I förlängningen av detta finns en uppenbar fara att 

forskningsresultaten tjänar till vetenskaplig legitimering av ”innegruppens” agerande, samt bidrar 

till att upprätthålla den onda cirkeln av regenererade utsagor som påvisats, vilket i sig skall ses 

som ett inslag i det slutna och självreproducerande system som Per Göran Fahlström menar att 

ishockeyn utgör. Även om Fahlén, som poängterats, anlägger ett tydligt konfliktperspektiv på 

ishockeyns organisatoriska utveckling begränsas undersökningens analytiska sprängkraft av hans 

snäva urval av källor. Det märks inte minst när han på basis av ishockeyförbundets officiösa 

material listar professionell ishockey, TV, utbildning och utländska investerare som de främsta 

aktörerna/krafterna bakom ishockeyns transformering 1967–2000, medan flera andra forskare 

tryckt på betydelsen av nationalistiska aspekter jämte kalla krigets storpolitiska förvecklingar, 

vilket är faktorer som man knappast kunnat förvänta att innegruppen skulle lyfta fram.131 

Med detta sagt vill jag understryka att Fahlén ingalunda är den enda forskare som kan 

kritiseras för att ”ligga för nära” ishockeyförbundets egen historieskrivning – och därmed i 

förlängningen de styrandes officiella självsyn. Min poäng är i själva verket att han är den forskare 

som mest ingående har diskuterat de analytiska möjligheter och begränsningar som 

ishockeyförbundets officiella dokument inbegriper. I de flesta fall reflekterar man inte ens över 

var ishockeyfolkets uppgifter kommer ifrån, eller hur trovärdiga de kan tänkas vara, utan återger 

dem bara rätt upp och ned.132 Det finns även exempel där vårdslösa referat leder till en väsentlig 

betydelseförändring vad gäller bilden av det historiska förloppet.133 Vad detta beror på är svårt att 

säga. Jag tror att den okritiska hållningen delvis kan förklaras med hänvisning till den inom 
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historieforskningen stora förkärleken till skriftliga källor av officiös karaktär, under det att 

historiker, med Raphael Samuels och Paul Thompsons ord, söker efter ”verklighetsinnehållet i 

dokumenten snarare än efter vad de kan säga oss om de kategorier genom vilka verkligheten 

uppfattas”.134 Jag vågar även tillstå att den påfallande auktoritetstro som finns inom ishockeyn, i 

form av en märkbar aktning för ”stora starka män”, utgör en bidragande faktor. Det finns också 

exempel på vetenskapligt skolade forskare som har gått in i studiet av ishockeysporten som 

uttalade supportar, vilket givetvis reser frågor kring den kritiska udden i analysarbetet. Till saken 

hör att en stor del av de forskare som alls har studerat ishockeysporten har valt att göra det med 

ett par knappar uppknäppta i den annars strama vetenskapliga kostymen.135 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag påstå att det enda sättet att begripliggöra ishockeyns 

framväxande nationella betydelse i Sverige är genom att fenomenet studeras utifrån ett 

framlängeshistoriskt perspektiv, med hjälp av källkritisk metod och sorgfällig kontextualisering, 

där ishockeyns utveckling situeras i ett större socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt 

sammanhang, samtidigt som de tongivande aktörernas göranden och låtanden granskas i ljuset av 

andras uppfattningar och handlingar, inte minst när det gäller ”innegruppens” rivaler och/eller 

uttalade ishockeymotståndare. Jag menar dock inte att detta innebär någon spikrak färdväg till wie 

es eigentlisch gewesen, men väl ett stort steg mot att kunna skapa större förståelse för ishockeyn som 

en samhällsföreteelse och ett redskap för nationellt identitetsbyggande. 

 

 

Metodologiska forskningsprinciper 
Metodologiskt bygger denna avhandling på hermeneutiska forskningsprinciper. Hermeneutik 

brukar likställas med ”läran om tolkning”. Det betyder inte att hermeneutik är en färdig metod, 

som finns fix och färdig, redo att användas på samma sätt och med liknande resultat i alla 

vetenskapliga sammanhang. En viktig grundbult i hermeneutisk forskning är i stället erkännandet 

av att det finns otaliga sätt att förstå världen på: att vi alltid ser saker och ting utifrån en position, 

att vår förståelse ovillkorligen är perspektivbunden och partiell, samt att vi aldrig kan ställa oss 

utanför oss själva när vi betraktar världen. Det innebär för den skull inte att hermeneutisk 

kunskapssyn är anarkistisk, så till vida att all kunskap betraktas som likvärdig eller reduceras till en 

fråga om hur just jag just nu uppfattar något. Hermeneutiken behöver inte – och skall inte – vara 

ett relativismens gungfly, poängterar pedagogen Per-Johan Ödman, då den i själva verket skulle 

upplösa sig själv. Däremot är och förblir den hermeneutiska förståelsen relativ i den meningen att 

den kan komma att avslöjas som oförstående. ”Hermeneutiken kan” sålunda med Ödmans ord, 

”vara skeptisk i förhållande till sig själv, den kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap”. 
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Denna skepticism är i grund och botten konstruktiv, menar han, i det att den gör det möjligt att 

börja om på nytt.136 Detta ter sig särskilt viktigt enär: 

 
Den hermeneutiska cirkeln kan vara ond. Fördomsfullt tänkande och handlande är tecken på en 

sluten – eller cirkulär förståelsehorisont. Den kännetecknas av att ständigt bekräfta sig själv. Ny 

och motstridig information omtolkas så att den stämmer med den tidigare förståelsen. Eller 

alternativa tolkningar avfärdas utan prövning eller med referens till dåliga egenskaper hos deras 

upphovsman. Ett motsvarande förhållningssätt inom vetenskapen yttrar sig i att motsägande data 

avfärdas som betydelselösa eller i sista hand omtolkas så att de ändå överensstämmer med teorin. 

Ännu vanligare är dock att den vetenskapliga förhandsinställningen styr undersökningsproceduren 

så att den genom de valda metoderna fungerar enligt ett slags filterprincip. Endast teoribekräftande 

data sorteras in, andra får aldrig chans att komma med.137 

 

Jag menar att den gängse bilden av ishockeyns framväxt och nationella genomslag i Sverige, 

vilken alltså emanerar ur ishockeyförbundets egen historieskrivning, kan karaktäriseras som en 

”ond hermeneutisk cirkel” av detta slag. I min strävan efter att skapa större förståelse för 

ishockeyn som en samhällsföreteelse och ett redskap för nationell identitetskonstruktion har jag 

följdenligt valt att anknyta till de principer för hermeneutisk forskning som Ödman mejslat ut.  

Ödmans tolkningsförfarande har tre huvuddimensioner: en tidsdimension, en dimension 

som avser tolkningens abstraktionsnivå, samt en fokuseringsdimension. Tidsdimensionen går ut på 

att tolkningen av en företeelse måste inbegripa beaktande av såväl företeelsens bakgrund som 

dess framtid/möjligheter. Först efter att ha gjort detta kan en förståelse nås av det som studeras. I 

det dagliga tolkningsarbete som ligger till grund för vår orientering i tillvaron rör vi oss ständigt 

mellan historia och framtid. Detta tolkande innebär dels att vi uppmärksammar ”det faktiska” 

hos den tolkade händelsen/företeelsen (hur den uppkommit, vad den har för innebörd för mig 

och min omvärld), dels ”de möjligheter” den erbjuder mig och andra. När det gäller historiska 

undersökningsobjekt gör metoden att ytterligare ett observationsled tillkommer, i och med att 

forskaren försöker förstå den/dem som tolkade och betraktade den händelse och/eller process 

som nagelfars. Därmed uppstår en dubbel tolkningsakt: studieobjektet äger förvisso alltjämt sina 

faktiska och möjliga betydelser för oss, men vi måste samtidigt rekonstruera de faktiska och 

möjliga betydelser som den studerade verkligheten hade för de samtida aktörerna. I detta har man 

som forskare dock en fördel jämfört med de historiska subjekten, under det att han/hon kan få 

kunskap om hur det egentligen blev, det vill säga vilka möjligheter som förverkligades och vilka 

som gick om intet.138 

I ljuset av detta faller den förförståelse för ishockeyns utformning, som jag har byggt upp i 

och med mitt brinnande ishockeyintresse sedan 1980-talets inledning, inom ramen för den 
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hermeneutiska tolkningsprocessen. Det gäller inte minst den aktiva när- och omläsning av 

allsköns ishockeylitteratur som jag fortlöpande har ägnat mig åt under dessa år, vilken efterhand 

mynnat ut i ovanstående kritik av den gängse bilden av ishockeysportens framväxt och nationella 

genomslag i landet. Denna kritik kom i sin tur att påverka både utformningen av avhandlingens 

analytiska ansats och den påföljande empiriska grundforskningen. Under avhandlingsarbetets 

gång har jag sedan hela tiden pendlat mellan att skriva fram undersökningens analys och att gå 

tillbaka för att stämma av utredningens utförande mot bakgrund av såväl ishockeyförbundets 

historieskrivning och andra närliggande redogörelser som det mer utpräglade och samtida 

empiriska källmaterialet. Samma sak gäller för övrigt de vetenskapliga angöringspunkterna i stort. 

Ett exempel på denna hermeneutiska kalibreringsprocess är att min intention först var att 

avhandlingen skulle handla om att söka bena ut manlighetsföreställningar inom svensk ishockey, 

liksom att analysera hur medias representationer av inhemska och utländska spelare och spelstilar 

bidragit till konstruktionen av svenskhet, men att denna föresats monterats ned allteftersom. 

Detta då jag blivit på det klara med att en stor del av den vetenskapliga ishockeyforskning som 

föreligger utgörs av socialpsykologiskt och medievetenskapligt fotade undersökningar rörande 

ishockeyns råbarkade manlighetsideal jämte sportens funktion som ett redskap för nationell 

identitetsbyggnad, medan däremot kunskaperna om vad som legat till grund för ishockeyns 

framväxt och anmärkningsvärda nationella genomslag alltjämt är begränsade.139 Därmed har 

avhandlingen också kommit att få den inriktning den nu har. I den egentliga framställningen 

märks annars tidsdimensionen kanske mest i det att jag inte fokuserar någon enkel händelsekedja 

som sedan rullas upp på en rak kronologisk tidslinje, utan organiserar analysen tematiskt inom 

ramen för tre större delundersökningar, där såväl det historiska förloppets bakgrund som dess 

framtid jämte alternativa scenarion tas med i beräkningen. Detta ligger för övrigt i linje med den 

framlängeshistoriska grundval som mitt moderniseringsbegrepp vilar på. 

Ödmans andra tolkningsdimension, tolkandets abstraktionsnivå eller grad av kontextualisering, 

hänger samman med en central hermeneutisk grundsats: att det gäller att sträva efter tolkningar 

och tolkningssystem där helheten bekräftar delarna och vice versa. Detta kan karaktäriseras som 

del/helhetskriteriet, men benämns ibland även koherenskriteriet eller det holistiska kriteriet. Principen 

ifråga gäller såväl enskilda tolkningar som tolkningsprocessen i stort. I fallet med den förra finns 

det inte alltid anledning att växla mellan olika abstraktionsnivåer eller kontexter. Vid utformning 

av mer omfattande tolkningssystem är det emellertid nödvändigt – ja, närmats ofrånkomligt – att 

man som forskare växlar mellan olika analys- och abstraktionsnivåer, liksom att man alternerar 

mellan större och mindre kontexter. Tolkningar på högre abstraktionsnivå och med en 

omfattande kontext står då många gånger för den helhet inom vilken tolkningar med mer 
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begränsad räckvidd kan förstås. Enkla tolkningar, sådana som exempelvis ligger nära det rent 

bokstavliga innehållet i en text, kan varvas med tolkningar på högre abstraktionsnivåer, rörande 

sådant som det omedelbara kulturella sammanhanget liksom samhällsutvecklingen i stort, allt i 

syfte att vidga perspektivet och belysa de föregående. I det sammanhang som därmed etableras 

sker också en gradvis förändring av innebörden i tidigare data och tolkningar. Analysen leder till 

en syntetisk tolkning, som ger en ny utgångspunkt för förståelse av olika moment i det förlopp 

som studeras. Denna tolkningssyntes kan dock inte erhållas med mindre än att enskilda detaljer i 

händelseutvecklingen först rekonstruerats – det är de som bygger upp och bekräftar syntesen.140 

Ödman noterar annars att tolkningsförfarandet kan röra sig på tre skilda abstraktionsnivåer, 

där den första utgörs av individ- och gruppnivå, den andra av organisationsnivå, medan den 

tredje för upp analysen på ett strukturellt plan. Vilken tolkningsart som används i varje enskilt fall 

kommer an på den utsträckning man ”totaliserar”, framhåller han, det vill säga ”hur stor del av 

verkligheten vi omsluter med våra tolkningar och i vilken utsträckning de griper över andra 

tolkningar genom att täcka en större del av verkligheten”.141 Ödman påpekar samtidigt att det 

näppeligen är rimligt att oavbrutet sträva efter alltmer omfattande tolkningar, men att tolkningar 

utan strukturella perspektiv löper risk ”att te sig som ett lapptäcke av osammanhängande data och 

iakttagelser”. Vid sidan av ”tolkandets växling mellan förflutet, samtid och framtid utgör alltså 

[…] pendling mellan specifikt och allmänt en av de viktigaste nycklarna till det goda tolkandets 

gåta”.142 

Mitt intryck är att ishockeyförbundets historieskrivning i allt väsentligt rör sig på individ- 

och gruppnivå, medan det inom den vetenskapliga ishockeyforskningen finns en klar benägenhet 

att föra upp tolkningsförfarandet på en högre abstraktionsnivå, såsom den institutionella miljön 

eller idrottsrörelsen och samhällsutvecklingen i stort – utan närmare beaktande av hur enskilda 

individer förhåller sig till de strukturella hänseenden man tycker sig kunna spåra. Jag har däremot 

valt en tolkningsart som pendlar mellan alla de tre abstraktionsnivåer som Ödman nämner. Det 

innebär här att insatser av enskilda ishockeyföreträdare jämte uttalade ishockeymotståndare ses i 

ljuset av organisatoriska aspekter, liksom övergripande sociala och historiska omständigheter, 

under det att helheten samtidigt antas ge delarna sin mening på samma sätt som helheten tänks 

kunna belysas av de specifika delarna. 

Som Helena Tolvhed har påpekat kan dock inte historiska tolkningar ”göra anspråk på att 

ta hänsyn till ’allt’”, på samma sätt som ”historiska kontexter” ingalunda bildar några ”givna eller 

självklara bakgrunder som ’bara finns där’”.143 Min kontextualisering har avgränsats utifrån en 

kombination av de uppgifter som framkommer i det empiriska materialet och mina analytiska 

ingångar. I det senare fallet handlar det om de övergripande analyskategorierna modernisering och 
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nationell identitet, jämte de kompletterande och överbryggande teoretiska begreppen amerikanisering 

och socialt nätverk. Dessa kategoriseringar har i konsekvensens namn även styrt tolkningsarbetet på 

individ- och gruppnivå. 

Ödmans tredje tolkningsdimension, fokuseringsdimensionen, avser tolkning av såväl den yttre 

verkligheten som mer existentiella tolkningar. Vid mer existentiella tolkningar kan man bara 

kontrollera sina slutsatser indirekt, mot bakgrund av de spår som det mänskliga agerandet har 

lämnat. Att konsultera upphovsmannen, för att be denne redogöra för sin världsbild och/eller 

avsikten bakom hans handlande, är vanskligt eftersom dennes uppgifter kan tänkas variera 

beroende på när och i vilket sammanhang detta sker. Vad man kan sluta sig till är att vissa 

existentiella tolkningar stämmer bättre överens med del/helhetskriteriet och att de ter sig 

rimligare. Vid tolkningar av den yttre verkligheten kan man ställa upp strängare regler, då 

händelseförlopp och företeelser lämnar spår efter sig vars existens och karaktäristik bör kunna 

förklaras med hänvisning till vad som har hänt.144 

Utöver del/helhetskriteriet kan man ställa upp två huvudkrav: Det första kravet handlar om 

att en tolkning måste kunna förklara grundläggande data. Det innebär att tolkningen måste 

klargöra det sammanhang vari ifrågavarande data ingår, ange omständigheterna bakom dess 

uppkomst, eller fastställa identiteten hos den företeelse spåret avspeglar. Det andra kravet markerar 

den önskvärda riktningen för sökarljuset. Kriteriet påbjuder att en tolkning är att betrakta som 

säkerställd först då den är kapabel till att ensam förklara den information som är för handen. Att 

en tolkning säkerställs efter kriteriets acceptanskrav innebär dock inte tvunget att den ger en riktig 

bild av verkligheten. Den sista anmärkningen är i sig ett tankeled som följer med hermeneutikens 

odogmatiska kunskapssyn: att all kunskap anses vara partiell och perspektivbunden, och att den 

kan komma att avslöjas som oförstående.145 

Vad gäller fokuseringsdimensionen menar Ödman allt sammantaget att om man främst är 

ute efter att rekonstruera ett yttre händelseförlopp kan information eller väl grundade antaganden 

om upplevelser, motiv, handlingsstrategier m.m., visa sig vara värdefulla redskap. Vid mer 

existentiella tolkningar gäller i stället det omvända: att kontroller mot den yttre verkligheten kan 

kasta ljus över den existentiella situationen ifråga. Den arbetsprincip som Ödman mejslar ut 

föreskriver annars växling mellan olika fokuseringar, för att därigenom möjliggöra en kontinuerlig 

säkerhetskontroll och utveckling av tolkningssystemet.146 Detta är ett tillvägagångssätt som ligger 

i linje med den grundläggande analytiska ansatsen i denna avhandling, i det att diskussionen rör 

sig på två nivåer i form av den idrottsliga praktiken å ena sidan, och sportens plats i den nationella 

föreställningsvärlden å den andra. Rent framställningstekniskt går detta handgrepp annars igen 

tydligast i det att jag valt att renodla analysen av synen på ishockeyn och dess ställning i Sverige i 
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avhandlingens avslutning, medan studiens tre empiriska delundersökningar mer kan sägas röra 

den konkreta utformningen av den praktiska ishockeyverksamheten. 

Summa summarum kan alltså sägas att min tolkningsakt inbegriper tre huvuddimensioner. 

Den pendlar mellan förfluten tid och framtid, olika analys- och abstraktionsnivåer, liksom 

tolkningar av den yttre verkligheten och mer existentiella tolkningar. Jag utgår därvidlag från 

Ödmans antagande, att det är ”[i] samspelet mellan dessa dimensioner och växlingen inom dem” 

som ”nyckeln till det goda tolkandets gåta” förmodligen ligger.147 Icke desto mindre vill jag göra 

ytterligare två anmärkningar. 

Den första anmärkningen rör den betydelsefulla omständighet att jag som forskare är bunden 

av de historiska källorna, och att all tolkning av historiska källor har sina begräsningar. Jag kan 

resonera kring de uppgifter som förekommer där, men inte ta för givet att dåtidens människor 

höll dem för att vara sanna och/eller levde i överensstämmelse därmed. Däremot menar jag att 

det är rimligt att anta att radikalt avvikande uppfattningar torde ha varit mindre vanliga om de 

inte gjort något som helst avtryck i det sammanhang som studeras. Till saken hör att de historiska 

källorna, med Helena Tolvheds ord, ”ingår i ett kulturellt meningskapande som alltid kunde ha sett 

annorlunda ut – andra konstruktioner av de händelser, människor eller företeelser än de som” där 

omnämns har alltså varit både tänkbara och möjliga. Det innebär att de historiska källorna inte 

bara skall läsas som neutrala avspeglingar av det förflutna, utan att man också måste beakta den 

värld som texten projicerar framför sig, vad gäller sådant som vilka problem som skall lösas och 

hur man bör agera. Genom att försöka förstå upphovsmännens föresatser och vilka alternativ de 

tyckte vara mer eller mindre önskvärda kan man förhoppningsvis säga något om de faktorer som 

påverkade det faktiska skeendet.148 

Den andra anmärkningen rör de mer kvantitativa analysmoment som ingår i avhandlingens 

delunderökningar, i form av sådant som beräkningar av föreningsutveckling inom Svenska 

ishockeyförbundet, jämte det antal aktiva ishockeyspelare och ishockeylag som fanns i landet 

under den aktuella perioden. Historikerna Stellan Dahlgren och Anders Florén har anmärkt att 

kvantitativa metoder ofta påstås generera mer objektiva forskningsresultat än kvalitativa 

tolkningsförfaranden, men att detta är en grov missuppfattning. Detta då kvantitativa metoder 

visserligen må vara objektiva i så motto att forskarens mätteknik är sådan att mätningarnas utfall 

blir likartade oavsett vem som gör det, men att forskarens individuella arbetssätt, historiesyn och 

probleminriktning även påverkar arbetet med kvantitativa metoder. Till saken hör att statistiska 

korrelationer i sig själva inte kan sägas bevisa några direkta orsakssamband bortom alla rimliga 

tvivel. Inom historisk forskning används kvantitativa analyser därför föga förvånande ofta för att 

göra grovsorteringar av ett större material, vilka sedan åskådliggörs i form av översiktliga tabeller. 
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Dessa grovsorteringar kan medföra att man får fram vissa resultat som ger en ram för och/eller 

genererar frågor för vidare kvalitativa studier.149 

Mina kvantitativa sonderingar används på detta sätt som kompletterande moment till det 

kvalitativa hermeneutiska tolkningsförfarandet. Lejonparten av de uppgifter som ligger till grund 

för mina kvantitativa beräkningar härrör från ishockeyförbundets dokument. Många gånger rör 

det sig om statistiska uppgifter som är svåra att verifiera, då det närmast tycks bygga på grova 

uppskattningar. Det gäller särskilt antalet aktiva ishockeyspelare i landet, vilket man inte förde 

någon statistik över förrän inemot undersökningsperiodens slut, då även definitionen av en aktiv 

ishockeyspelare stramades åt. Länge gjordes dessa beräkningar i stället på grundval av antalet lag 

verksamma i ishockeyförbundets eller dess distriktsförbund tävlingsverksamhet, när nu sådana 

beräkningar genomfördes. Detta medförde med all säkerhet att många utövare räknades dubbelt 

upp, om inte fler gånger, i och med att de representerade flera olika lag inom en och samma 

klubb (ungdomslag, juniorlag, A-lag m.m.), samtidigt som de kanske också representerade ett 

skollag eller till och med en helt annan förening. Å andra sidan har det, med reservation för de 

första åren, funnits en hel del ishockeylag, i form av löst sammansatta kompis- och kvartersgäng, 

som inte lämnat avtryck i ishockeyförbundets annaler. I någon mån uppväger denna 

omständighet den förra, men det bestående intrycket är ändå att mörkertalet är stort. Detta inte 

minst eftersom det ofta också saknas systematisk uppföljning och ingående redogörelser för hur 

beräkningarna tagits fram, varför direkt jämförbara siffror ofta saknas.150  

Allt detta är beklagligt, men i och med att mina kvantitativa sonderingar främst har en 

kompletterande funktion tycker jag ändå att de har en funktion att fylla som en allmän indikator 

på ishockeytemperaturen i landet. Till saken hör att även överskattningar av antalet aktiva 

klubbar, lag och spelare i landet – som det enligt mitt intryck väsentligen handlar om – är viktiga 

att ta fasta på då de genom att kommuniceras i tal och skrift kom att utgöra centrala led i 

opinionsbildningen kring ishockeyns betydelse och popularitet.  

  

 

Material 
Min ingång till forskningsuppgiften har följt tre empiriska huvudspår. Det första huvudspåret rör 

material som ishockeyrörelsens egna aktörer har producerat. Det gäller, som framhållits, Svenska 

ishockeyförbundets trycktalster – såsom instruktionsböcker, jubileumsskrifter och årsberättelser – 

jämte de årligen utgivna säsongsguiderna Ishockeyboken och Årets ishockey.151 Därutöver har jag 

undersökt den nationella ishockeyledningens otryckta material. Inledningsvis sorterade ishockeyn 

under Svenska fotbollförbundet. Fotbollförbundets ishockeymaterial från den tiden finns 
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deponerat i fotbollförbundets arkiv i Riksarkivet, i form av en arkivkartong, rubricerad ”Anton 

Johansons ishockeyhandlingar”. Dossiern innehåller alltifrån korrespondens och reseberättelser 

till pressklipp och regelsamlingar, med tonvikt på tiden efter Antwerpen-OS.152 I övrigt har jag 

granskat fotbollförbundets bevarade styrelseprotokoll, korrespondens och årsberättelser för den 

aktuella perioden. Sammantaget måste arkivsituationen för denna del av svensk ishockeys historia 

sägas vara bister. Det gäller särkilt själva upptagandet av sporten, vilket knappast ens finns 

omnämnt i materialet.153 

Hösten 1922 bildades Svenska ishockeyförbundet, som då övertog administrationen av 

sporten. Även ishockeyförbundets arkivmaterial är deponerat i Riksarkivet. Ishockeyförbundets 

verksamhet under de första åren finns i huvudsak dokumenterad i protokollserien 

”Årsmötesprotokoll med bilagor”, vilken är närmast komplett för hela min undersökningsperiod. 

Utöver årsmöteshandlingar ingår även styrelsens och verkställande utskottets protokoll med 

tillhörande bilagor, jämte material från olika arbetsgrupper i denna protokollserie. Fram till 1948 

omfattar protokollserien också förbundets korrespondens i form av bilagor, medan en särskild 

korrespondensserie föreligger för åren 1948–1966, vilken senare kompletterats med ytterligare 

korrespondensserier för nationella och internationella ärenden. Med start 1948 började 

förbundsverksamheten utvidgas alltmer, varvid nya specialkommittéer (däribland Tekniska 

kommittén, med ansvar för instruktions- och kursarrangemang) tillkom. Deras korrespondens 

återfinns bland handlingarna för respektive arbetsgrupp. 

Jag har gått igenom hela huvudseriens arkivbestånd för undersökningsperioden och den 

första arkivkartongen rörande åren därpå. Jag har även gjort punktnedslag i de kompletterande 

korrespondens- och kommittéserierna, genom att följa upp händelser och aspekter som under 

forskningsprocessens gång visat sig vara särskilt betydelsefulla (däribland Stockholms-VM 1949 

och utländska tränarinfluenser). Allt som allt har 50 arkivkartonger excerperats.154 

Arkivmaterialets kvalitet är ojämnt. Kvantitativt sett sväller stoffet rejält under efterkrigstiden, 

samtidigt som det blir mustigare kvalitativt sett. Följdenligt lämnar pionjärårens dokumentation 

en del övrigt att önska, då den sällan eller aldrig innehåller några uppgifter om enskilda delegaters 

synsätt och/eller hur olika förslag kommit upp på bordet, utan mer kan karaktäriseras som rena 

beslutsprotokoll. Icke desto mindre menar jag att materialet i stort ger en god bild av 

ishockeyverksamheten i landet, i och med att de frågor som upptog förbundsledningens intresse 

och de beslut som fattades finns dokumenterade.155  

För att fördjupa förståelsen ytterligare har jag även följt upp ishockeysportens utveckling på 

lokalplanet, i form av punktstudier av två ishockeydistrikt, varav ett allmänt erkänt starkt svenskt 

ishockeyfäste (Gästrikland) och ett historiskt sett mindre bemärkt -landskap (Östergötland). I 
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dessa regionala ishockeymiljöer har jag gjort sonderingar i distriktsförbunds- och föreningsarkiv 

baserade på en kombination av arkivbestånd och stickprovsundersökningar.156 Det går att 

diskutera hur representativa dessa ishockeydistrikt verkligen är, och om andra ingångar hade 

kunnat generera en annan bild, men då min avhandling handlar om att bringa större klarhet i hur 

ishockeyns framskjutna nationella ställning har skapats, och det gjorts en del forskningsinsatser 

rörande ishockeyns utveckling på lokalplanet, har jag funnit det aktuella urvalet vara tillräckligt 

för denna undersökning. Min bedömning är dessutom att man kan få en tämligen god överblick 

av ishockeyns gräsrötter – om än ingen fullständig detaljkunskap rörande de dagliga aktiviteterna 

– ”bakvägen”, via ishockeyförbundets tryckta och otryckta material, liksom de otaliga 

föreningsskrifter157 och distriktsförbundspublikationer158 som givits ut under åren, och som också 

ligger till grund för denna avhandling. Samma sak gäller för övrigt de biografier av centrala 

aktörer jag har studerat.159 Jag har sålunda svårt att tänka mig att radikalt annorlunda 

sakförhållanden skulle ha utkristalliserat sig om jag valt att göra punktstudier i andra 

ishockeydistrikt. För att runda av detta avsnitt vill jag också nämna att jag även gått igenom en del 

nordamerikanska handlingar rörande ishockeysportens historiska framväxt.160 

Det andra empiriska huvudspåret rör mediala källor. Tidigare forskning har visat att press, radio 

och TV spelade en central roll för ishockeysportens konsolidering och utveckling i Sverige, såväl 

på lokal som nationell nivå. Detta i kombination med att den nationella ishockeyledningens 

tryckta och otryckta material lämnar en del övrigt att önska för ishockeyns pionjärår har gjort att 

jag vinnlagt om att täcka in ett så stort tidningsmaterial som möjligt. Det gäller inte minst samtida 

facktidningar. Historikern Torbjörn Andersson har påpekat att sportpress är en särskilt lämplig 

källa vid studiet av fotbollens historia, då dess bevakning var a) omfattande, b) nationellt inriktad, 

c) hade auktoritet genom sina nära band med idrottsrörelsens ledning och de aktiva, d) gärna 

uttryckte sig ideologiskt, samt e) förhöll sig mindre lokalpatriotiskt till det som utspelade sig inom 

idrotten än lokaltidningarna gjorde. Andersson tillägger att idrottspressens främsta förtjänst för 

hans del har varit dess roll som vägvisare, genom att ringa in centrala händelser som sedan gått att 

följa upp med studier av lokalpress.161 Jag delar hans bedömning till punkt och pricka. 

Precis som Andersson har jag också lagt särskilt tonvikt på Idrottsbladet. Idrottsbladet (grundad 

1910) köptes 1915 av den med tiden legendariske sportjournalisten Torsten Tegnér (som sedan 

kvarstod som dess chefredaktör till 1968) och utvecklades under hans överinseende till Nordens 

mest inflytelserika idrottstidning, med en upplaga som under 1930-talet uppgick till 90 000 

exemplar. Genom sin stora debattlust och självständiga stil satte Tegnér, som Peter Dahlén 

påpekat, stark prägel på tidningens innehåll, och därmed i förlängningen på läsekretsens syn på 

idrott. Samtidigt gjorde tidningens stora spännvidd, med Anderssons ord, ”att debatten ständigt 
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hölls vid liv, inte minst för att yttranden från andra tidningar gärna infördes, varför allehanda 

frågor belystes utifrån skilda perspektiv”.162  

Det som gör Idrottsbladet extra intressant för mitt vidkommande är Tegnérs dubbla position 

som en av sin tids mest kända bandyförkämpar och en av ishockeysportens första och största 

mecenater, med egna meriter som ishockeyspelare och -ledare (under EM 1923 fungerade han 

både som spelande ledare och finansiär för den svenska truppen). Till saken hör att Idrottsbladet 

tidigt införde en särskild ishockeyavdelning med Anton Johanson som redaktör. Idrottsbladet bör 

sålunda ha utgjort en av de viktigaste arenorna för opinionsbildningen kring det nya vinterspelet, 

och dess förhållande till föregångaren bandysporten, under pionjäråren.163  

Jag har excerperat 20 årgångar av Idrottsbladet med tyngdpunkt på mellankrigstiden och åren 

i skarven mellan 1950- och 1960-talet.164 Andra facktidningar som undersökts mer systematiskt är 

sekelskiftets stora drakar Nordiskt idrottslif och Tidning för idrott samt efterkrigstidens Rekord-

Magasinet och All-Sport. Mina nedslag i tidningarna har utformats i enlighet med de riktmärken 

som ishockeyförbundets tryckta och otryckta material givit mig, i kombination med tidigare 

forskning och slumpens skördar, i form av magasin jag kommit över på antikvariat m.m.165 

När det gäller dagstidningar har jag lagt särskilt stor vikt vid Dagens Nyheter. Ett skäl till det 

är att Dagens Nyheter under 1900-talets inledning gick i bräschen för moderniseringen av svensk 

nyhetsjournalistik, och kom då som landets första dagstidning att införa en fast sportavdelning 

(1920).166 Det är följaktligen rimligt att tänka sig att tidningen förhållandevis tidigt kom att 

uppmärksamma det nya vinterspelet. Till detta kommer att sportredaktören Rudolf ”R:et” Eklöw 

åren 1948–1970 innehade posten som ishockeyförbundets vice ordförande, varför tidningen bör 

ha fungerat som en betydelsefull plattform för opinionsbildningen kring sporten.167 

Precis som i fallet med Idrottsbladet har totalt 20 årgångar av Dagens Nyheter excerperats med 

tonvikt på 1920- och 1930-talet jämte den första tjugoårsperioden efter andra världskriget. I 

samband med större händelser, såsom Antwerpen-OS 1920 och Stockholms-VM 1949, har jag 

undersökt varje enskilt nummer i helhet. Annars har min genomgång begränsats till förstasidan 

och sportavdelningen under vinterhalvåret – september till maj – med vissa extra nedslag i form 

av månadsvisa kontrollpunkter under sommarhalvåret.168  

Jag har även valt att komplettera mina fallstudier i de två ishockeydistrikten med mer 

ingående granskningar av lokaltidningar på de aktuella orterna, samt alltså följt upp olika aspekter 

och händelser som under forskningsprocessens gång utkristalliserat sig som särskilt brännande, 

genom sonderingar av ytterligare annan lokalpress. När det gäller det senare har det i regel 

inneburit att jag gjort kartläggningar på någon vecka, men det har hänt att jag gjort systematiska 

uppföljningar av längre perioder, ibland upp till ett par år.169 Allt som allt har omkring 4 000 
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tidningsnummer studerats helt eller delvis. Jag har även sökt att understödja mina presstudier 

med uppföljningar av etermedierna radio och TV:s ishockeysändningar, vilket numera låter sig 

göras tämligen enkelt via de öppna arkiv som finns att tillgå på Sveriges Radios och Sveriges 

Televisions hemsidor, samt genom granskning av programtidningen Röster i Radio-TV.170 

 Det tredje och sista huvudspåret rör idrottsrörelsens tryckta och otryckta källor i övrigt. För att 

kunna skapa en så god bild som möjligt av den formella starten för svensk ishockey i samband 

med Antwerpen-OS har jag följt upp satsningen via Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) arkiv, 

deponerat i Riksarkivet, i form av studier av styrelsens och arbetsutskottets protokoll 1919–

1920.171 Jag har också gått igenom Riksidrottsförbundets (RF:s) årsbok, Svensk idrott, för åren 

1913–1930,172 och RF:s officiella organ, med samma namn.173  

I syfte att ställa ishockeyns utveckling i relief har jag dessutom följt upp bandyns historiska 

framväxt. I princip hela min presshistoriska kartläggning har faktiskt ägnats åt att studera vad som 

skrevs om både ishockeysporten och bandyn. När det gäller specifikt bandymaterial har jag lagt 

särskild tonvikt vid Svenska bandyförbundets säsongsguide Svenska bandyboken.174 Jag har även 

gått igenom en del årsberättelser, regelböcker, instruktionsmaterial och jubileumsskrifter, jämte 

en del levnadsteckningar rörande framträdande bandyföreträdare.175 

Till sist vill jag understryka att jag har haft stor nytta av två idrottslexikon från 1900-talets 

inledning, närmare bestämt Nordisk familjeboks välrenommerade sportlexikon, och bokförlaget 

Natur och Kulturs Sportens lille jätte. 176 
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 denna del av avhandlingen granskas startskottet för ishockeysporten i Sverige. Mer precist 

handlar det om att följa upp turerna inför den formella premiären i samband med 

Antwerpenspelen 1920. Undersökningen är utformad i enlighet med följande 

frågeställningar: 

I
 

 Vem/vilka stod bakom Sveriges medverkan i Antwerpenspelens ishockeyturnering och 

varför? 

 Hur gick man rent konkret till väga för att ställa ett OS-lag på skridskor? 

 

Framställningen är uppdelad i tre kapitel. I det första (kapitel 5) diskuteras den moderna 

ishockeysportens uppkomst jämte dess internationella spridning till och med andra världskrigets 

slut. Därefter (kapitel 6) följer en exposé över den svenska samhällsutvecklingen och ”det 

nationellas” genomslag i landet kring sekelskiftet 1900. Denna skissering ackompanjeras av en 

redogörelse för den svenska idrottsrörelsens utformning och den inhemska idrottsnationalismens 

gestaltning vid samma tid. I delundersökningens sista kapitel (kapitel 7) analyseras den svenska 

medverkan i Antwerpen-OS ishockeyturnering. Avslutningsvis sammanfattas analysresultatet 

under det att delundersökningens frågeställningar besvaras. 

Framställningen är utformad i enlighet med avhandlingens metodologiska arbetsprinciper 

och då inte minst den grundläggande hermeneutiska strävan efter växling mellan olika kontexter 

och abstraktionsnivåer. Det innebär att kapitel 5 tjänar som en övergripande redovisning av hur 

ishockeys införande i Sverige passar in i den moderna ishockeysportens utveckling internationellt 

sett, medan kapitel 6 verkar för att situera förloppet i den svenska samhällsutvecklingens mittfåra 

och idrottsrörelsens allmänna framsteg, under det att kapitel 7 mer går på djupet med den 

faktiska händelseutvecklingen på aktörsnivå. 
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KAPITEL 5 
Den moderna ishockeysportens uppkomst 

och internationella spridning 1875–1945  
 

 

 

etta kapitel rör den moderna ishockeysportens uppkomst och internationella 

spridning till och med 1945. Syftet är måla upp en fond mot vilken ishockeyns 

införande och påföljande utveckling i Sverige kommer att analyseras. Redogörelsen 

bygger på en kombination av ishockeyrörelsens egen historieskrivning, forskningsrön från 

vetenskapliga specialstudier, jämte empirisk grundforskning. Av det följer att diskussionen i 

mycket kretsar kring uppgifter som kan karaktäriseras som allmängods inom ishockeylitteraturen i 

stort. Framställningen är dock unik i så motto att den utgör den första mer systematiska 

vetenskapliga kartläggning som veterligen tagits fram, där både frågan om den moderna 

ishockeysportens organisering i 1800-talets Kanada, och dess påföljande internationella spridning 

behandlas i ett samlat grepp. 

D

 Kapitlet är disponerat enligt följande: Inledningsvis görs en övergripande redovisning av 

hur ishockeyns uppkomst har dryftats inom ishockeylitteraturen i stort. Detta avsnitt följs av en 

mer djuplodande diskussion, där ishockeyns starka ställning i sportens ”hemland”, Kanada, 

kopplas till den moderna samhällsomvandlingen och ansträngningarna att skapa nationell 

gemenskap i landet vid samma tid. Därefter följs den moderna ishockeysportens internationella 

spridning upp till och med krigsslutet 1945 med särskilt fokus på europeiska förhållanden. 

Kapitlet avslutas med en konklusion där analysresultatet summeras.  

 

 

I begynnelsen… 
Ishockeys ursprung är omtvistat. Ibland har dess rötter sökts i bollspel i forna tiders Asien. 

Sporten har även kopplats samman med olika spelformer i det förindustriella Europa, däribland 

Irlands hurley, den holländska kolven och det fornnordiska knattleikr. Icke desto mindre 

betraktas Kanada allmänt som ishockeyns moderland. Enligt en tes utvecklades ishockeyn ur 

rekreationsaktiviteter som europeiska emigranter förde med sig till Nya världen. I andra 

sammanhang påpekas att den nordamerikanska urbefolkningen praktiserat ishockeyliknande spel, 

sedan åtminstone 1600-talet. Klart är i vilket fall att termen ”hockey”, jämte ett antal andra 

 



 
77De första skären

begrepp (däribland wickett, ricket, hurley och shinny), användes som beteckning för olika löst 

sammanhållna klubbollspel som praktiserades på isbelagda sjöar och frusna vattendrag runt om i 

Nordamerika under 1800-talet.1 

Annars är även härkomsten för själva termen ”hockey” höljd i dunkel. I brist på belägg för 

ordets ursprung har flera tänkbara förklaringar lagts fram. En vanlig mening är att benämningen 

går att härleda till engelskans ”hooked” (”böjd”) eller franskans ”hocquet” (ungefär ”herdestav”), 

och helt sonika refererar till spelpåken. En annan hypotes är att ordet kommer från en brittisk 

officer vid namn Hockey (Hockey är ett vanligt anglosaxiskt efternamn), som under stationering i 

Kanada sägs ha beordrat sina trupper till vinterexercis i form av en tidig variant av ishockey. 

Detta spel skall sedermera ha kallats för ”Hockey’s game” (”Hockeys spel”), för att omsider rätt 

och slätt bli ”hockey”. Vid sidan av detta florerar uppgifter om att terminologin skulle vara en 

avledning av uttrycket ”hoogee” (”aj, det gör ont”), alternativt ”hoghoe” (”att slå varandra i skallen”), 

som sägs ha luftats i samband med den nordamerikanska ursprungsbefolkningens våldsamma 

klubbollekar, tillika förlagor till våra dagars ishockey.2  

Tidigt kom ändå institutions- och garnisonsstaden Kingston, i sydöstra Ontario, att få 

namn om sig som ”ishockeyns födelseplats”. En utfästelse i denna riktning gjordes redan 1903, 

vilken senare även erkändes i en utredning, The Origin of Hockey in Canada, uppbackad av Canadian 

Amateur Hockey Association. Denna utnämning väckte emellertid ont blod på andra håll i 

Kanada, där starka röster i stället gjorde gällande att ishockeyn stammade från det egna 

närområdet. Följden blev att en stormig debatt blossade upp, vilken pågått i vågor alltsedan dess. 

Kingstons ”case” var i princip grundat på några tvetydiga dagboksanteckningar från 1800-talets 

mitt, där upphovsmannen uppgav sig ha åkt skridskor och spelat ”hockey on the ice”. Sådana 

angivelser går dock närmare tretton på dussinet i 1800-talets Kanada, varför det finns ett flertal 

platser som med mer eller mindre samma ”rätt” kan göra anspråk på att vara ”ishockeyns 

födelseplats”.3 

Strängt taget gäller ändå dessa frågetecken ishockeysportens förhistoria. Bland forskarna på 

fältet råder det nämligen stor enighet om att den moderna ishockeyns organisering utgick från 

1870-talets Montreal. Det var närmare bestämt där och då som en av de otaliga, löst 

sammanhållna ishockeyspelsvarianter som florerade i Nordamerika under 1800-talet började 

systematiseras och regleras med allt fastare hand, för att successivt tas upp i allt vidare kretsar, 

och därmed komma att definiera en ny sport.4 En notis i Montreal Gazett, från den 3 mars 1875, 

fångar skeendet i sin linda: 

 
A game of Hockey will be played at the Victoria Skating Rink this evening between two nines 

chosen from among the members. Good fun may be expected, as some of the players are reputed 
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to be exceedingly expert at the game. Some fears have been expressed on the part of intended 

spectators that accidents were likely to occur through the ball flying about in too lively a manner, 

to the imminent danger of lookers on, but we understand that the game will be played with a flat 

circular piece of wood, thus preventing all danger of its leaving the surface of the ice.5 

 

Tillställningen ifråga brukar räknas som historiens första regelrätta ishockeymatch. Richard 

Gruneau och David Whitson har anmärkt att spelet i sig inte skilde sig nämnvärt från många av 

de andra lagbollspel som praktiserades på isbelagda sjöar och frusna vattendrag runt om i Kanada 

under 1800-talet, men att matchens inramning och iscensättning var något för sammanhanget 

unikt. För det första gick matchen av stapeln inomhus, i Victoria Skating Rinks fashionabla lokaler, 

där det var anläggningens utformning, snarare än naturen, som avgränsade spelet. Till saken hör 

att Victoria Skating Rinks isyta (200 x 85 fot) sedermera kommit att stå modell för 

ishockeyrinkens standardmått (60 x 30 meter). För det andra var matchen organiserad och 

utannonserad som en nöjesaktivitet för en tänkt publik. Matchen spelades på kvällen, efter den 

ordinarie arbetsdagens slut, vilket ökade möjligheten för en större publiktillströmning. Därtill 

hade spelet modifierats för att passa de emotsedda åskådarna, genom att den sedvanliga bollen 

hade bytts ut mot en flat träskiva, det vill säga en tidig form av puck, då det ansågs minska risken 

för att vålla onödig huvudvärk för dem vid sidan av isen. Spelet var kort sagt utformat med andra 

än utövarna i åtanke, vilket var något nytt och utmärkande i förhållande till andra samtida 

ishockeyspelsvarianter.6 

 Av spelarna på isen förtjänar en ett extra omnämnande, nämligen ingenjören, juristen och 

journalisten James George Aylwin Creighton. Denne har fått tillnamnet ”ishockeyns fader”, och 

betraktas allmänt som den drivande kraften bakom matchen, tillika upphovsman till de äldsta 

kända ishockeyreglerna, publicerade i Montreal Gazette, den 27 februari 1877. Regelverket ifråga 

bestod av sju punkter, vilka i princip var en rak avskrift av de engelska landhockeyreglerna, med 

det enkla undantaget att ordet ”land” ersatts av ”ice”. Noterbart är att reglerna föreskrev att 

spelet fördes ”on-side”, det vill säga inte tillät framåtpassningar (detta var följaktligen en tidig 

form av dagens offsideregel). Av detta följde att soloruscher snarare än snabba spelvändningar via 

långa djupledspass blev det primära sättet för spelarna att avancera på banan.7 

Publiceringen av de första ishockeyreglerna är annars att betrakta som ett viktigt led i den 

moderna ishockeysportens organisering. Samma år fanns det minst tre formella ishockeyklubbar i 

Montreal. I samband med Montreals stora vinterkarneval 1883 anordnades en ishockeyturnering 

med tre lag, varav två från Montreal (the Victorias och McGill University) och ett från Québec 

City (Québec Hockey Club). På grund av att Québecklubben endast mönstrade sju spelare, 

bantade Montreallagen sitt spelarantal med två man, varvid ishockeyspelet hastigt och lustigt 
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förvandlades från ett nio- till ett sjumannaspel. Turneringen i sig fick mycket publicitet, varpå 

ishockeyklubbar (som följde Montrealreglerna) snart bildades i Ottawa, Québec, Kingston och 

Halifax.8  

Något senare (1887) konstituerades Amateur Hockey Association of Canada av 

representanter för ishockeyklubbar i Montreal, Ottawa och Québec. Det regelverk som 

anammades byggde på de spelregler som kodifierats i Montreal och inbegrep bland annat spel 

med sjumannalag, tekningar, gummipuck och offside. Innan 1880-talets utgång hade den 

organiserade ishockeyn spridit sig bortom västra Québec och östra Ontario, för att 1905 ha fått 

en landsomfattande utbredning. Då hade även en rejäl social breddning ägt rum inom ishockeyn, 

så till vida att sporten inte längre var förbehållen engelsktalande män i samhällets överskikt, utan 

även förekom i Kanadas franskspråkiga delar, omhuldades av en allt större del av den manliga 

arbetarklassen samt praktiserades av ett växande antal kvinnor. Samtidigt började man på sina håll 

tala om ishockeyn som Kanadas nationalsport par excellence.9  

Vid detta lag hade ishockeyn även gjort avtryck i USA. Upptakten för ishockeyn i USA har 

daterats till 1894, då några amerikanska studenter kom i kontakt med sporten i samband med en 

tennisturnering i Niagara Falls. Inom kort började collegelag och sportklubbar i USA:s nordöstra 

delar att överge den ispolo man tidigare roat sig med vintertid till förmån för den snabbare och 

mer rafflande kanadensiska ishockeyn. En viktig milstolpe i sammanhanget är annars bildandet 

(1903) av världens första helprofessionella ishockeylag, Portage Lakes, hemmahörande i 

Michigan. Året därpå skapades historiens första proffsliga, i form av International Hockey 

League. Ligan, som bestod av fem lag spridda över nordöstra USA och Ontario, opererade bara i 

några år (1904–1907), men andra halv- och helprofessionella ligor växte snart upp runt om i 

Nordamerika. National Hockey League (NHL), bildad den 22 november 1917 i Montreal, ur 

askan av National Hockey Association (grundad 1909), var den som med tiden kom att visa sig 

mest livskraftig.10  

Det dröjde dock till mitten av 1930-talet innan NHL hade uppnått herraväldet inom 

ishockeysporten i stort i såväl USA som Kanada. Historikern John Wong har i detta avseende 

dragit ett streck i tidens sand 1936, då Canadian Amateur Hockey Association tecknade ett 

farmaravtal med NHL, vilket innebar att den sista fristående och mer inflytelserika 

amatörishockeyorganisationen i Nordamerika ”rättade in sig i ledet” som ett underordnat organ. 

Därmed kan också det nordamerikanska ishockeylandskapet i stora drag sägas ha fått det 

utseende som idag ter sig närmast självklart.11  
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Lokal praktik… 
Åren kring sekelskiftet 1900 var ett oroligt skede i Kanadas historia. I moderniseringens fotspår 

följde en förment manlighetskris, enär den energiska och robusta pionjärmanligheten framstod 

som alltmer obsolet. I kolonialtidens nybyggarsamhälle var mannen sig själv nock och fick 

vackert livnära sig på det som egenhändigt kunde inhämtas från naturen (jakt, fiske, jordbruk 

etc.). Med urbaniseringens och industrialiseringens fortskridande fann sig i stället alltfler män vara 

sysselsatta med mekaniska arbetsuppgifter i fabriks- och kontorsmiljö, vilket gav näring till 

farhågor om det manliga släktets förvekligande. Därtill fortskred den kvinnliga emancipationen, 

samtidigt som nya familjemönster utvecklades, varvid mannens vedertagna ställning tycktes bli än 

mer kringskuren. Situationen komplicerades till yttermera visso av att man i Kanada då också var 

djupt involverad i att skapa politisk enhet och nationell gemenskap. Den konsolideringspolitik 

som utformades kom i mycket att inriktas på att sluta leden inåt, genom att förbinda landets olika 

delar och etniska grupper vid gemensamma värden/strukturer, samtidigt som man successivt 

frigjorde sig från den brittisk-viktorianska dominansen och sökte begränsa USA:s kulturella och 

ekonomiska inflytande.12 

 Ishockeysportens snabba utbredning i Kanada skall ses i ljuset av detta. Ishockeyn visade 

sig tämligen omgående vara ett idealiskt redskap för såväl kanadaisering som reproduktion av ett 

traditionellt manlighetsideal. Dels rörde det sig om en inhemsk kulturprodukt (till skillnad från 

den engelska fotbollen och den amerikanska baseballen, vilka trots trägna lanseringsförsök hade 

svårt att slå igenom i landet), dels kunde den med exceptionell precision dramatisera en föreställd, 

kanadensisk nationell identitet, försedd med ett potent maskulint prefix. Med ishockeyrinkens 

kyliga yta som ett Kanada i miniatyr, jämte spelets inbyggda intensitet och behov av fysiska 

kraftprov, kom spelet nämligen att avteckna sig som en perfekt metafor för hur många invånare 

uppfattade – och alltjämt upplever – sin tillvaro i landet. 13  Sociologen Michael A. Robidoux 

skriver: 

 
The distinction hockey received as being a rough sport […] served as a means for Canadians to 

display their proficiency in the clearly demarcated context of a sporting event, making hockey a 

valuable vehicle for expressing national identity. But it was not simply proficiency on the ice, it was 

physical proficiency within the masculinist tradition […]. Hockey displayed men who were 

perceived to be stoic, courageous, and physically dominant: precisely the same images of 

masculinity valued in First Nations culture, and later by early Canadian settlers. These historically 

pertinent attitudes attracted Canadians to hockey as the game provided Canadian males with an 

identifiable image outside of a British Victorian framework. Moreover, through hockey 

competitions, Canadians could exude superiority over Americans, illustrating for many a ‘victory 

for the industrious Canadian beaver over the mighty U.S. eagle’ […]. In essence, hockey became a 
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vehicle of resistance against British and American hegemony, something that Canadians continue 

to call on in periods of political or national uncertainty.14 

  

Robidouxs undersökning ger vid handen att kanadensisk ishockey – sett utifrån en amerikansk 

och europeisk horisont – redan från början framstod som utomordentligt våldsam samt att 

spelets hårda kanter var en direkt anledning till att sporten snabbt vann popularitet i landet och 

snart omfamnades som en verklig nationalklenod.15 

Historikern David Seglins har för sin del diskuterat ishockeyns starka ställning i Kanada i 

ljuset av Benedict Andersons tankar om nationer som föreställda gemenskaper:  
 

Hockey teams became an important basis of local identity, providing communities with an image 

and understanding of themselves during the rapidly changing late nineteenth century. The 

relatively isolated, self-contained town or city of the early 1800’s became increasingly dependent 

on a physically shrinking nation. Improved technologies such as rail, roadways, canal and lock 

system, the telegraph, steamships and eventually the telephone brought communities closer 

together. Once separated by time and space, the Central Canadian cities of Montreal, Brockville, 

Ottawa, Cornwall, Kingston and Toronto were drawn closer together as the exchange of people, 

capital, information and commodities became even easier. Identification and belonging to a town, 

village, city or region became an even more important and necessary means of locating oneself in 

an interconnected Dominion. [---] Canada was a very young Dominion, yet shared some common 

experiences. By the 1890’s an entire generation of ‘Canadians’ born after 1867 was maturing. 

Similarly, civil society, culture and economy were maturing under the administrative structures of 

the fledging Canadian state. A broadly defined ‘Canadian community’ and ‘Canadian identity’ had 

increasing possibility and resonance among a citizenry that had shared only a short history. Thus, 

taken together, hockey provided a uniquely Canadian celebration of both local and national 

communities.16 

 

Här skall dock noteras att det inte finns några belägg för att ishockeyns intima förbindelse med 

den kanadensiska nationella identiteten skulle vara följd av någon medveten ”manipulering av 

människors längtan efter närhet, känsloengagemang och sammanhang”, i alla fall inte initialt. Den 

starka kopplingen mellan ishockeyn och den kanadensiska självbilden tycks i stället vara något 

som växte fram tämligen slumpartat allteftersom, varvid den också börjat kultiveras mer aktivt, 

såväl av sportens egna företrädare som av politiska och ekonomiska intressen.17 

I övrigt skall påpekas att de första formella ishockeyklubbarna hade en påtaglig 

överklassprägel. Följdenligt genomsyrades också spelet till en början av tidens klasspecifika 

umgängesmönster, vilket går att sammanfatta med begreppet ”gentlemannaamatörism”. 

Amatörismen var från början en engelsk skapelse, med rötter i aristokratins manlighets- och 

bildningsideal, som tämligen oreflekterat följde med i bagaget när det brittiska sportkomplexet 
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spreds över världen. Kanadas nära förbindelser till den engelska kronan, genom att vara en del av 

det brittiska imperiet, gjorde att amatörismen tidigt fick starkt fäste inom det kanadensiska 

idrottslivet. Den engelska aristokratins förfinade gentlemannaamatör kom därmed att tjäna som 

förebild när det kanadensiska idrottsidealet mejslades ut: en amatör skulle utöva idrott i god anda 

och med fin stil, han skulle följa spelets oskrivna regler och samtidigt agera utan synbar 

ansträngning. Att segra var viktigt, men hur man vann och förlorade tillmättes minst lika stor 

betydelse. Ett tydligt tecken på att dessa föreställningar präglade den unga ishockeysporten är att 

de första spelreglerna saknade direktiv för utvisningar eller andra repressalier. Med tanken att en 

sports- och gentleman visste bättre än att tumma på reglerna följde uppfattningen att ojustheter 

var oavsiktliga snedsteg. Vid regelöverträdelser dömdes i stället till omstart, vilket ansågs vara det 

mest rättvisa sättet att lösa den uppkomna situationen på.18 

Amatörismen låter sig dock inte reduceras till ett dominerande moraliskt rättesnöre; den 

tjänade även som en effektiv uteslutningsmekanism visavi andra sociala grupper (arbetare, 

kvinnor, nordamerikanska urinvånare m.m.). Inledningsvis – i sin mest reaktionära form – 

specificerade amatörbegreppet i Kanada inte bara att vad som kännetecknade önskvärt idrottsligt 

agerande, utan föreskrev också att åtskilliga individer på grund av sin härkomst och/eller sociala 

ställning var oförmögna till tillbörligt idrottsutövande. Följande definition av en amatör, fastställd 

av Montreal Pedestrial Club, visar på den diskriminering som förekom inom det kanadensiska 

idrottslivet i stort åren kring ishockeyns formella organisering: 

 
One who has never competed in any open competition or for public money, or for admission money, or with 

professionals for a prize, public money or admission money, nor has ever, at any period of his life taught or 

assisted in the pursuit of Athletic exercises as a means of livelihood, or is a laborer or an Indian.19 

 

Historikern John Wong menar att för ishockeyns del breddades den sociala rekryteringen i takt 

med att sportens representationsfunktion blev allt viktigare, och konkurrenskraft fick företräde 

framför socialt umgänge i slutna sällskap.20 Vägen dit var emellertid lång och krokig.  

En första betydelsefull knuff framåt fick ishockeyn i Kanada genom att snabbt tas upp 

inom olika samhällsinstitutioner (skolor, kyrkor, krigsmakt m.m.) där den efter brittiskt mönster 

användes i utbildningen av unga män. I enlighet med där förordade manlighetsideal – 

gentlemannaamatören – skulle ynglingarna med spelets hjälp formas till redbara män, utmärkta av 

disciplinerad kraftfullhet, till gagn för nationen. Ishockeyns verkliga popularisering inföll dock 

inte förrän dess amatöröverdrag skalades bort, och spelet rekonstruerades som en våldsam 

publiksport i gruv- och industristäder runt om i Kanada och USA. I den nya kontexten vävdes 

ishockeyn in i redan etablerade kulturmönster. Mycket av den manliga arbetarklassens 
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fritidsaktiviteter var centrerade till krogen innefattade bland annat superi och vadslagning. Den 

maskulinitet som frodades i denna miljö var långt mer robust än den gentlemannaamatören 

företrädde. Detta i kombination med att spelet här fick en utpräglad representationsfunktion, i 

stället för att främst användas i utbildningssyfte, gjorde att en mer aggressiv och brutal ishockey 

utformades, där vinnandet sattes främst.21 

Det just beskrivna förloppet markerar proffsishockeyns framväxt i Kanada och Nordöstra 

USA under 1900-talets inledning. Tydligt framgår en förskjutning i sportens uppbyggnad och 

manlighetsideal, något som följde när sportens brittiskt och viktorianskt färgade så kallade 

”moraliska entreprenörer” successivt ersattes av ”ekonomiska entreprenörer”, inte sällan 

sprungna ur den nordamerikanska industrikapitalismens mylla. Betydelsefullt härför var den 

förändrade sociala situationen för befolkningen i stort. Med förkortad arbetstid och högre 

inkomst klev arbetarklassen fram som en köpstark grupp i samhället, varpå dess medlemmar blev 

presumtiva konsumenter inom den spirande nöjesindustrin.22 Hjälpt av aggressiv marknadsföring, 

tidens för kroppskultur och våldsam herridrott förmånliga vindar samt genom stor draghjälp av 

det nya etermediet radio, kom den vinstinriktade proffsishockeyn snart att överskugga 

amatörvarianten. En form av spelet – med NHL som givet flaggskepp – började snart uppfattas 

som den rätta formen. När televisionen gjorde sitt intåg, och NHL-matcher från 1952 och framåt 

kunde ses av en större allmänhet hemifrån, konsoliderade denna typ av ishockey sin ställning som 

det ”naturliga” sättet att organisera spelet.23 

 Därmed kom också den våldsanstrukna kanadensiska ishockeymaskuliniteten att slå ut i full 

blom. Hur såg den då ut? Bäst har den kanske beskrivits av Richard Gruneau och David Whitson 

som: 

 
A decent person of few words, but with a powerful sense of his own abilities and the toughness 

and physical competence to handle any difficulties that might arise; a man that people respect and 

look up to but don’t dare cross; a man who generally respects the rules that govern social life, but 

knows how to work outside them if necessary.24 

 

En liknande hjältebild går igen i otaliga Hollywoodproduktioner från efterkrigstiden, ofta 

gestaltad av John Wayne. Den kanadensiska ishockeyvarianten har dock traditionellt varit en 

något råare och mer oborstad sälle, med Gordie Howe25 som arketyp, det vill säga en mångsidig 

och skärpt, men samtidigt hårdkokt individ, som inte lägger fingrarna emellan, menar Gruneau 

och Whitson.26  
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…blir internationell sedvänja 
Hur och när den moderna ishockeysporten kom till Europa är oklart. Ibland sägs att den första 

regelrätta ishockeymatchen på europeisk mark spelades av två engelska universitetslag i St. Moritz 

1885. Andra uppgifter gör gällande att Arthur Stanley – son till den brittiske generalguvernören i 

Kanada, Lord Stanley av Preston, som 1892 satte upp en pokal (Stanley Cup) att utdelas till 

landets främsta amatörishockeylag – tog med sig spelet till Europa 1895, där han introducerade 

det vid det engelska hovet. I internationella ishockeyförbundets 100-årsskrift, World of Hockey, 

noteras i stället att de moderna olympiska spelens föregångsman, baron Pierre de Coubertin, skall 

ha blivit mäkta imponerad av den kanadensiska ishockeyn i samband med en Nordamerikaresa 

vintern 1889, men att sportens introduktion i den Gamla världen dröjde till 1890-talets senare del, 

då den Kingstonfödde, kanadensiske skridskoåkaren George Meagher under en Parisvistelse 

arrangerade en rad vänskapsmatcher mellan lokala skridskoåkare och brittiska bandyklubbar.27  

 En komplicerande omständighet i sammanhanget är att bandyn i Europa först gick under 

namnet ”hockey”. Bandyns ursprung är i stort sett lika dunkelt som ishockeyspelets. Liksom i 

fallet med ishockeyn har bandyns rötter sökts i olika arkaiska spelformer. Den moderna bandyns 

vagga brukar dock förläggas till England. Vissa uppgifter säger att Bury Fen-distriktet, i Englands 

sydöstra delar, var ett pulserande bandycentrum redan vid 1800-talets början. År 1860 skall 

försök ha gjorts att införa spelet i London, under det att två Bury Fen-lag spelade i Crystal Palace, 

medan den första bandymatchen mellan två Londonlag ägde rum 1875 (spelet gick då under 

namnet ”hockey on ice”). Andra uppgifter gör gällande att vissa bestämda bandyregler tagits fram 

i Bury Fen-distriktet så tidigt som 1882, men att ett enhetligt engelskt regelverk för bandyn kom 

till stånd först med bildandet av National Bandy Association 1891. Samma år skall Bury Fen 

Bandy Club ha introducerat bandyn i Holland. Annars hävdas ofta att engelska turister förde med 

sig bandyn till den europeiska kontinenten. En vidare fingervisning om sportens spridning ger 

noteringen att det skall ha spelats bandy i nuvarande Tjeckien på 1890-talet, men att spelet då 

betecknades ”bandy hockey”. Detta aktualiserar den besvärande omständighet att det för en 

sentida betraktare kan vara svårt att avgöra huruvida det var en tidig form av bandy eller det vi 

idag kallar för ishockey som dåtida uppgifter egentligen avser.28 

 I Nordisk familjeboks välrenommerade sportlexikon talas hur som helst om att ishockeyn 

omkring 1906 hade börjat överflygla föregångaren bandy på den europeiska kontinenten. Klart är 

att den kanadensiska ishockeyns utbredning i Europa följde i bandyns fotspår, genom att tidigt få 

fäste i metropoler och fashionabla vintersportorter, såsom Wien, Prag, Berlin, Davos och St. 

Moritz.29 En historisk milstolpe är annars internationella ishockeyförbundets konstituerande, i 

Paris den 15–16 maj 1908, under namnet Ligue Internationale de Hockey sur Glace (på 1950-talet 

 



 
85De första skären

fick förbundet sin nuvarande benämning, International Ice Hockey Federation, förkortat, IIHF) 

av representanter för belgisk, fransk, schweizisk och brittisk ishockey. I World of Hockey anges att 

bildandet bottnade i en önskan om ett gemensamt internationellt regelverk i efterdyningarna av 

de första landskamperna mellan Frankrike, Schweiz och Belgien 1905.30  

Den första EM-turneringen arrangerades 1910, i den schweiziska vintersportorten Les 

Avants, med Belgien, Schweiz, Storbritannien och Tyskland som deltagare (ett kanadensiskt lag, 

Oxford Canadians, huvudsakligen bestående av Rhodesstipendiater ingick även i turneringen 

utom tävlan). Rinken byggdes upp framför spelarhotellet. I stället för en monterbar sarg 

avgränsades planen med vanliga snöhögar, något som vållade irritation bland deltagarna, så till 

vida att den ena änden av planen var avsevärt mycket bredare än den andra. Nya EM-turneringar 

anordnades sedan på årlig basis fram till första världskrigets utbrott, även om det så kallade 

LIHG-mästerskapet (som genomfördes 1912–14), där också utländska spelare fick medverka, av 

somliga hölls för att vara mer prestigefullt.31  

Under första världskriget låg ishockeyn i träda i Europa, men sporten fick förnyad vind i 

seglen i och med den ishockeyturnering som anordnades i samband med Antwerpen-OS 

vintersportvecka, våren 1920, varunder bland annat Sverige sällade sig till den växande skaran av 

ishockeyspelande länder. Att turneringen ingöt nytt blod inom internationell ishockey var dock 

mer det amerikanska och kanadensiska lagets förtjänst. Spelarnas atletiska färdigheter och 

högklassiga skridskoåkning imponerande nämligen stort på både publik och motståndare. För 

övrigt tycks deras popularitet ha varit säkrad redan vid ankomsten i och med att många i 

Antwerpen hade USA:s och Kanadas insatser under kriget i färskt minne (merparten av Kanadas 

lagmedlemmar var också stationerade i Europa under första världskriget).32  

När det gäller ishockeyspelets karaktär och kulturella utformning i Europa åren kring 

Antwerpen-OS talar följande rader, saxade ur en redogörelse för hemmafronten signerad Oxford 

Canadians förgrundsgetalt, Gustav Lanctôt, från 1913 sitt tydliga språk: 

 
At the present time hockey is winning great popularity everywhere in Europe. England has erected 

two new artificial ice rinks in Manchester and Glasgow. Germany boasts of two rinks in Berlin, 

one in Munich and is building one in Hamburg. Bohemia ranks first of all, with eleven hockey 

clubs and Switzerland being second with seven or eight. Hungary is willing to replace bandy – a 

short stick game unknown in Canada – by the real Canadian game; and Holland, Austria, and 

Russia are studying the idea of founding hockey clubs.  I must say to the praise of the European 

players that better hockeyists can really be met with, but certainly no better sportsmen. Coming 

nearly all from the university trained class they are gentlemen before players. They play the game 

for the sake of it, and always keen in a fight they would never think in order to win to resort to 

second-class tricks or hardly fait tactics. Needless to say, rough play is unknown. The expulsion of 
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a player nearly creates a sensation, and the most innocent tripping is spurned and booed down the 

whole house, though the play begins to show tendencies of becoming more strenuous and 

aggressive. In Brussels hockey is not only a noble sport, but it might be called with good reasons a 

‘sport of nobles’. Many a son of Belgian noblemen make it their favourite pastime. We meet on 

the ice young men whose name figure prominently in the Gotha. A remarkable feature of the 

European ice rinks is the way the spectators are accommodated. There are no rows of seats, but 

the place, which generally possesses a gallery, has its two floors laid up with tables at which you sit 

and drink and even dine, if you care for, while watching the matches.33 

 

Även om EM-turneringen 1910 genomfördes under tämligen primitiva förhållanden är det 

sålunda tydligt att ishockeyns spridning i Europa gick hand i hand med uppförandet av 

konstisbanor. I övrigt noteras att ishockeysporten till en början alltså tycks ha haft en om möjligt 

mer exklusiv social förankring i Europa än i Kanada. Likafullt kan sägas att ishockeyn spreds via 

överlappande sociala nätverk inom den nordamerikanska och europeiska societeten, genom att 

personer i stil med Arthur Stanley, George Meagher och Pierre de Coubertin, fick upp ögonen 

för spelet och sökte inympade den i det exklusiva sällskapslivet i Gamla världen. 

Ett förtydligande är dock på sin plats beträffande Lanctôts hänvisning till de många 

ishockeyspelande belgiska adelssönerna. Även om ishockeyn under pionjäråren kan karaktäriseras 

som en exklusivt manlig sport i Europa var det på intet sätt bara yngre män som utövade sporten. 

Snarare tycks ishockey ha praktiserats av distingerade gentlemän i alla åldrar. Det tyska storlaget 

Berliner Schlittschuh Club inbegrep exempelvis en rad ”alte Herren”, medan det franska laget i 

Antwerpen-OS mönstrade flera åldermän, och Schweiz lagkapten i samma turnering var den då 

38-årige Max Silling, som just valts till internationella ishockeyförbundets president.34  

Det senare aktualiserar den omständigheten att det saknades vattentäta skott mellan spelar- 

och ledarkadern. Under 1900-talets inledning tycks det i stället snarare ha varit regel än undantag 

att ishockeyfolket samtidigt iklädde sig flera roller (spelare, ledare, domare, arrangör, 

förbundsdelegat m.m.). Lanctôts anmärkning om att ishockeyn spelades för sin egen skull skall 

emellertid inte tas som intäkt för att tävlingsmomentet var oviktigt i den europeiska ishockeyns 

barndom. Att ett vitalt och mångfacetterat landskampsutbyte kom i gång tämligen omgående 

efter införandet kan tvärtom ses som ett tydligt tecken på att spelet redan inledningsvis var klart 

sportifierad.35 

Genom den uppsjö av olika internationella turneringar som anordnades skall ishockeyn vid 

1920-talets mitt ha vuxit fram till ”vinterns stora publiksport på kontinenten”. Vid detta lag hade 

även spelstandarden höjts, mycket till följd av de ”många kanadensare [som] spelade i eller 

verkade som tränare för europeiska klubbar”, som det heter i Nordisk familjeboks sportlexikon.36 Att 

det länge var si och så med spelstandarden inom europeisk ishockey framgår mer än väl av att 
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Sveriges nybakade landslag faktiskt kunde åka till Antwerpen-OS och spela jämnt med och/eller 

överglänsa kontinentens övriga ishockeynationer.37 

Under OS i Garmisch-Partenkirchen 1936 lyckades England snuva guldmedaljerna framför 

näsan på storfavoriterna Kanada och bronsmedaljörerna från USA, vilket var en rejäl fjäder i 

hatten för europeisk ishockey, även om laget ifråga var fyllt av kanadensiska medborgare med 

dubbla pass. I regel räckte dock inte ens tillgången till naturaliserade nordamerikaner för att 

europeiska ishockeylag skulle få stopp på kanadensiska eller amerikanska lag. Fram till och med 

1950-talet var det nordamerikanska ishockeykunnandet i själva verket så stort att andra rangens 

student- och korporationslag vanligtvis avfärdade de europeiska landslagen utan större besvär. 

Detta medan de bästa kanadensiska proffsen länge ansågs vara smärtsamt överlägsna allt vad 

europeiska storspelare hette. Talande är att av de sammanlagt 330 matcher som olika 

kanadensiska landslagskombinationer spelade i Europa under 1930-talet (varav huvuddelen var 

rena uppvisningsmatcher) vann man hela 293 och förlorade endast 16. De enda plumparna i 

medaljprotokollen i mästerskapssammanhang var VM 1933, då man fick nöja sig med silverplats 

efter USA, och OS 1936, där England alltså blev för svårt.38 

Det var också i England som den första reguljära proffsishockeyn på europeisk mark kom 

igång. Det första kända lag där spelarna fick betalt var Grosvenor House Canadians (säsongen 

1931/32). År 1935 formades den första helprofessionella ishockeyligan, English National League 

(EHL), en händelse som historikerna Osmo Kivinen, Jani Mesikämmen och Timo Metsä-Tokila 

menar markerar slutet för den rena amatörishockeyn i Storbritannien. Ligans verksamhet 

hejdades dock av andra världskrigets utbrott.39 Ansatser till proffsishockey gjordes även på andra 

håll i Europa vid samma tid. I Nordisk familjeboks sportlexikon anges att amerikanen Jeff Dickson 

1932 försökte dra igång en professionell ishockeyserie i Paris, men att projektet misslyckades. En 

mer bestående och vittförgrenad proffsverksamhet liknande den nordamerikanska framträdde 

inte heller i Europa förrän mot 1900-talets slut.40 Under tiden fortsatte dock amatörishockeyn att 

breda ut sig över världen. 

Under 1930-talet spred sig ishockeyn bortom Europa. År 1930 deltog en grupp 

medicinstuderande från Manchuriet för Japans räkning i VM i Chamonix. I september 1936 hölls 

det första nedsläppet i Afrika, då brittiska universitetslag från Oxford och Cambridge for till 

Johannesburg för att spela en serie uppvisningsmatcher. Snart därpå formades också det första 

sydafrikanska laget, av åtta kanadensare, två tyskar och en australiensare. Starten för den 

australiensiska ishockeyhistorien har i sin tur daterats till 1907, då den första formella 

ishockeymatchen säga ha genomförts, i form av en vänskapsmatch mellan skridskoåkare från 

Melbourne och amerikanska matroser. Två år senare lär det ha funnits fyra ishockeyklubbar bara i 
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Victoriaprovinsen och två andra i New South Wales. Den australiensiska ishockeyn tappade dock 

kraft i och med första världskriget, men utvecklingen tog åter fart under mellankrigstiden, då 

landet gick med i internationella ishockeyförbundet (1938). Vid andra världskrigets utbrott 1939 

var annars totalt 24 länder anslutna till internationella förbundet, varav merparten europeiska, 

medan Australiens och Japans medlemskap vittnar om att ishockeyn blivit en global företeelse.41 

Under andra världskriget gick internationella ishockeyförbundets verksamhet på sparlåga. 

Några EM-, VM- eller OS-turneringar anordnades inte dessa år. Det internationella match- och 

tävlingsutbytet var på sina håll ändå anmärkningsvärt livligt. Det gäller inte minst i Tyskland. 

Mellan december 1940 och november 1943 spelades 35 internationella ishockeymatcher i Berlin 

sportpalats, medan en planerad match mot HC Davos den 22 november 1943 tvingades ställas in 

på grund av de allierades bombraider, då anläggningen i princip blev sönderspräng.42 I övrigt 

noteras att det anordnades stora internationella ishockeyturneringar i Garmisch-Partenkirchen 

såväl 1940 som 1941. Bland deltagarländerna fanns tyska bundsförvanter som Italien och 

Rumänien, men även neutrala länder som Schweiz och Sverige ställde upp till spel.43  

 

 

Konklusion 
Det råder stor enighet bland forskarna om att den moderna ishockeysportens organisering utgick 

från 1870-talets Montreal. Det var nämligen där och då, menar man, som en av de otaliga, löst 

sammanhållna ishockeyspelsvarianter som praktiserades i Nordamerika under 1800-talet började 

systematiseras och regleras allt hårdare, för att efterhand tas upp i allt vidare kretsar, och därmed 

komma att definiera en ny sport. Vidare bör ishockeyns snabba utbredning i Kanada ses i ljuset 

av den oro som följde i den moderna samhällsomvandlingens kölvatten, i form av en förment 

manlighetskris jämte ansträngningarna att skapa nationell gemenskap i den forna kolonin. 

Ishockeyn visade sig nämligen tämligen omgående vara ett idealiskt redskap för såväl 

kanadaisering som reproduktion av ett traditionellt manlighetsideal.  

 Det är oklart när och hur ishockeyn kom till Europa, men mycket tyder på att sporten 

spreds via överlappande sociala nätverk inom det mondäna nordamerikanska och europeiska 

sällskapslivet. Det är annars värt att notera att ishockeyns utbredning på den europeiska 

kontinenten tycks ha följt i bandyns fotspår, där den mycket tack vare uppförandet av allehanda 

ispalats snart konkurrerat ut föregångaren. Till saken hör att en jämförelsevis vital och 

mångfacetterad landslagsverksamhet kom igång tämligen omgående i Europa, vilket tillsammans 

med den rika förekomsten av andra stora internationella ishockeyarrangemang verkade för att 

spelet vid mitten av 1920-talet framstod som vinterhalvårets stora publiksport på kontinenten.  
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Av detta följer att ishockeysporten tidigt kopplades till ”det nationella” i såväl Nordamerika 

som i Europa, och att detta var en direkt anledning till dess popularisering. Därmed kan 

ishockeyns samhällsfunktion under pionjäråren i stort preciseras till nyttofältet ”tävlingsidrotten 

som underhållning och nationell gemenskap”. Den viktiga omständighet att spelet kultiverades i 

sekelskiftets (1900) mondäna sällskapsliv gör dock att den också kan sorteras in i nyttofältet 

”idrotten som social mötesplats, gemenskap och konsensus”. 
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KAPITEL 6 
Idrott, modernisering och nationell identitet 

i Sverige 1870–1945 
 

 

 

iskussionen i föregående kapitel rörde den moderna ishockeysportens uppkomst och 

internationella spridning till och med andra världskrigets slut. Jag visade bland annat 

att den formella starten för svensk ishockey var en del av ett allmänt uppsving för 

ishockeysporten i Europa. Mot denna bakgrund diskuteras här den svenska samhällsutvecklingen 

jämte idrottsrörelsens utformning från 1800-talets slut till 1945. Avsikten är att konkretisera det 

historiska sammanhang vari den svenska ishockeylanseringen ingick. 

D
Redogörelsen inleds med en översikt över det moderna svenska välfärdssamhällets 

formering åren 1900–1945. Denna skissering ackompanjeras av en redovisning av ”det 

nationellas” genomslag i landet kring sekelskiftet 1900. Därpå tecknas den inhemska 

idrottsrörelsens framväxt, med särskild tonvikt på dess reella genombrott under mellankrigstiden. 

Detta avsnitt följs av en diskussion av den svenska idrottsnationalismen under 1900-talets första 

decennier. Längre fram i kapitlet granskas vinterhalvårets svenska lagbollspelstraditioner med 

fokus på bandysportens utformning till och med andra världskrigets slut. Kapitlet avslutas med 

en konklusion där analysresultatet summeras.  

 I övrigt ett förtydligande: Medan framställningen i stort utgår från tidigare forskning bygger 

redogörelsen för bandysportens utveckling i huvudsak på empirisk grundforskning genomförd 

speciellt för detta ändamål. Det har varit nödvändigt då någon mer systematisk vetenskaplig 

utredning av bandyns historia inte föreligger, och jag menar att en grundlig analys av ishockeyns 

introduktion och påföljande utveckling i Sverige fordrar att dess snarlika föregångare synas 

närmare i sömmarna. Detta inte minst med tanke på att det svenska OS-laget i ishockey 1920 till 

stor del bestod av bandyspelare, men också eftersom de fåtaliga vetenskapligt fotade 

forskningsinsatser som faktiskt rör bandyns ställning i landet under 1900-talets första hälft tyder 

på en märkbar spänning sporterna emellan.44 
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Modernisering och nationell identitet på tröskeln till folkhemmet 
Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett land som med västeuropeiska mått mätt tedde sig närmast 

outvecklat. Industrialiserings- och urbaniseringsgraden var oansenlig, huvudnäringen utgjordes av 

jordbruk, och den allmänna levnadsstandarden var låg. Medan demokratiseringsvindarna blåste 

allt starkare på kontinenten var det politiska inflytandet i Sverige begränsat för det stora 

folkflertalet, då endast sju procent av landets invånare hade rösträtt. Åtskilliga svenskar 

emigrerade i jakt på drägligare liv, inte minst till ”möjligheternas förlovade land”, USA.45 

Vid andra världskrigets utbrott var läget ett helt annat. Då tornade Sverige upp sig som en 

västerländsk industrination av rang, med en unik utvecklingstakt och en rationell 

samhällsorganisation som imponerade även i Amerika. Allmän och lika rösträtt för kvinnor och 

män vid riksdags- och kommunalval infördes åren 1918–1921. Mot slutet av 1930-talet utgjordes 

den dominerande arbetargruppen i landet av industrianställda, samtidigt som endast en tredjedel 

av landets invånare livnärde sig genom jordbruk. Även rörelsemönstret hade förändrats. Det sista 

stora emigrationsåret var 1923. I stället för att flytta utomlands rörde sig svensken alltmer inom 

landet; flyttlassen gick från landsbygden till rikets större städer och spirande industrisamhällen. 

Till saken hör att oräkneliga svenskamerikaner återvände till Sverige under mellankrigstiden.46 

Denna hisnande utveckling markerar det moderna svenska välfärdssamhällets formering – 

tillika folkhemsprojektets uppbyggnad. Diskussioner om detta inbegriper i regel hänvisningar till 

ett par konkreta händelser, i form av den så kallade kohandeln mellan Sveriges 

socialdemokratiska arbetarparti och Bondeförbundet (1933), samt Saltsjöbadsavtalet (1938), där 

arbetsmarknadens parter – Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen – enades 

om borgfred. Enkelt uttryckt brukar sägas att med dem etablerades den samförståndsanda, 

kompromissvilja och känsla av nationell intressegemenskap som ansetts prägla Sverige under 

folkhemsåren.47  

Som Jonas Frykman påpekat är det dock först med facit i hand som mellankrigstiden 

framstår som början på en stabil folkhemsepok. 48  För merparten av landets invånare var 

folkhemsprojektets välfärdsfrukter ännu vid mellankrigstidens slut en utopi. Klassamhällets hårda 

skrankor höll visserligen på att slipas ned, men den sociala och ekonomiska utvecklingen gick 

mycket sakta. För ”vanligt folk” var mellankrigstiden sålunda inte så mycket ”välmågans tid” som 

krisårens och villrådighetens. Skräcken för sjukdom var stor, samtidigt som arbetslöshetssiffrorna 

var höga (inte ens under perioden ”goda år” understeg arbetslösheten 10 procent) och ideliga 

strejker utbröt. Mellankrigstiden betecknas därför ofta som en brytningstid, en tid då människan 

levde i skarven mellan dåtid och framtid, där gammalt och nytt ställdes i skarp motsättning till 

varandra, och dispyterna var många och uppslitande.49 
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Mycket av tidens kontroverser kan sägas ha gällt ”det nationella”. Decennierna kring 

sekelskiftet 1900 florerade föreställningen att världens nationer var inbegripna i en ständigt 

fortgående tävling med varandra. Denna tankefigur fick sitt kanske mest radikala uttryck i första 

världskriget, men gällde även ländernas tekniska, industriella och ekonomiska utveckling, liksom 

deras storlek, skönhet och ålder. Den främsta arenan för dessa kraftmätningar var de 

världsutställningar som olika städer runt om i världen arrangerade från och med 1800-talets mitt. 

Teknik och uppfinningar stod ofta i centrum vid dessa tillställningar, men snart upptäcktes att 

folklore attraherade människor, varvid man även började tävla om vem som kunde uppvisa den 

mest färgstarka folkkulturen.50  

För svensk del innebar detta att man dammade av delar av vikingalivet samt skapade 

idylliserade bilder av den svenska allmogekulturen. Samtidigt fick den svenska naturen – i 

synnerhet vinterlandskapet – stark symbolisk och nationalromantisk nimbus. Bland andra och 

mer handfasta manifestationer för tidens nationalistiska strömningar märks skapandet av Skansen 

(1891), lanseringen av den svenska flaggan, jämte upptagandet av ”Du gamla du friska” (”friska 

ersattes 1905 med ”fria”) som svensk nationalsång, liksom tillkomsten av Statens institut för 

rasbiologi (1922).51 

Viktigt att notera är att ”det nationellas” uppsving inte bara hade att göra med externa 

nationalistiska ambitioner, utan kanske främst tjänade internnationalistiska syften. Från 

konservativt håll önskande man att de nationella symbolerna skulle ha en samlande funktion i en 

orolig tid, präglad av snabb social omvandling och djupa klassmotsättningar. Emigrationen 

vållade oro och den svenska ”folkstammen” ansågs vara hotad. På hemmaplan sågs socialismens 

kosmopolitiska anslag som ett hot, varför dess företrädare framstod som potentiella 

landsförrädare.52  

I egenskap av att vara både internationalister och modernister ställde sig 

socialdemokraterna i princip avvisande till de konservativa nationalistiska strömningarna. För 

arbetarrörelsens representanter var nationen snarast knuten till en förtryckarnas historia, 

representerad av försvaret, kungahuset och kyrkan. Även många liberaler ställde sig skeptiska till 

den tillbakablickande, storsvenska fosterländskheten. Det gäller till exempel Ellen Key, som i 

Tankebilder (1901) talade om att den hade ”låtit nationens självkänsla bokstavligen leva av stenar i 

stället för bröd – minnestenar, gravstenar, minnesstoder”.53 

Flera forskare har dock påpekat att ”det nationella” ingalunda var något som odlades 

enbart på den politiska högerkanten. En av dem är historikern Lars M. Andersson. Till tidens 

tecken hörde, med hans ord, en  
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nyväckt flaggviftande, punschdrickande storsvenskhet som manade fram minnet av fornstora 

dagar, vårdade sig om den hotade allmogekulturen och betonade folkgemenskapen i ett etniskt 

homogent Sverige. Denna chauvinism angreps förvisso intensivt av den borgerliga och socialistiska 

vänstern. Inte desto mindre blev fosterländskheten och föreställningen om det genuint svenska 

som ett värde i sig en överideologi. Bondeförbundet utnyttjade föreställningen om det nödvändiga 

i att bevara den svenska folkstammens renhet för att tillgodose sina intressen och 

socialdemokraterna var angelägna om att framstå som fosterländska för att vinna politisk 

legitimitet och […] för att markera avståndstagandet från den revolutionära vänstern.54 

 

Orvar Löfgren har konstaterat att den hårdnande politiska kampen på 1920-talet i hög grad 

handlade om vem som kunde verka för nationens bästa. Socialdemokratin gick segrande ur denna 

strid, vilket han karaktäriserar som upptakten för ett nytt skede i ”försvenskningen av Sverige”, 

under det att tre centrala begrepp vävdes samman i form av ”demokrati”, ”medborgarskap” och 

”modernitet”. Löfgren skriver:  

 
Denna till synes paradoxala koppling mellan en ny individualism och en ny kollektivism blev en viktig 

byggsten i visionerna av folkhemmet. Den nya välfärdsstaten skulle bebos av individer som brutit upp 

från gamla kollektiv och bidningar, men som dock måste lära sig att bära sin nya frihet med en stor 

portion samhällsansvar. I detta identitetsbygge blev vikten av att vara modärn central. Folkhemmet 

baserades på en föreställning om kollektivt framsteg: en enad nation som beslutsamt tågade in i en 

gemensam framtid. På denna resa måste gammalt bagage, föråldrade vanor, traditioner och lojaliteter 

kastas i diket eller lämnas in på museernas effektförvaring. En god svensk måste vara en modern 

svensk med fast framtidsblick, en som inte släpade benen efter sig. Därför kunde anklagelser för 

traditionalism och konservatism riktas både mot den gamla eliten som försökte klänga sig fast vid 

otidsenliga klassprivilegier eller mot allmogen som inte ville förstå den nya tidens välsignelser.55 

 

Löfgren konstaterar vidare att det moderna Sverige fordrade andra historier och hjältegestalter än 

dem som den konservativa punschnationalismen lovsjungit med blicken fäst på fornstora dagar. 

Historieskrivningen reviderades så till vida att den kom att röra demokratins seger. Intresset för 

allmogekulturen bestod, men spelpjäserna flyttades om: i stället för bondebefolkningens starka 

kärlek till konungen blev det deras demokratiska sinnelag som lyftes fram. Framför gamla 

krigarkungar tornade snart mer folkliga hjältar upp sig som Sveriges nya heroer (vetenskapsmän, 

industripionjärer m.m.). Därtill kom även ett större intresse för den vanlige medborgaren – eller 

”Medelsvensson”, för att nyttja ett uttryck som lanserades vid Stockholmsutställningen 1930.56 

Christer Strahl har anmärkt att det fanns en nationell argumentationslinje bland 

socialisterna, vilken kom till uttryck redan vid 1800-talets slut, i form av en accentuering av ett 

nationellt behov av inre rekonstruktion och reformer. Som Löfgren har påpekat vore det dock ett 
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misstag att reducera framväxten av det ”nya Sverige” till en följd av en medveten planläggning, i 

form av ideologiska programförklaringar och/eller farbroderliga pekpinnar. I hans ögon var nya 

vanor, beroenden, lojaliteter och konsumtionsmönster, vilka överskred traditionella sociala och 

regionala gränser, minst lika viktiga faktorer.57 Denna tanke får stöd av Jonas Frykman, under det 

att han understrukit hur slående spontan och oreglerad nationaliseringsprocessen tycks ha varit:  

 
Mycket handlade om frigörelse ur tvinsjuka mönster, som man visste inte fungerade. Ingen hade 

egentligen någon fungerande eller samlad idé om vad slutresultatet skulle bli. […] Det som fanns var 

nyfikenheten på något nytt. Man prövade sig fram, gjorde misstag och nya erfarenheter. Ur uppsjön av 

praktiska problem, stigar att undersöka och valhänta försök växte så småningom ett mönster fram, ett 

som vi i efterhand kan identifiera. Det vore ett misstag att se det mönstret som resultatet av en 

planläggning. Snarare hade det sitt ursprung i vardagens vanor, önskemål och erfarenheter i mötet 

med mer eller mindre medvetna reformprogram.58  

 

Frykman är tydlig med att kroppen kom att stå i fokus för mycket av skapandet av det moderna 

Sverige. Enligt Frykman kom abstrakta idéer om det svenska välfärdssamhällets utformning att 

konkretiseras för medborgarna genom att de handlade om så enkla saker som vad kroppen 

fordrade i termer av hygien, motion och sexuell njutning.59 

Denna slutsats är i mina ögon särskilt beaktansvärd i ett sammanhang som detta, dels då 

den pekar på att ”disciplinering” och ”emancipation” gick hand i hand, dels genom att den riktar 

uppmärksamheten mot idrottens betydelse för formulering av det moderna Sveriges kulturella 

identitet. Både Löfgren och Frykman tillskriver i själva verket – liksom åtskilliga andra forskare – 

idrotten en grundläggande roll i moderniseringen och skapandet av den moderna svenska 

nationella identiteten.60 Frågan är då hur idrottsrörelsen förhöll sig till ”det nationella”. För att 

reda ut den saken är det emellertid nödvändigt att först se närmare på idrottsrörelsens utformning 

i stort under 1900-talets första decennier.  

 

 

Den svenska idrottsrörelsens utformning 1870–1945 
Den moderna tävlingsidrottens vagga brukar sökas i industrialismens England. Under 1800-talets 

senare del började det brittiska sportkomplexet göra avtryck i Sverige.61 Ofta ges officeren och 

gymnastikläraren Viktor Balck epitetet ”den svenska idrottens fader”. Balck hade kommit i 

kontakt med den anglosaxiska tävlingsidrotten i samband med utlandsresor på 1870-talet. 

Trosvisst verkade han sedan för dess etablering på svensk mark. Trots Balcks och andra 

entusiasters ihärdiga propaganda förde idrotten en tämligen undanskymd tillvaro i landet vid 
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1900-talets ingång.62 Idrottsplatserna var få och enkla, i pressen begränsades utrymmet för idrott 

stängt taget till enstaka notiser, medan de aktiva framstod som excentriska fantaster, så kallade 

sportfånar. Beräkningar gör gällande att idrottsrörelsen vid sekelskiftet hade omkring 20 000 

medlemmar, fördelade på 200–300 idrottsföreningar i hela Sverige, med tyngdpunkt i rikets större 

städer. Dessa medlemssiffror motsvarar mindre än 1 procent av landets dåvarande befolkning. 

Den moderna tävlingsidrotten var vid 1900-talets början följaktligen något som få kände till och 

än färre hade provat på.63 

Åren mellan sekelskiftet och första världskrigets utbrott noterades däremot ett sådant 

påfallande idrottsligt uppsving att historikern Jan Lindroth funnit anledning att tala om det i 

folkrörelsetermer. Vid RF:s bildande 1903 inräknades 35 föreningar och cirka 2 000 medlemskap. 

Därefter noterades en tämligen dramatisk tillväxt, synbar i det att RF 1914 omfattade 600 

föreningar och 63 000 medlemskap. I den allmänna opinionen började tävlingsidrotten 

följaktligen få ett allt större genomslag.64  

 
Tabell 2: Riksidrottsförbundets kvantitativa utveckling under mellankrigstiden  

  År Medlemmar Föreningar 

1919      93 000        786 

1924 

1929 

   145 000 

   180 000 

     1 351 

     2 013 

1934 

1939 

   270 000 

   390 000 

     3 677 

     5 790 

Källa: Lindroth 1987, s. 36, 38. 

 

Idrottens verkliga genombrott i Sverige brukar dock dateras till mellankrigstiden.65 Åren 1919–

1939 ökade RF:s medlemskap med hela 419 procent, samtidigt mer än sjudubblades dess 

föreningsbestånd.66 Parallellt växte antalet idrottsgrenar i snabb takt. Bordtennis, bowling och 

orientering – liksom denna avhandlings föremål, ishockey – är alla exempel på idrotter som 

introducerades och fick organisatorisk stadga i egna specialförbund under 1920- och 1930-talet.  

Vid en jämförelse av medlemsantalet inom olika grenar har John R. Norberg funnit att fotboll, 

gymnastik, friidrott, skidåkning och bandy var de enskilda idrotter som uppvisade den största 

anslutningen. Vad gäller publiksiffror är bilden delvis annorlunda, så till vida att granskningen ger 

vid handen att jämte de populära publikgrenarna fotboll och friidrott var allmänhetens intresse i 

hög grad riktad mot två mindre, men desto mer spektakulära idrotter, närmare bestämt boxning 

och motorsport.67 
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Annars är gymnastiken och fotbollssporten värda ett extra omnämnande. Linggymnastiken 

var 1800-talets förhärskande kroppskulturella yttring i Sverige, grundad av pedagogen Per Henric 

Ling vid seklets början, och sedermera förfinad av sonen Hjalmar Ling. Linggymnastikens 

ideologiska överbyggnad går att sammanfatta med begrepp som ”tradition”, ”nation” och 

”rationalitet”. Målet var att genom pedagogiska kroppsövningar utveckla svensken och på så sätt 

stärka nationen. Särskilt stark stod linggymnastiken i civila och militära lärosäten.68 Fotbollen var 

däremot en framträdande gren av det engelska sportkomplex som introducerades under 1800-

talets senare del. Vid 1920-talets början hade fotbollssporten vuxit till sig så pass att den, med 

historikern Torbjörn Andersons ord, framstod som ”en stat i staten” inom idrottsrörelsen. Han 

skriver: 

 
I kraft av sina förhållandevis imponerande publiksiffror var fotbollen egentligen den enda idrott 

som inbringade några inkomster att tala om. Genom sina ekonomiska muskler hamnade Svenska 

Fotbollförbundet i en fördelaktig position gentemot idrottsrörelsens övergripande organisation, 

Riksidrottsförbundet. Om något inte passade kunde man alltid hota med en utbrytning.69 

 

Vad gäller RF som organisation har Norberg karaktäriserat mellankrigstiden som en period av 

tillväxt och stabilisering. Antalet specialdistriktsförbund växte från 15 till 25. Parallellt med detta 

ökade det administrativa arbetet genom införandet av särskilda kommittéer och nämnder. Ett 

tydligt mått på RF:s växande organisation var annars officeren och brottarledaren Einar Rådbergs 

anställning som verkställande direktör (1939). Dessförinnan hade RF saknat en tjänsteman över 

kamrersnivå.70 

Vad föranledde då idrottsrörelsens väldiga framryckning? Det enträgna lanseringsarbete 

som Viktor Balck och andra tidiga idrottsentusiaster lade ned hör till bilden, liksom den händelse 

att den svenska idrottsledningen tidigt utvecklade ett intimt samröre med det politiska och sociala 

etablissemanget, vilket inte minst framgår av kungafamiljens djupa involvering i idrotten. Därtill 

kommer idrottens ”inneboende lockelse” (spänningsmomentet, rekreationsmöjligheterna, strävan 

efter resultatoptimering mm), samt uppkomsten av en samlande riksorganisation. Före RF:s 

tillkomst fanns det flera mindre rivaliserande sammanslutningar, såsom det huvudstadsbaserade 

Svenska gymnastikförbundet (bildat 1891) och dess Göteborgsrival Svenska idrottsförbundet 

(konstituerat 1895). Med RF:s skapande etablerades en samlande organisation som kunde verka 

för enhetliga bestämmelser, samordna tävlingsverksamheten samt erbjuda en sammanhållande 

organisatorisk ledning.71 

Redan under sina första år fick RF en organisatorisk uppbyggnad som med vissa smärre 

förändringar bestått fram till idag: specialidrottsförbund för olika grenar på nationell nivå, regionala 
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distriktsförbund samt specialdistriktsförbund, allt inspirerat av fotbollförbundets administrativa 

uppdelning av landet. I takt med att nya grenar introducerades kunde de smidigt inlemmas i RF. 

Genom uppgående i RF fick de lokala idrottsföreningarna tillgång till ett rikstäckande kontaktnät 

av personer och sammanslutningar på fältet, vilket främjade deras utvecklingsmöjligheter. Här 

skall även internationellt samarbete och tävlingsutbyte nämnas, vilket gynnade idrottslivets 

utbredning globalt sett. Till saken hör att liknande idrottsliga uppsving som det på svensk mark 

inträffade i stora delar av västvärlden vid samma tid.72 

En analys av idrottsrörelsens utbredning under mellankrigstiden kan ändå inte bara se till 

personella faktorer och inomidrottsliga förhållanden. Inom idrottshistorisk forskning är det 

vanligt att trycka på att idrottsrörelsens utveckling till en massrörelse sammanföll med de 

genomgripande samhällsförändringar som följde med moderniseringen. Fram till 1915 var idrott 

en utpräglad stadsföreteelse för ynglingar i rikets över- och mellanskikt.73 I takt med att alltfler 

människor lämnade landsbygdens traditionella näringsfång, för ett liv i större städer och spirande 

industrisamhällen, ökade den allmänna kännedomen om idrott, parallellt med att möjligheterna 

till att bevittna och utöva densamma tilltog för landets invånare. Vid 1920-talets inledning bodde 

cirka 30 procent av Sveriges befolkning i någon av rikets tätorter; två decennier senare var siffran 

strax under 40 procent. RF:s föreningsanslutning uppvisar en tydlig homologi. När 1920-talet 

inleddes fanns drygt 30 procent av de RF-anslutna idrottsföreningarna i landsorten, medan den 

siffran hade stigit till 60 procent år 1939.74  

Samtidigt med idrottens spridning utanför rikets städer skedde en social breddning. Under 

1920-talet inföll ett första, om än mindre, genombrott för damidrott. 75  Av mer avgörande 

betydelse var tillströmningen av arbetarynglingar till idrottsrörelsen vid denna tid. Det tål att 

understrykas att den svenska idrottens utveckling till massrörelse sammanhänger med 

arbetarklassens intåg på den idrottsliga arenan. Med växande trångboddhet i städerna, jämte de 

påfrestningar många erfor av slitsamma arbetsuppgifter i hårt tempo inomhus i fabriks- och 

kontorsmiljö, kom större behov av motion och lustfylld avkoppling. Detta var sådant som 

idrotten kunde erbjuda.76 Dessutom skapade samhällsomvandlingen en rotlöshet som verkade till 

fördel för landets idrottsföreningar, på motsvarande sätt som David Seglins menar att ishockeyn 

tjänade som ett förenande kitt i Kanada kring sekelskiftet 1900. I tider då uppbrott från familj, 

vänner och traditionell lokaltillhörighet hörde till många svenskars vardag, gav medlemskap i 

idrottsklubbar, jämte andra ideella föreningar, möjligheter att skapa nya identifikationspunkter 

och att knyta andra sällskapsband. 77  Införandet av 8-timmarsdagen, liksom semesterns 

utsträckning, innebar också ökad ledighet för landets medborgare, möjliggörande bland annat 
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ökat idrottsengagemang. Vidare steg landets BNP betydligt, samtidigt som reallönen växte, varför 

långt fler personer än tidigare kunde kosta på sig en förlustelseaktivitet som idrott.78  

Att arbetarrörelsen och kyrkan, som inledningsvis ställde sig tämligen kallsinniga till idrott, 

efterhand intog en mer positiv inställning till idrottsrörelsen är på sätt och vis lika betecknande 

för idrottens kraftiga frammarsch som det var en bidragande orsaker därtill. Från arbetarrörelsens 

sida sågs idrotten till en början som ett borgerligt påfund som undergrävde klasskampen.79 Med 

socialdemokratins utveckling i revisionistisk riktning etablerades emellertid en öppnare attityd till 

idrotten. Bildandet (1930) av ett socialistiskt idrottsförbund, Arbetarnas idrottsförbund, med 

oförtäckt sovjetkoppling, tycks ha fått många socialdemokrater att inta en vänligare inställning till 

den ”borgerliga” RF-idrotten.80 ”I annat fall”, skriver Torbjörn Andersson, ”hade risken förelegat 

att kommunisterna skulle fått initiativet inom ett område, vars popularitet ständigt växte”. Från 

kyrkans håll såg man först med oblida ögon på den kamp om själarna som idrottsrörelsens 

frammarsch medförde, inte minst på söndagar och vid större kyrkliga högtider. I och med att 

sekulariseringen fortskred, och idrottsrörelsen växte i popularitet, utvecklades dock en mer 

försonande attityd till idrotten. Liksom för de politiska ungdomsförbundens framstod idrotten 

för kyrkan snart som ett tacksamt lockbete och konkurrensmedel i rekryteringen av landets 

ungdomar.81 

Vidare är det viktigt att uppmärksamma att det blåste nya kulturvindar kring sekelskiftet 

1900. Den tidigare så påtagliga dragningen till det tyska kulturområdet började då avta, samtidigt 

som öppenheten för amerikanska seder och bruk var i stigande. Jazzen, biografrörelsen, 

motorismen, taylorismen, postorderförsäljningen och annat med tydlig och/eller upplevd USA-

koppling gjorde allt större avtryck i Sverige. Den moderna tävlingsidrotten hör till bilden. Även 

om England allmänt betrakta(de)s som sportens hemland, kom USA successivt att framstå som 

den tongivande aktören inom idrottsvärlden, konstaterar Jan Lindroth. För egen del vill jag inflika 

att svensk fotboll hade mycket samröre med USA vid sekelskiftet 1900 och att ishockeyns 

införande i landet måste ses i ljuset av denna utveckling.82 

När man begrundar idrottsrörelsens landvinningar är det även angeläget att väga in mediala 

faktorer. Under mellankrigstiden inföll idrottens massmediala genombrott. Rena idrottsliga 

facktidningar hade funnits sedan slutet av 1800-talet. I januari 1920 introducerade Dagens Nyheter, 

som första svenska dagstidning, en särskild sektion för sportnyheter, ett grepp som andra 

tidningar inte var sena att följa. Därtill såg 1920-talet en hastig uppblomning av sportmagasin 

med varierande räckvidd och livslängd. Vid denna tid fanns det starka band mellan 

sportjournalistiken och idrottsrörelsen, under det att åtskilliga skribenter själva var aktiva 

idrottsvänner (utövare, ledare, domare, styrelseledamöter mm). Alla dubbla stolar gjorde att 
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sammanblandning av lojaliteter hörde till vardagen. Följden blev att sportjournalistiken både 

kanaliserade och spädde på det spirande idrottsintresset. Tidningarnas nyhetsrapportering gjorde 

mycket för att sprida kunskaper om idrotten. Därtill bistod pressen idrottsrörelsen aktivt genom 

att ikläda sig rollen som arrangör för allehanda idrottsevenemang. För tidningarna blev en livlig 

idrottsbevakning efterhand allt viktigare för att kunna hävda sig i konkurrensen tidningarna 

emellan. Lars-Åke Engblom menar att det för medieföretagen låg nära till hans att söka utnyttja 

idrottens växande popularitet för att nå en större publik. Att skapa egna nyheter – så kallad aktiv 

journalistik – blev ett sätt att göra detta. Även tidningar, som huvudstadsdraken Stockholms-

Tidningen, där idrottens utbredning först bromsades, kom efterhand att ge idrotten större 

utrymme.83 

Utöver tryckpressen gjorde radiomediet mycket för idrottens utbredning. Radiotjänst, (som 

1957 bytte namn till Sveriges Radio), startade officiellt sina sändningar den 1 januari 1925. Peter 

Dahlén har visat att idrott tämligen omgående blev ett självklart inslag i programtablåerna. Ett 

talande exempel är att Radiotjänsts första utomhusreportage över huvud taget rörde ett 

idrottsevenemang, närmare bestämt Vasaloppet (den 8 mars 1925). Bakom mikrofonen stod då 

Sven Jerring, mannen som ”mer än någon annan” kom att ”personifiera hela den svenska radion 

och vara den ledande idrottskommentatorn ända in i efterkrigstiden”. ”Idrott i radio kom 

närmast att bli synonymt med Jerring”, noterar Dahlén, och pekar på att denne genom sin 

”enorma popularitet bidrog till att skapa ett större intresse för idrotten i Sverige”, under det att 

hans livfulla idrottsrapportering lockade folk till transistorerna som annars kanske inte hade brytt 

sig om sporthändelserna ifråga.84 Johan Norberg har varit inne på samma sak, i det att han tryckt 

på att rundradion var ett idrottsligt propagandamedel av stora mått, då den kunde ge människor 

överallt i landet möjlighet att följa idrottsevenemang samtidigt som de pågick.85 Vad som gör 

dessa tankar extra intressanta är att riksradion i stort, med Orvar Löfgrens ord, hade en 

osedvanligt ”nationaliserande” kraft, som ”efterhand [gav] fast struktur åt svenskt vardagsliv […] 

samtidigt som detta nationella brus etablerade, gemensamma referensramar”.86 Detta aktualiserar 

frågan hur idrottsrörelsen förhöll sig till ”det nationella” under 1900-talets inledning.  

 

 

Idrottsrörelsen och ”det nationella” kring sekelskiftet 1900  
De internationella kulturvindarna till trots kan den svenska idrottsrörelsens genombrott tveklöst 

sägas ha gått under blågult flagg. Även om den svenska fanan vid sekelskiftet 1900 ännu inte hade 

vunnit allmänt insteg som nationell symbol (ursprungligen var den ett militärt samlingstecken, 

som först på 1870-talet började användas i privata och civila sammanhang, och från arbetarhåll 
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länge misstroddes för dess koppling till försvarsrörelsen) hissades den då allt som oftast vid större 

idrottsevenemang. Detta är knappast ämnat att förvåna. Som idéhistorikern Henrik Sandblad har 

anmärkt hörde tidens tongivande idrottsledare hemma i de överklassalonger och välbesuttna 

samhällsskikt där den storsvenska punschnationalismen frodades. Följdenligt genomsyrades 

också den unga idrottsrörelsen av sekelskiftets konservativa fosterländskhet.87 

En av dem som myndigt verkade för att den unga idrottsrörelsen kom att präglas av tidens 

starka nationalistiska strömningar var ”pionjärtidens ledande ideolog”, Viktor Balck. 88  Jan 

Lindroth har konstaterat att fosterländskhet utgjorde det överordnade temat i Balcks 

idrottsuppfattning. I Blacks ögon låg idrottens samhällsnytta i dess förmåga att hedra och stärka 

landet. Därmed framstod idrottsutövande mer som en medborgerlig plikt för den manliga 

ungdomen (den kvinnliga befolkningen tog Balck lättare på, och han motsatte sig länge 

damidrott) än någon individuell rättighet. 89  I förlängningen av detta synsätt låg tanken att 

tävlingsidrotten kunde tjäna som måttstock för nationens livskraft. Balck pläderade tidigt för att 

de svenska färgerna skulle hävdas i idrottslig kamp med andra nationer. Under hans överinseende 

blev också optimering av Sveriges slagkraft vid internationella mästerskap – särskilt OS – en 

högprioriterad målsättning inom idrottsrörelsen. Därtill ansågs att den nationella äran och 

självhävdelsen kunde tillgodoses genom arrangerandet av stora lyckosamma idrottsevenemang.90 

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå den enorma vikt som Balck och kretsen kring 

honom lade vid värdskapet för Stockholms-OS 1912, eller ”den stora förlösningen” som 

Lindroth kallat den, då Sverige där lyckades göra sig ett namn både som ett skickligt 

arrangörsland och en ypperlig idrottsnation (Sverige vann den olympiska nationstävlingen före 

USA). Med Stockholmsspelen aktualiserades även en annan sida av Balcks fosterländskhet: 

idrottens förment klassöverbryggande funktion. ”När den internationella tävlingsidrotten kom 

igång, observerade han och hans fosterländska ledarkollegor hur nationen tenderade att sluta sig 

samman från ovan till nedan i ett gemensamt engagemang för de svenska insatserna”, som 

Lindroth träffande har formulerat saken. Denna klassöverbryggande funktion skall i sin tur ses i 

ljuset av tidens sociala och politiska oro, vilken djupt oroade en rojalist och självutnämnd 

fosterlandstrumpet som Balck.91 

Att arbetarrörelsens företrädare länge bekymrade sig för idrottens inverkan på klasskampen 

är därmed högst förståeligt. Ovansagda innebär inte heller att idrottsrörelsens samtliga 

medlemmar slöt upp reservationslöst kring punschnationalismens storsvenskhet. Lindroth menar 

att den fosterländskhet med dragning åt chauvinism som Balck förkroppsligade hade 

motsvarighet hos andra idrottsledare, men att hans nationella patos överskred ”den normala 

nivån”. Lindroth påpekar även att det fanns en skillnad inom idrottsrörelsen mellan kretsen kring 
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Balck å ena sidan och de yngre, mer demokratiskt och kosmopolitiskt sinnade RF-ledarna å den 

andra.92 Sandblad är inne på samma spår när han konstaterar att Backs fosterländska förkunnelse 

sannolikt var alltför magstark för tongivande socialdemokratiska opinionsbildare, som den 

idrottsintresserade statsministern Hjalmar Branting liksom ett oräkneligt antal unga arbetare inom 

idrottsrörelsens egna led. Vidare noterar Sandblad en viss divergens inom idrottsrörelsens 

toppskikt, så till vida att man i Västsverige tycks ha haft ett mindre rojalistiskt anslag.93  

Lindroths och Sandblads analyser av nationalismens genomslag inom idrottsrörelsen under 

pionjäråren ligger således i linje med Orvar Löfgrens slutsats att ”det nationella” i Sverige vid 

sekelskiftet 1900 snarare var en konfliktarena än ett förenande fokus. Samma tanke genomsyrar 

Torbjörn Anderssons utredning av fotbollssportens kulturhistoria i Sverige från 1800-talets slut 

till 1950. Andersson karaktäriserar där landslagsfotbollens etablering som en lång och smärtsam 

process, skapad ”uppifrån” av fotbollförbundets ledning, varför den på Hobsbawmskt manér 

betecknas som en av tidens många ny- och massproducerade traditioner uppbackade av 

medelklassen. Andersson framhåller att landslagstankens lansering hämmades av de stora 

geografiska avstånden i landet, vilka gjorde att det ofta var både billigare och mer lönsamt att 

spela matcher mot närbelägna klubbar. Vidare framhåller han att fotbollen skakades av inre 

spänningar, väl synbara i flera sönderslitande tvister, där Stockholm, Göteborg och Malmö 

hamnade i förgrunden. På många håll var det länge också långtifrån naturligt att betrakta 

fotbollen utan lokalpatriotiska glasögon. Även sedan Sveriges första fotbollslandskamper spelats 

1908 (mot Norge och England) kom mycket av diskussionen att kretsa kring huruvida det 

verkligen gick att blanda spelare från olika landsdelar eller ej.94 

Andersson framhåller vidare att en lyckosam försvenskning av fotbollen fordrade två saker: 

dels uppbyggnaden av ett välsmort nationellt seriesystem, dels att landslaget fick högsta prioritet. 

Det senare inträffade i och med Stockholms-OS 1912, medan upptakten för ett regelbundet 

landskampsutbyte med Danmark 1913 innebar den stora skjutsen framåt:  

 
Genom de frekventa fotbollslandskamperna, och speciellt då danmarksmatchen, erhöll det 

Michael Billig kallat för en banal nationalism ett stadigare fotfäste. Nationalismen fick ett alldagligt 

utseende då den gestaltades och ritualiserades genom spelarnas landslagsdräkt, nationalsången och 

nationsflaggan. Den banala nationalismen befästes ytterligare genom tidningarnas ständiga 

skriverier om just det svenska landslaget, svenska spelare och svenska klubbar. På så vis bidrog 

fotbollssporten till att förankra nationalismen djupare i samhället i sin helhet. Det flaggande som 

runt sekelskiftet allmänt förknippats med en överklassnobbism blev på idrottsplatserna snarast ett 

tecken på en mer djupgående och common sense-betonad nationell gemenskap. Viktigt i 

sammanhanget var att landskampsfotbollen tidigt blev ett nationellt uttryck som också många 

inom socialdemokratin kunde ställa sig bakom.95 
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Andersson poängterar även att den frambrytande svenska fotbollsnationalismen ingalunda bara 

rörde prestigefulla segrar på planen: den svenska fotbollsledningen ville även skapa internationell 

goodwill runt ”det svenska” genom att framstå som ett gästfritt land, en utmärkt organisatör och 

en moraliskt oförvitlig aktör inom fotbollsvärlden i stort. Detta passar väl in i den ovan angivna 

bilden. Mer anmärkningsvärt är Anderssons påpekande att fotbollförbundets sekreterare, och 

sedermera ishockeysportens portalfigur, Anton Johanson, knappast ens verkar ha brytt sig om 

enskilda matchresultat. I stället kritiserades Johanson för att han mest var intresserad av makt och 

ära, gärna internationell sådan.96  

 Den som mest ingående har studerat stridigheterna kring ”det nationella” inom idrotten 

under 1900-talets inledning är emellertid historikern Jens Ljunggren. Hans analys återfinns i 

artikeln ”Tradition eller tävling?”, om idrottsbegreppets transformering i Sverige inom ramen för 

Nordiska spelen. Nordiska spelen var ett återkommande vintersportevenemang som arrangerades 

sammanlagt åtta gånger åren 1901–1926, med Stockholm som huvudort. Vad gäller storlek och 

lyskraft låg det dåtidens olympiska spel nära. Bakom arrangemanget stod Centralföreningen för 

idrottens främjande (bildad 1897 som Sveriges allmänna idrottsförbund), med en socialt sett 

mycket exklusiv medlemskader, ledd av bland andra Viktor Balck och kronprins Gustaf (blivande 

konung Gustaf V). Arrangörskretsens ambition var att underblåsa den nordiska samhörigheten, 

samtidigt som man ville stärka den inhemska idrottsandan och propagera för Sverige som 

turistland. Att spelen förlades till vinterhalvåret var naturligt, eftersom det var den nordiska 

identiteten som skulle hyllas, menade Balck. På så sätt ansåg man sig kunna visa upp något som 

andra europeiska länder inte mäktade med, och därmed skulle Sverige vinna ära, prestige och 

aktning.97 

 Nordiska spelen var följaktligen något mer än bara en idrottstävling i dagens mening. Även 

om den reguljära tävlingsidrotten dominerade på programmet var det de kulturella och sociala 

inslagen som satte färg på tillställningen, varmed arrangörerna avsåg att ge dess särprägel. Varje år 

invigdes Nordiska spelen på ett mycket teatraliskt sätt, med symboler hämtade från Sveriges 

fornstora dagar, då härolder red genom Stockholm för att kungöra dagen och proklamera att 

arrangemangen stod under kungligt beskydd, samtidigt som allmän flaggdag utlystes och 

befolkningen uppmanades att ”med all kärlek omfatta” tillställningarna. 98  Kungafamiljens 

medlemmar följde själva spelen enträget och fungerade som prisutdelare vid tävlingarna. Fler 

kungar ur Sveriges historia – särskilt krigar- och hjältekungar som Gustav Vasa och Gustav II 

Adolf – dammades av och användes som rekvisita och/eller centralfigurer i de 

teateruppsättningar som framfördes i samband med spelen. Även vanligt folk visades upp, men 
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då i form av Vasatrogna dalkarlar eller som en idylliserad allmoge, medan det moderna Sveriges 

industristäder med fattigdom och trångboddhet lyste med sin frånvaro.99   

Ljunggren konstaterar att lanseringen av Nordiska spelen skall ses i ljuset av tidens politiska 

och kulturella klimat, inte minst i form av sekelskiftets konservativa nationalistiska strömningar, 

då den nationella särprägeln och de inhemska traditionerna manifesterades och hyllades 

frenetiskt: 

  
Alla som besökte spelen eller läste om dem i tidningen kunde insupa en atmosfär av djup trygghet. 

Här placerades svensken i en stabil, ombonad omgivning och förseddes med djupa rötter såväl 

geografiskt som historiskt och kulturellt. Det patriotiska tillbakablickandet på nationens fornstora 

dagar, den nationellt färgade naturdyrkan och manifestationerna av den svenska folksjälen i 

hembygdsromantik låter sig förstås som ett svar på samhällsmoderniseringens, som dåtidens 

människor tyckte, splittrande tendenser och som ett försök att gentemot dessa etablera enhet och 

samhörighet.100  

 

Samtidigt som de Nordiska spelen var avsedda som en nationalfest för befolkningen i stort 

marknadsfördes de som en exklusiv societetstillställning. På Skansen, Operan och Stora teatern 

hölls en rad flotta middagar och banketter, där bland annat konungen, arrangörerna och fina 

gäster från utlandet frotterade sig med Stockholmssocieteten. Inom den borgerliga pressen, vars 

journalister delade stora delar av arrangörskretsens idrottsbegrepp, ideologiska grundval och 

personliga förbindelser, ägnade man nästan lika stor uppmärksamhet åt de många 

sidoaktivheterna som det rent idrottsliga utbytet, med närgångna skildringar av sådant som det 

exklusiva umgänget på Grands veranda, vem som höll tal, liksom vad som åts och dracks.101 

Ett helt annat sätt att bevaka spelen spårar Ljunggren i Socialdemokraten. Från och med 1905 

lyste kungafamiljen där med sin frånvaro, samtidigt som festandet och societetslivet sköts i 

bakgrunden. I Socialdemokraten framträdde Nordiska spelen i stället primärt som en idrottstävling: 

rapporteringen var sportifierad, det vill sägas inriktad på den rena tävlingsverksamheten, segrar, 

resultat och vad som hände på banan. Där vädrades även kritik mot spelen. Ljunggren noterar att 

kritiken ifråga vare sig gällde idrotten i sig eller det nationalistiskt laddade politiska budskap som 

genomsyrade spelen. Vad man sköt in sig på var villkoren för arbetarnas deltagande. Bland annat 

noterades att de allra flesta idrottsmännen hade arbetar- och medelklassbakgrund, samtidigt som 

det framfördes önskemål om förbättrade möjligheter för dem vad gäller deltagande i spelen i 

form av fridagar på arbetsplatser och skolor. Därtill ifrågasattes det omfattande festandet, vilket 

man menade stack i ögonen på gemene man. Socialdemokraten var heller inte ensam om sin kritik. I 

den frisinnade Stockholms-Tidningen talade man om att allt rumlande hade tagit udden av spelen, 

varvid de ”’verkliga’” idrottsmännen hade skrämts bort, då de känt sig för enkla. En röststark 
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kritiker var för övrigt Torsten Tegnér som i flera artiklar i Idrottsbladet gick hårt åt Nordiska 

spelens traditionella förtecken och pläderade för en större koncentration på tävlingsinslagen, en 

mer professionell attityd bland de tävlande, samt en ökad amerikanisering, varmed han avsåg 

sådant som ”megafonutrop, med information om de startande, resultat, tider, etc samt 

klubbdräkter”.102 

 Ljunggren ser kritiken mot Nordiska spelen i ljuset av en transformering av svensk 

idrottsnationalism i stort under 1900-talets första decennier. Det var en transformering som 

innebar att pionjärårens konservativa maning till nationell samling runt förment traditionella 

svenska värden under mellankrigstiden gav vika för en mer insnävad och tävlingsinriktad 

idrottsnationalism, då det nationalistiska känslobehovet inte längre kunde tillfredsställas med 

annat än svenska framgångar på idrottsbanan. Ljunggren är tydlig med att denna förskjutning gick 

hand i hand med den genomgripande förändring av idrottskulturen i allmänhet som följde med 

idrottsrörelsens utveckling till en massrörelse. Inom borgerligheten fanns länge en avmätt 

idrottsuppfattning, där idrottens hälsoaspekt utgjorde grundfundament tillsammans med socialt 

umgänge i enlighet med rådande klasspecifika normsystem. Hård fysisk påfrestning, svett och 

självuppoffring, utmärkte böndernas och arbetarnas livsbana, men ogillades i ”finare” kretsar. För 

arbetarna, med stor vana av kroppsansträngning, var det lättare att ge sig hän åt idrottens 

inbyggda tävlingsmoment. Det gällde även den nya konkurrensdrivna medelklass som växte fram 

och definierade sig gentemot den etablerade borgerligheten, synbart bland annat genom att 

företräda friare levnadsmönster.103 

 På ett övergripande plan kan denna förändringsprocess även sägas bära stora likheter med 

den transformering av manlighetsideal som noterats inom nordamerikansk ishockey i och med att 

den professionella grenen av sporten vann mark i förhållande till den utpräglade amatörvarianten. 

Detta konstaterande föder frågan hur de svenska vintersporttraditionerna såg ut vid samma tid.  

 

 

Det svenska bondesamhällets bollspelstraditioner och bandysportens 

utformning i Sverige till och med 1945  
Etnologen Mats Hellspong har gjort en inventering av idrottslivet i det svenska bondesamhället 

före den moderna tävlingsidrottens införande. Undersökningen ger vid handen att det folkliga 

idrottsutövandet vintertid kretsade kring skridskoåkning, skidlöpning, och färd med slagkälke.104 

Vidare konstateras en frapperande frånvaro av större lagbollspel, såsom bandy och fotboll. Det 
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poängteras också att det inte finns några belägg för att det sägenomspunna spelet knattleikr skall 

ha förekommit i landet.105 

Under rubriken ”De gamla bollspelen” diskuterar Hellspong i stället förekomsten av ett 

antal slagbollspel, såsom gutarnas pärk jämte olika typer av långboll. Ett omtalat klubbollspel var 

slå trilla, eller trisslagning, som det också kallades efter den runda träskiva (trissa) som användes 

som spelpjäs.106 I korthet gick spelet ut på att två motståndare/lag skulle försöka avancera på 

planen genom att slunga trissan så att motståndarna inte kunde fånga den utan tvingades retirera. 

Till sin hjälp hade utövarna varsin skankpåk, som Hellspong beskriver som ett mellanting mellan 

en bandy- och ishockeyklubba. Någon enstaka uppteckning säger att trisslagning kunde utövas 

vintertid, när vägen var isbelagd, men våren tycks ha varit spelets högsäsong. Hellspong anger 

södra och mellersta Sverige som trisslagningens kärnområde och daterar dess glansperiod till 

1890-talet, men flikar även in att spelet finns belagt sedan 1700-talets mitt. Åtskilliga uppgifter 

sägs annars peka på att spelet försvann med den ökande trafiken på vägarna efter sekelskiftet 

1900. Vissa beståndsdelar kom dock att leva kvar. Tillsammans med slagbollspelens ”teka”, 

betecknande den ritual varmed spelordningen fastställdes, togs termen ”trissa” sedermera upp 

inom svensk ishockey.107 Hockeybegreppet som sådant förefaller i sin tur ha kommit till Sverige i 

och med bandysportens införande. 

Den formella premiären för svensk bandy ägde rum i början av 1894. Bakom det hela stod 

Bury Fen-distriktets store bandymissionär, C.G. Thebbut, som vistades i landet med anledning av 

en skridskotävling. Under Sverigebesöket demonstrerade Thebbut bandyspelet för medlemmar av 

Stockholms gymnastikförening.108 Spelet togs väl emot och vintern 1895/1896 bildades landets 

första formella bandyförening, Stockholms Hockeyklubb, på initiativ av Thebbuts kamrat, greve 

Clarence von Rosén.109 Föreningens namn kom sig av det brittiska skicket att ömsom beteckna 

sporten ”bandy” och ömsom ”hockey” (alternativt ”hockey on the ice”). Medlemmarna 

rekryterade von Rosén bland släkt och vänner i Stockholmssocieteten. När andan föll på och 

vädret så tillät samlades medlemmarna för rekreationsspel på Saltsjöbadens eller Skeppsholmens 

is. Första gången mer sportifierad bandy praktiserades var under Nordiska spelen 1901. Tre lag 

deltog då i spelens bandytävling, där ett lag sammansatt av Uppsalastudenter segrade och bärgade 

en pokal uppställd av von Rosén. Två år senare utlyste Svenska bollsportförbundet en 8-lagsserie, 

vilken har betecknats som världens första bandyserie.110 

Annars saknade svensk bandysport länge fastare form och organisation. Åren 1901–1904 

användes en trätrissa, inte helt olik ishockeypucken, som spelpjäs. Trätrissan ansågs dock vara 

opraktisk, då den gärna ställde sig på högkant och gled dåligt vid töväder, varför den togs ur bruk 

till förmån för bollen (1904).111 Vidare noteras att Nordiska spelens bandyturnering 1901 spelades 

 



 
106De första skären

med niomannalag. Spelarantalet inom bandysporten utökades kort därefter till elva, efter 

fotbollens mönster. Än mer laborerade man med bandyplanens storlek. ”Spelplanen skall vara en 

parallellogram, vars längd ej får understiga 90 och ej överstiga 110 m. Bredden får ej understiga 

45 ej överstiga 60 m”, skrev den legendariske bandyspelaren, tillika bandyförbundets förste 

ordförande, Sune Almkvist, i instruktionsboken Bandy (1919). De större måtten ansågs vara att 

föredra i och med att de tycktes underlätta bra spel. Många gånger blev dessa dock svåra att svara 

upp mot, då såväl regn och slask som ymniga snöfall och sträng kyla vållade problem för 

iordningsställandet av naturisbanorna.112 

Av detta följer att säsongsplaneringen ofta rycktes sönder. Så sent som 1936 stadgade 

regelverket att serieprogrammet skulle dra igång första spelklara helgdag efter juldagen. Vissa 

säsonger gjorde vädrets makter att man tvingades starta serie- och turneringsspel utan att lagen 

haft tillfälle till några egentliga träningsförberedelser på is. Samtidigt skall man hålla i minnet att 

verksamheten i stort administrerades på tämligen lösa boliner. De första bandyföreningarna var i 

regel specialföreningar som var föga mer än ett lag; matcher arrangerades efter överenskommelse 

dem emellan. En tydligare samling uppstod i och med att Svenska bollförbundet tog upp sporten 

på sitt program 1904. När detta ömsade skinn och blev Svenska fotbollförbundet (1906) följde 

bandyn med. Ett led i den organisatoriska utbyggnaden var även instiftandet av bandy-SM 1907. 

SM-tävlingarna bedrevs länge i cupform, för att 1931 införlivas med det nationella seriespelet, 

sedan några av landets främsta klubbar hotat med att bryta sig ur Svenska bandyförbundet (bildat 

1925) och ordna med eget seriespel. I stället initierades en allsvensk serie med 16 lag, fördelade på 

två grupper.113 

Bandyförbundets tillkomst innebar ett stort lyft för sporten. Till en början ansågs det vara 

till bandyns fördel att lyda under det mäktiga fotbollförbundet. Med tiden fann dock alltfler av 

landets bandyvänner att deras ögonsten satt på ständigt undantag. Fotbollsledningen, med 

sekreteraren Anton Johanson i spetsen, började i stället högt och ljudligt anklagas för att vilja ta 

död på spelet.114 Det nya specialförbundets direktion togs väl emot och kom framgångsrikt att 

arbeta för att bandyn under mellankrigstiden utvecklades till en av landets mest omhuldade och 

utövade idrottsgrenar. Bara under bandyförbundets tio första verksamhetsår steg antalet svenska 

bandyspelare från cirka 20 000 till 58 807. Samtidigt ökade de bandyidkande föreningarna i landet 

från strax över 100 till 516.115 Även serieomläggningen blev en succé. Första året räknade man till 

omkring 118 500 betalande åskådare på seriematcherna. Publiktrycket fortsatte att vara ganska 

kraftigt under resten av mellankrigstiden, med en toppnotering (188 500 betalande åskådare) 

säsongen 1933/1934. Under andra världskriget gick publiksiffrorna neråt, men så sent som 1948 
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listades bandyn som en av landets verkliga nationalsporter, med en aldrig tidigare skådad 

blomstringstid.116 

Bandyns kärnområde utgjordes länge av Stockholmsregionen och landets mellersta delar. 

Bland de tidiga storklubbarna märks huvudstadsbördiga AIK, Djurgårdens IF, IK Göta, IF 

Linnéa och IFK Stockholm, jämte Uppsalaklubbarna IFK Uppsala och IK Sirius. Snart tog även 

Västerås SK plats inom den yppersta bandyeliten.117 Annars återfanns de första landsortslagen i 

Gävle, Norrköping, Linköping och Strängnäs, medan bandysporten först vid 1930-talets mitt kan 

sägas ha nått en landsomfattande spridning. Då började även Värmland framstå som rikets 

verkliga bandyfäste i och med att klubbar som IF Göta (Karlstad) och Slottsbrons IF visade 

framfötterna genom att förvandla striden om SM-tecknet till en närmast intern angelägenhet.118  

Parallellt med bandyns geografiska spridning ägde en social breddning rum inom sporten. 

Medlemmarna i pionjärföreningen Stockholms Hockeyklubb var ”en del yngre och bekanta 

sportsmän i societeten jemte damer samt herrar vid engelska och amerikanska legationerna”, som 

det heter i Tidning för idrott, kort efter dess formering.119 Ett stort steg i riktning mot ett vidgat 

upptagningsområde var von Roséns ivrande för sporten i Uppsalas studentkretsar, där den snabbt 

fick starkt fäste. Efterhand togs bandyn upp av alltfler arbetarynglingar i landets framväxande 

industristäder och spirande bruksorter.120 Historikern Christer Ericksson har visat att detta bör 

ses i ljuset av bruksledningarnas ambition att främja den lokala samhörigheten och skötsamheten. 

Han är dock tydlig med att detta inte är att likställa med någon fullt medveten 

passiviseringsstrategi av löntagarna von oben, utan att det snarare handlar om något som 

utvecklades efterhand med arbetarna själva som en drivande part. Icke desto mindre är det tydligt 

att bandyns aristokratiska ränder inte gick ur i första taget. Det kan bland annat förklaras med 

sportens starka koppling till kungafamiljen. Kronprins Gustaf tillhörde exempelvis Stockholms 

Hockeyklubbs medlemmar, men även prins Wilhelm och prinsessan Margareta omtalades som 

entusiastiska bandyspelare. Den sistnämnda bildade ganska snart landets första renodlade damlag, 

Kronprinsessan Hockeylag, som kändes igen genom sin speciella klädsel: hatt och långkjol. Flera 

andra damlag formades därefter, och så sent som mot 1930-talets slut spåddes dambandyn en ljus 

framtid i landet. Spelet ansågs då vara av hög kvalitet, under det att det både gavs och togs i 

närkamperna.121  

Annars var bandysportens urartning ett flitigt diskuterat ämne under mellankrigstiden i och 

med att kritiska röster höjdes mot det defensivspel och de bryska våldsmetoder som tycktes gå 

hand i hand med bandyns tilltagande sportifiering. Följande rader signerade Bewe, hämtade ut 

Dagens Nyheter den 24 februari 1931, vittnar om den uppjagade stämningen: 
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Förr i tiden, då AIK och Uppsalakamraterna voro i sin glansform, spelades ärlig och öppen bandy; 

’säckspelet’ i försvaret var okänt, tennisspelet likaså. Halvbackarna vågade ’taga risken” att hänga 

med kedjan vid anfallen, och resultatet blev vacker, omväxlande och målrik bandy. Man spelade 

bandy för bandyns och följaktligen även för nöjets skull. Men hur gestaltar sig saken nu? Spelet har 

alltmer börjat gå i fotbollens spår, för lagen gäller det att till varje pris samla poäng, varvid man 

utan hänsyn släpper alla tankar på det vackra och njutbara som bandyn har att bjuda på. Nu för 

tiden gäller uteslutande att freda sin egen bur, försvaren bilda ogenomträngliga murar, och då det 

gäller att tackla anstormande forwards tar man sällan hänsyn till metoderna. Att bandyn under 

normala förhållanden inte är något spel för morsgrisar erkännes gärna, men å andra sidan är det väl 

inte meningen att spelarna, som nu senast i söndagens Stadionmatch mellan AIK och Skutskär, 

avsiktligt skola tillåtas skada varandra. Klubban är till för att träffa bollen och inte motståndarnas 

mer eller mindre ädla delar.122  

 

Vad kan då sägas om det internationella bandyutbytet? Den svenska bandydebuten utomlands 

ägde rum 1903, då en handfull lag uppvisningsspelade under en internationell vintersportvecka i 

Oslo. Samma år bildades den första norska bandyklubben (även det i Oslo). De frostiga relationer 

som uppstod länderna emellan i och med unionsupplösningen 1905, satte dock stopp för vidare 

bandyutbyte i närmare ett decennium. En stor vitamininjektion kom däremot i och med 1907 års 

gästspel av det ryska bandylaget S:t Petersburger Eislaufverein. Det ryska lagets svinläderlindade 

klubbor imponerade stort på svenskarna, eftersom de möjliggjorde en bättre bollbehandling än 

dessas enklare träklubbor. Därtill hade gästerna skridskor med skenor fastnitade vid kängorna, 

vilka möjliggjorde en mycket effektivare åkning än de skridskoblad som svenskarna surrade fast 

vid fötterna. Vidare fick ryssarnas följsamma och offensiva taktik, där lagets alla delar 

medverkade i attacken, många svenskar att börja irritera sig på det defensivtänkande som kommit 

att prägla inhemsk bandy, vilket kännetecknades av att halva laget stod för försvarsspelet, medan 

det andra skötte anfallet.123  

Från svenskt håll närdes stora förhoppningar om att vidareutveckla det rysk-svenska 

bandyutbytet, men dessa ambitioner gick om intet i och med ryska revolutionen. I stället kom 

Sveriges internationella bandykontakter att kretsa kring det östra grannlandet Finland. Sveriges 

första formella herrlandskamp i bandy spelades mot just Finland, närmare bestämt i Helsingfors 

den 23 februari 1919 (matchen slutade med finsk seger 4–1). Denna match blev starten på ett 

långvarigt utbyte, som snart framstod som en av bandysportens verkliga höjdpunkter. Till saken 

hör att det finsk-svenska bandyutbytet även inbegrep damlag. Premiären för denna 

verksamhetsdel ägde rum den 25 februari 1922, i form av en match mellan Kronprinsessans 

Hockeylag och Åbo simklubb på Östermalms IP i Stockholm (0-0).124 
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Från svenskt håll sökte man hela tiden med ljus och lykta efter möjliga angöringspunkter 

för internationellt bandyutbyte. Vid sidan av sådant som storpolitiska förvecklingar undergrävdes 

detta arbete med tiden alltmer av att man runt om i Europa övergav bandyspelet till förmån för 

ishockeysporten. Därtill komplicerades det internationella bandyutbytet av att reglerna varierade 

mellan de länder där spelet faktiskt praktiserades. Till en början var exempelvis spelpjäsen en 

ständig stötesten i det finsk-svenska utbytet, då man i det östra grannlandet ”använde en större, 

mer högstudsande boll än” den som begagnades i Sverige. Skillnaderna i förhållande till norsk 

bandy var än större, då man där spelade sjumannabandy på en mindre plan än den som användes 

vid svensk elvamannabandy. 125  År 1922 förevisades norsk sjumannabandy på svensk mark. I 

samma veva talade Torsten Tegnér med flera om att man i Sverige kanske borde införa 

sjumannabandy efter norskt mönster. Detta för att skapa större kontaktyta för internationellt 

utbyte, minska resekostnaderna samt underlätta iordningsställandet av bandybanorna till följd av 

det ombytliga vintervädret. 126  Detta säger mycket om hur högt det internationella utbytet 

värdesattes, även om det också rent generellt fanns en stor öppenhet inför att laborera med 

spelets utformning under pionjäråren.  

 

 

Konklusion 
Idrottsrörelsens reella genombrott i Sverige inträffade under mellankrigstiden. Tidigare forskning 

har kopplat detta till den frambrytande moderniseringen (urbanisering, industrialisering, nya 

internationella kulturvindar m.m.), men även mediala och inomidrottsliga faktorer hör till bilden 

liksom enskilda personers agerande. Nationalismen stod stark i landet kring sekelskiftet 1900, 

under det att föreställningen att världens nationer var inbegripna i en ständigt fortgående tävling 

grasserade.  

Från konservativt håll önskade man att ”det nationella” skulle ha en samlande funktion i en 

tid av genomgripande sociala förändringar, medan socialdemokratin sökte vinna politisk 

legitimitet och markera avståndet till den revolutionära vänstern genom att framstå som 

fosterländsk. Många av tidens dominerande idrottsledare hörde hemma i de överklassalonger och 

välbesuttna samhällsskikt där den storsvenska punschnationalismen frodades. Följdriktigt 

präglades också den unga idrottsrörelsens av sekelskiftets konservativa fosterländskhet. Det är 

emellertid viktigt att notera att det fanns en skillnad mellan kretsen kring den självutnämnda 

fosterlandstrumpeten Viktor Balck å ena sidan och de yngre, mer demokratsikt och 

kosmopolitiskt sinnade RF-ledarna å den andra. Till saken hör att mellankrigstiden såg en 

transformering av den svenska idrottsnationalismen, från ett konservativt hyllande av inhemsk 
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natur och kultur under festliga former till en mer insnävad och tävlingsinriktad patriotism som 

endast kunde tillfredsställas av blågula tävlingsframgångar. Landslagsfotbollens etablering har för 

övrigt karaktäriserats som en lång och smärtsam process, skapad uppifrån, under det att man på 

många håll fann det vara långt ifrån självklart att se sporten med annat än lokalpatriotiska 

glasögon. Stridigheterna kring ”det nationella” inom idrotten skall ses i ljuset av uppfattningen att 

det var åren kring sekelskiftet 1900 som den moderna svenska nationalismens slog igenom, och 

alltfler svenskar började uppfatta sig som en del av en svensk nation. 

Bandyn introducerades i Sverige av den engelske idrottsturisten C.G. Thebbut 1894. Den 

första inhemska bandyföreningen bildades påföljande år av dennes kamrat, Clarence von Rosén. 

von Rosén verkade sedan för bandyns utbredning i landet genom att ivra för spelet bland släkt 

och vänner i Stockholmssocieteten jämte Uppsalas studentkretsar. Av detta följer att bandyn, 

liksom ishockeyn internationellt sett, kan sägas ha spridits via sociala nätverk inom sekelskiftets 

mondäna sällskapsliv. Inledningsvis betecknades spelet ömsom bandy, ömsom hockey. Därtill 

laborerade man friskt med spelets utformning. Detta kom sig av att man sökte förädla och 

effektivisera spelet nationellt, men hade också att göra med att man ville göra det mer 

internationellt gångbart, då utbyte med andra länder var hett eftertraktat. Vid tiden för 

Antwerpen-OS hade bandyn alltså ännu inte fått de fasta former som idag ter sig självklara.  
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KAPITEL 7  
Sverige och den olympiska 

ishockeyturneringen i Antwerpen 1920 
 

 

 

ag poängterade inledningsvis att starten för svensk ishockeysport aldrig blivit föremål för 

någon direkt vetenskaplig granskning. Jag framhöll också att då saken över huvud taget tagits 

upp i vetenskapliga sammanhang har det varit i form av kortare passager, där det ömsom 

påpekats att människan roat sig med skridskoåkning och isspel i hundratals år, ömsom 

konstaterats att ishockeyn infördes av den amerikanske filmmannen Raoul Le Mat, i syfte att 

stärka Sveriges medaljchanser under Antwerpen-OS. I de närmast föregående kapitlen har jag 

nyanserat denna bild genom att visa att ishockeyns införande i landet på ett övergripande plan 

kan ses som ett led i ishockeysportens allmänna uppsving i Europa, jämte en del av den svenska 

moderniseringen och den inhemska idrottsrörelsens utbredning. Dessa anmärkningar kan te sig 

triviala, men är av betydelse då ishockeyns historia i Sverige i regel diskuteras isolerat, utan 

beaktande av historiska sammanhang och sociala processer. 

 J

I det följande skall jag fördjupa förståelsen för problematiken ytterligare, genom att följa 

upp turerna inför den formella svenska ishockeypremiären på aktörs- och händelsenivå. 

Diskussionen inleds med en granskning av det internationella idrottsutbytets framväxt kring 

sekelskiftet 1900 och den svenska inställningen till Antwerpen-OS i allmänhet. Därefter nagelfars 

själva upptakten till den olympiska ishockeyrepresentationen och de konkreta ansträngningarna 

att ställa ett ishockeylag på skridskor inför Antwerpenspelens vintersportvecka. Kapitlet avslutas 

med en konklusion där analysresultatet summeras.  

 

 

Olympiskt förspel 
Utvecklingen av det internationella idrottsutbytet gick långsamt fram till sekelskiftet 1900. Ännu 

vid 1800-talets mitt var det tämligen tunnsått med internationella idrottstävlingar. De undantag 

som kan noteras härrör främst från den anglosaxiska kultursfären, i form av det brittiska imperiet 

och USA. Talande är att den första officiella landskampen i fotboll arrangerades i Glasgow 1872 

mellan Skottland och England, men att fotbollsliknande spel då hade förekommit i Storbritannien 

sedan medeltiden. I takt med det växande idrottsintresset runt om i världen, jämte den gryende 
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turistnäringen och utbyggnaden av moderna kommunikationsmedel (järnvägsnät, ångbåtstarfik, 

telegraflinjer m.m.) kom dock det internationella idrottsutbytet att blomma upp rejält under 1900-

talets inledning.127 

Vad gäller den internationella tävlingsidrottens organisering har Jan Lindroth urskiljt två 

huvudlinjer: den olympiska rörelsen och de enskilda grenfederationerna. Den förra är här av särskilt 

intresse. Internationella Olympiska Kommittén (IOK) bildades 1894 på initiativ av pedagogen 

Pierre de Coubertain, som ville återuppliva de antika grekiska festspelen i syfte att härda den 

manliga ungdomen och verka för internationell förbrödring. Två år efter IOK:s tillkomst 

genomfördes de första olympiska spelen i modern tid i Aten. Dessförinnan rådde en närmast 

total avsaknad av större, universellt inriktade idrottstävlingar och -organisationer, varför Lindroth 

menar att de olympiska spelen kom att fungera som en ”murbräcka för internationell 

tävlingsidrott och framstår som vår tids utan jämförelse viktigaste idrottsevenemang”.128 

 
Tabell 3: De internationella idrottsfederationernas bildande och de internationella mästerskapens startår 

Gren Federation bildad Sveriges anslutning OS VM EM 

Bandy 1955 1955 1952 (U) 1957 - 

Boxning 1920 1920 1920 - 1925 

Fotboll 1904 1904 1900 1930 - 

Friidrott 1913 1913 1896 - 1934 

Handboll 1928 1928 1936 1938 - 

Ishockey 1908 1912 1920 1930 1910 

Skidor 1924 1924 1924 1937 - 

Skridsko 1892 1892 1908 (K)

1924 (H) 

1896 (K) 

1889 (H) 

1892 (K)

1892 (H) 

Anmärkning: De skiftande uppgifterna för skridsko avser hastighetsåkning (H) och konståkning (K). Anmärkningen 

(U) avser bandyns ställning som uppvisningsgren vid de olympiska spelen 1952.  

Källa: Jagbrant 1985, s. 5; Holmäng 1988, s. 36; Strömberg & Ahlbom 1975, s. 43. 

 

Det tog dock tid innan de moderna olympiska spelen slog igenom, då de länge hemsöktes av 

barnsjukdomar, såsom oklarheter i regelfrågor, skillnader i idrottsuppfattning länder emellan och 

bryderier rörande vilka grenar som skulle finnas med på OS-programmet. Stockholms-OS 1912 

har karaktäriserats som de första fullt lyckade spelen efter återupplivandet. Därefter var det tänkt 

att OS skulle arrangeras i Berlin 1916, men dessa planer gick om intet på grund av första 

världskrigets utbrott. Nästa gång det arrangerades olympiska spel var i stället i Antwerpen 1920. 

Även om kriget var slut fortsatte det bistra världspolitiska läget att kasta sin skugga över OS i och 
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med att Antwerpenspelen kom att färgas av den nya maktbalansen i Europa, då Tyskland och 

dess forna bundsförvanter nekades medverkan.129 

 I Sverige tog man tidigt aktiv del av det internationella idrottsutbytet. Som noterats var den 

unga idrottsrörelsens ledning – med Viktor Balck i spetsen – ytterst angelägen om att landets 

färger skulle hävdas i idrottslig kamp med andra nationer, samtidigt som man hoppades vinna 

internationell goodwill kring ”det svenska” genom att framställa Sverige som en gästfri nation 

och en utomordentlig organisatör. För arenaidrotter som fotboll och friidrott utgjorde dessutom 

överskotten vid landskamper en viktig inkomstkälla, varför det anordnades en strid ström av 

federationsmatcher och nationskamper av olika slag. En principiell ståndpunkt var annars att 

idrottsutbytet nationer emellan skulle utformas på strikt idrottslig grund, under det att man ansåg 

att idrott och politik skulle hållas isär. Så välkomnades exempelvis matcher mot ryska bandy- och 

fotbollslag under 1900-talets första år trots att relationen till Tsarryssland var ansträngd, medan 

det svenska idrottsutbytet med Tyskland var påfallande livligt under andra världskriget.130 

 Annars kom de internationella idrottsförbindelserna till stor del att utformas i enlighet med 

de internationella kommunikationerna och amatörbestämmelserna. Utlandsresor företogs med 

tåg och båt, och det ofta under enkla förhållanden. Så sent som 1922 tog ishockeylandslagets resa 

från Stockholm till EM-turneringen i St. Moritz hela tre dagar i anspråk. Tillsammans med själva 

EM-vistelsen och återresan innebar det att truppen var borta i närmare två veckor. Lägg därtill att 

amatörreglerna vid seklets början förbjöd ekonomisk kompensation för förlorad arbetsförtjänst, 

och det står klart att alla idrottsutövare som saknade god privatekonomi hade stora svårigheter att 

medverka i annat än kortare utflykter. Följden blev att det internationella idrottsbytet främst kom 

att röra grannländerna Danmark, Norge och Finland, medan besök av idrottsutövare av andra 

nationaliteter, inte minst amerikanska, hölls för att vara högst sensationella tilldragelser.131 

 Ändå var det inte alla ansatser till internationellt idrottsutbyte som togs emot med öppna 

armar. Historikern Per Olof Holmäng har visat att beslutet att utestänga centralmakterna från 

Antwerpen-OS 1920 vållade huvudvärk inom den svenska idrottsledningen, där man höll sig till 

principen att idrott och politik skulle hållas isär. Inom idrottsrörelsens toppskikt fanns det rent av 

dem som tyckte att Sverige borde avstå från medverkan i Antwerpen-OS på grund av de politiska 

förvecklingarna. Av allt att döma var ändå majoriteten inom SOK för svensk medverkan, menar 

Holmäng, men att ”det sannolikt […] förekommit diskussioner om att Sverige skulle utebli från 

Antwerpen, även sedan beslutet om deltagande fattats och förberedelserna kommit igång”, ehuru 

den högsta idrottsledningen inte torde ha övervägt att bojkotta spelen av hänsyn till 

centralmakterna, utan bara för den händelse att någon av de neutrala staterna utestängdes.132 
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 Vad som komplicerade situationen till yttermera visso var att man från svenskt håll hade 

arbetat för en inskränkning av OS-programmet. I Sverige motsatte man sig faktiskt länge 

lanseringen av olympiska vintertävlingar. När frågan om upptagande av vintersport på OS-

programmet – däribland ishockey – diskuterades av IOK strax före första världskriget gjorde 

Sverige gemensam sak med Norge och avfärdade förslaget. Icke desto mindre beslöt IOK:s 

Pariskongress (1914) att uttala sig för olympisk vinteridrott. Leif Yttergren har framhållit att det 

svenska motståndet mot införandet av vinter-OS bottnade i en oro bland de nordiska 

skidsportföreträdarna att förlora kontrollen över skidsportens utformning (tävlingsverksamhet, 

amatörbestämmelser m.m.). Skidsporten var nämligen ”något mer än en vanlig idrottsgren för 

nordborna. Den var en del av kulturarvet, starkt förknippad med tradition och nationell 

identitet”. Yttergren tillägger dock att man i Sverige även ogillade införandet av olympisk 

vintersport, eftersom det sågs som en farlig konkurrent till Nordiska spelen.133 

 Varför man i Sverige – all skepsis till trots – ändå valde att medverka i Antwerpen-OS, och 

då även i de ifrågasatta olympiska vintersportmomenten, har aldrig klargjorts. Holmäng har dock 

listat några skäl till att man frångick principen att idrott och politik inte hörde ihop. För det första 

ansåg nog de flesta inom idrottsledningen att när arrangemanget inte längre gick att stoppa, gällde 

det i stället att försöka hjälpa IOK med att ro det i land.134 För det andra är det möjligt att den 

nytillträdde, idrottsvänlige, socialdemokratiske statsministern Hjalmar Branting intervenerat på 

grund av att han ogillade tanken på svensk bojkott. Detta då Sverige hade rykte om sig att vara 

Tysklandsvänligt, men vid tidpunkten sökte de allierades stöd i Ålandsfrågan. För det tredje torde 

”stämningen ute i landet” ha talat för Sveriges medverkan, i och med att ”[m]an hoppades, att de 

svenska idrottsmännen skulle kunna upprepa framgångarna från” OS 1912.135 

 För egen del vill jag inflika att det fanns ett stort intresse för internationellt idrottsutbyte i 

gemen inom idrottsrörelsen under 1900-talets inledning, vilket sannolikt ökade under första 

världskriget, då kontakterna med omvärlden skars av betänkligt. För övrigt vill jag poängtera att 

det är vanskligt att reducera de svenska förhoppningarna om svenska Antwerpenframgångar till 

en fråga om att vilja upprepa 1912 års OS-facit. Dessa ambitioner måste i stället ses i ljuset av de 

starka nationalistiska strömningarna i landet i allmänhet vid tidpunkten. Det gäller inte minst den 

konservativa fosterländskhet som frodades i de överklassalonger och välbesuttna samhällsskikt 

där sekelskiftets tongivande idrottsledare hörde hemma, och som tidigare påpekats genomsyrade 

den unga idrottsrörelsen. För dem som, likt Viktor Balck, uppfylldes av den storsvenska 

väckelsen, torde åstundandet av en fullgod blågul OS-medverkan ha avtecknat sig som en fråga 

om Moder Sveas väl och ve. 
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När man idag tar del av diskussionen inför Antwerpenspelen, sådan den framträder i de 

samtida källorna, grips man också av det betydande allvar med vilket situationen betraktades. I 

dags- och fackpressen vred och vände journalister och idrottsledare på Sveriges chanser, 

samtidigt som tänkbara sätt att förbättra den svenska slagkraften utforskades. En av dem var 

signaturen Ane, som i artikel i RF-organet Nordiskt idrottslif den 6 oktober 1919 konstaterade att:  

 
Så snart man börjar syssla med frågan om vårt deltagande i Antwerpenspelen, uppstår det 

spörsmålet: Skola vi deltaga i alla idrottsgrenar? Ur den synpunkten, att det kunde vara ståtligt att 

visa hurusom Sverige har goda utövare av alla de idrotter, som förekomma på Olympiska spelens 

program, kunde det ju anses vara önskligt att vi sända deltagare till alla tävlingarna. Men de 

olympiska spelen äro egentligen inte en uppvisningsfest, utan en tävlan, där nationerna sända sina 

yppersta representanter till fredlig kamp på idrottens fält. Och det är ingen mening i att sända ut en 

massa kanonmat, bildlikt talat. Det vinner man ingen ära på, möjligen medömkan [min kursiv].136 

 

I den högersinnade Svenska Dagbladet talades om att Sveriges deltagande – när beslut därom väl 

var fattat – måste förberedas med ”ansvarskänsla och energi”. Ty  

 
[h]uru skulle det ej kännas förödmjukande om vi, efter alla de blommor som ej blott andra strött 

för oss utan som vi till och med själva så frikostigt strött, skulle […] få lämna vår hedersplats [som 

ledande idrottsnation]. [---] Vår lilla nation har ej ofta tillfälle att i tävlan med de stora nationerna 

göra sig bemärkt. När ett tillfälle därtill erbjuder sig, bör det ej försummas. Vi draga fördel därav ej 

blott idrottsligt, utan på ett för vårt land och folk hedrande sätt, som väl ersätter den ekonomiska 

uppoffringen.137  

 

Det var dock långt ifrån alla som diskuterade den svenska OS-insatsen i lika bombastiska ordalag. 

De just refererade excerpterna utgör i själva verket de mest extrema fallen av fosterländsk 

chauvinism som stått att finna. Som jämförelse kan sägas att tonen i den liberala Dagens Nyheter 

och den frisinnade Stockholms-Tidningen överlag ter sig mindre högstämd, vilket för den skull inte 

innebär att nationalistiska perspektiv saknas. Även där underströk man vikten av att Sverige blev 

”representerat på ett fullt hedrande sätt”, men fokus kan mer sägas ha legat på det rent 

idrottsliga.138 

I anslutning till detta vill jag trycka på att man skall akta sig för att dra allt och alla över en 

kam. Diskussionen om Sveriges OS-representation kan närmare bestämt ses som en tydlig 

indikator på att ”det nationella” alltjämt vid 1920-talets början utgjorde en konfliktarena, snarare 

än ett förenande fokus, samt att idrotten var ett av de fält där striderna fördes. En aspekt av detta 

är att överläggningarna ger stöd för Jens Ljunggrens tanke att idrottsrörelsen skakades av interna 

slitningar till följd av en idrottsnationalistisk transformering, från att i konservativ anda hylla 
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svensk kultur och tradition till en mer insnävad fokusering på blågula framgångar på 

tävlingsbanan. Betecknande är härvidlag att en grupp idrottsmän, med friidrottaren Erik 

Lemming i spetsen, gick hårt åt Svenska idrottsförbundets ledning i Idrottsbladet, då de menade att 

ledningen inte insåg att man hade ”ett ansvar av djupaste art” i att hjälpa de aktiva med 

förberedelserna så att de kunde försvara den ”framskjut[na] ställning inom den internationella 

idrottsvärlden” som landet tillskansat sig.139 

Till detta kommer att den svenska OS-truppens nationella mission – oavsett 

idrottsnationalistiska förtecken – främst tycks ha varit en fråga som engagerade huvudstadens 

idrottsgrädda. Min genomgång av lokalpress ger vid handen att Antwerpen-OS i helhet rönte 

avsevärt mindre uppmärksamhet i landsorten än i Stockholmsområdet. I landsortstidningarna var 

nyhetsrapporteringen kring de olympiska spelen i hög grad koncentrerad till korta referat och 

notiser, när nu uppgifter om saken alls gavs plats i spalterna.140 Detta skall kopplas samman med 

att den moderna tävlingsidrotten då alltjämt stod inför sitt verkliga genombrott, och att 

sportjournalistik följaktligen inte var någon högprioriterad del av lokalpressens verksamhet. 

Ytterst finns här annars anledning att knyta an till den utbredda uppfattningen att det var under 

decennierna kring sekelskiftet 1900 som den moderna svenska nationalismen slog igenom, och 

större grupper av svenskar började uppfatta sig själva som medlemmar av en svensk nation. Även 

om Balck med flera tidigt såg den moderna tävlingsidrottens förmåga att stärka de nationella 

gemenskapsbanden, var idrottsrörelsen ännu inte hela ”folket sak”. 141  Av detta följer att 

Holmängs mening ”att stämningen ute i landet torde ha” talat för Sveriges medverkan, i och med 

att ”[m]an hoppades, att de svenska idrottsmännen skulle kunna upprepa framgångarna från” OS 

1912, ter sig vilseledande.142  

När det gäller medverkan i Antwerpenspelens vintersportvecka måste för övrigt påpekas att 

man i Sverige var ovetande om att en sådan alls skulle äga rum när SOK, den 2 oktober 1919, 

formellt beslöt att acceptera den olympiska kallelsen. Journalisten Åke Jönsson har påpekat att 

IOK:s beslut (1914) att ta upp vintersport på OS-programmet aldrig fick någon större spridning 

på grund av första världskrigets utbrott kort därefter. Huruvida de svenska IOK-ledamöterna 

medvetet lade locket på, eller lät saken bero, yttrar han sig inte om. Klart är i vilket fall att inga 

vintergrenar fanns med på det Antwerpenprogram som först cirkulerade. Mot slutet av året 

(1919) dök det emellertid upp rykten i utländsk press som gick ut på att sådana tävlingar var 

planerade. För att bringa klarhet i vad som gällde vände sig SOK strax före jul till de belgiska 

värdarna. 143  Den 2 januari inkom ett svarstelegram, där OS-arrangörerna meddelade att en 

olympisk vintersportvecka, med konståkning och ishockeysport, skulle gå av stapeln i april, det 

vill säga drygt fyra månader senare.144  
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Detta besked mottogs med blandade känslor. På sina håll gnisslades det om att införandet 

av vintersport stred ”svårt mot den allmänna principen för Olympiska spelen” – tongångar som 

går att känna igen från 1914 års OS-diskussioner. Av allt att döma gladde sig ändå de flesta som 

intresserade sig för den blågula OS-representationen över beskedet, eftersom det ansågs gynna 

Sveriges chanser i den olympiska nationstävlan. Även i de fall där det knorrades var man tydlig 

med att det var positivt i detta avseende. Om Sverige skulle vara med i OS var det på bästa sätt, 

utan hänsyn till tidigare reservationer, menade man.145 Anes utläggning i Nordiskt idrottslif, den 2 

februari 1920, bär syn för sägen: 

 
Det enda raka vore naturligtvis, att Sverige vägrade att vara med om alla […] tävlingar, som 

förrycka de moderna olympiska spelens program. Men vi äro ju bara människor, och det går i 

allmänhet över människors förmåga att avstå från något som kan vinnas. ’Ska vi vara med om 

Olympiska spel, så ska vi också vara med ordentligt och ta hem vad vi kan av priser’ är ett 

resonemang, som håller, och det skulle nog bara väcka förvåning och löje om vi kungjorde att vi 

av ideella skäl [avstod] från olympiska poäng, som vi kunde vinna. Och det skulle väcka harm här 

hemma.146  

 

I och med att SOK redan fattat beslut om Sveriges deltagande i Antwerpen-OS förefaller frågan 

om en eventuell bojkott av de misshagliga vintersportmomenten alltså ha förvandlats till en icke-

fråga. Som saker och ting utvecklades kunde man bara förlora på att hålla styvt på principen, i alla 

fall där det fanns chans till seger, tycks man ha resonerat. 

Till saken hör att Sverige inom skridskosporten hade flera verkliga världsnamn, tillika 

medaljkandidater, varför ett uteblivande närmast vore detsamma som att ge bort nationspoäng till 

konkurrenterna. Från skridskosportens sida var man inte heller sen med att gripa tillfället i 

flykten. Redan i början av december, när ryktet om de olympiska vintersporttävlingarna precis 

nått landet, visste Dagens Nyheter att berätta att skridskoförbundets ordförande, Ulrich Salchow, 

tyckte att skridskoåkarna skulle kunna gå i bräschen i den olympiska poängjakten och ingjuta 

moral i den övriga truppen, förutsatt att de fick möjlighet att förbereda sig ordentligt, och om alla 

OS-kandidater kunde ställa upp. Vid SOK:s sammanträde den 20 december anhöll 

skridskoförbundet formellt om bidrag till sina förberedelser inför spelen.147 Då kan olympialaget i 

ishockey knappast ens sägas ha varit i sin linda. 
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Det svenska OS-laget i ishockey 1920: upptakten 
I minnesskriften Pucken (1972) finns en berättelse om ”spelet bakom kulisserna” inför Sveriges 

medverkan i Antwerpen-OS ishockeyturnering, signerad Torsten Tegnér. Han skriver:  

 
Det var en tidig septemberdag i vår ungdoms muntra 1919. Jag var en ’gay dog’, stamkund på 

danspalatsen Maxim, Follies Caprices och National – jag kom i kvällssolskenet utifrån Djurgården, 

där jag förmodligen tillsammans med Ernst Rolf tittade inspekterande på Djurgårds-teatern, som 

han tänkte hyra för en skön Hawaii-betonad lyxrevy [---] när en pigg röst från ett kafébord på 

Dramatenterrassen ropade fram mej till sitt bord. Det var vår trevlige, uppslagsrike vän Anton 

Johanson, sekreterare och allt i allo i Svenska Fotbollförbundet, som också handhade 

bandysporten i Sverige. Han satt bredvid en kraftfull, gråsprängd herreman, som han presenterade 

för mig som Mr Le Mat. En imponerande gestalt, verksam inom filmbranschen […] med stora 

sportsliga meriter… hade bl a haft världsrekord i skridskolöpning 24 timmar.  

- Nästa år blir det Olympiska spel i Antwerpen, sa Anton, och Mr Le Mat anser att Sverige bör bli 

med då. I ishockey. Vad säger du om det?  

- Jag säger att våra bandyspelare ligger bra till för att pucka hockey. I min klubb AIK har vi två 

grabbar, som på kort tid lyckats bra. Hans Georgii i Berlin och Monte Afzelius i Montreal. […] 

- Du tycker inte att det är någon vansinnig idé, då, att träna upp och skicka ner ett lag av 

bandyspelare till olympiska spelen?  

- Absolut inte. Mot Kanada och USA har vi ingen chans, men däremot borde vi ha mycket goda 

möjligheter mot alla europeiska lag. I Berlin räknas varenda vältränad svensk bandyspelare som ett 

fynd, i ishockey alltså. Vi åker nämligen skridsko så bra här i landet. Vi drack vårt kaffe, och pratade 

bandy-hockey. Det slutade med att vi avtågade. Hem till mig på Runebergsgatan och tittade på 

bilder av bandy (mest) och lite hockey, i magasin, och böcker tidningar. Anton, som inte ofta ’sett 

till’ bandy, blev stolt över skridskomannen Raoul Le Mats fina betyg på Sune Almkvist, Olivecrona 

(världsberömde hjärnkirurgen), Karl Gustav Wigert och Erik Runeborg, över Uppsala-Lindkvists 

kraft, Seth Howanders och ”Fransman” Johansson (sedermera Brandius) klämmiga uppsyn… Året 

därpå blev Le Mat bas för de tre sistnämnda, och en mycket belåten sådan efter det svenska lagets 

prestationer i OS.148 

 

Tegnérs redogörelse är den mest utförliga ögonvittnesskildring av upptakten till den svenska OS-

representationen i ishockey 1920 som veterligen finns dokumenterad. Denna omständighet, 

liksom det faktum att den ingår i ishockeyförbundets praktfulla jubileumsskrift Pucken, har 

inneburit att skildringen absorberats inom ishockeylitteraturen i stort, där den sedan återgivits 

gång efter annan som en osminkad bild av hur det egentligen gick till när allt tog sin början. Detta 

då med undantag av att handlingen i regel har beskurits, varpå en knappt märkbar, men viktig, 

betydelseförskjutning tagit plats. Så har exempelvis journalisten Thorwald Olsson lagt Tegnérs 

ord ”[j]ag säger att våra bandyspelare ligger bra till för att pucka hockey” i Le Mats mun, medan 
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förbundshistorikern Kenth Hansen hävdat att Tegnér påstår att OS-satsningen dryftades för 

första gången i september 1919, vilket inte stämmer, då allt denne säger är att han själv 

diskuterade saken med Le Mat och Johanson vid denna tidpunkt.149  

Hanteringen av Tegnérs uppgifter är signifikativ för den ”onda hermeneutiska cirkel” som 

genomsyrar ishockeylitteraturen i stort. Till saken hör att redan Tegnérs utsaga inbegriper 

källkritiska problem. För det första är hans berättelse publicerad över ett halvsekel efter Antwerpen-

OS, varför man som historiker gör bäst i att inte dra alltför höga växlar av redogörelsen. Detta 

särskilt som Tegnér faktiskt själv påpekar – om än indirekt – att hans minnesbild är något oklar. 

För det andra rymmer också Tegnérs vittnesmål en del tveksamheter. Som jag visat var det först 

vid årsskiftet 1919/1920 som man i Sverige blev varse att det skulle anordnas olympiska 

vintertävlingar i Antwerpen. Av det följer att den tidpunkt som Tegnér anför för mötet med Le 

Mat och Johanson måste vara felaktig. Enligt Anton Johansons förmenande i RF:s årsbok 1921 

hade man heller ”ingen tanke på att Amerika och Canada skulle sända över lag till Antwerpen”, 

när ”man gjorde sig […] den frågan om ej Sverige med sina duktiga och rutinerade bandyspelare 

ej skulle kunna sätta upp ett ishockeylag”. 150  För det tredje gör Tegnérs rosenskimrande 

karaktörsbeskrivning av Johanson att man kan sluta sig till att det rör sig om en tillrättalagd 

berättelse, då relationen dem emellan i verkliga livet var ytterst stormig, och Tegnér i andra 

sammanhang knappast drog sig för att ifrågasätta ”fotbollsgeneralens” egensinniga ledarstil. 

Historikern Rolf Haslum har till och med hävdat att Johanson var ett av Tegnérs ständiga 

”hatobjekt” inom idrottsrörelsen.151 

 Min ambition att skapa större förståelse för startskottet för svensk ishockey sträcker sig 

dock bortom dessa källkritiska aspekter. Min främsta invändning mot den grundberättelse för hur 

den olympiska ishockeysatsningen 1920 kom till stånd, som etablerats inom ishockeylitteraturen i 

Tegnérs efterföljd, är också en annan: att ishockeyns införande i landet tenderar att utmålas som 

ett tämligen enkelt och naturligt förehavande, som skruvades ihop över en kopp kaffe av en 

knapp handfull, kvicktänkta och driftiga ishockeyvänner på rent tävlingsmässiga grunder. Så var 

nämligen inte fallet.152 

 I organisatoriskt hänseende kan den svenska ishockeyhistoriens början faktiskt dateras till 

den 30 oktober 1912, då Sverige tog plats i Internationella ishockeyförbundet. Bakgrunden var att 

två schweiziska bandyklubbar inkommit med önskemål om att få delta med varsitt bandy- eller 

ishockeylag i Nordiska spelen året därpå. För att möjliggöra detta gick fotbollförbundet, genom 

ordföranden Ludvig Kornerups försorg, in som medlem i Internationella ishockeyförbundet. 

Från Internationella ishockeyförbundets sida sade man sig vara villig att förlägga 1913 års 

ishockey-VM till Stockholm och Nordiska spelen, under det att resebidrag till de utländska 
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gästerna utgick. Det tycke sig arrangörskretsen dock inte kunna lova, varför Internationella 

ishockeyförbundet i stället anordnade en EM-tävling i München med fyra lag, utan Sveriges 

medverkan.153 Därmed skrinlades också de svenska ishockeyplanerna för denna gång. Projektet 

tycks inte heller ha gjort något bestående intryck i landet. Betecknande är härvidlag att en särskild 

artikel, med den talande rubriken ”Mysterium: är vi egentligen 60?”, tar upp saken i Pucken, där 

sanningen i uppgiften att Sverige valts in i Internationella ishockeyförbundet redan 1912 

ifrågasätts, då det ”[v]id den tidpunkten [bara] spelades […] bandy i Svedala, och en 

ishockeyklubba fanns på närmaste håll möjligen till påseende i Berlin”.154 

Åren efter medlemskapet i Internationella ishockeyförbundet tycks också lusten att befatta 

sig med ishockeysporten ha minskat betänkligt inom Idrottssverige. Som framgått motsatte man 

sig från svenskt håll IOK:s förslag att ta upp vintersport – däribland ishockey – på OS-

programmet. Även om Leif Yttergrens analys ger vid handen att det inte var ishockeyn i sig som 

bekämpades, utan att sporten kom i kläm i en organisatorisk maktkamp mellan svenska och 

internationella idrottspotentater, finns det uppgifter som visar på förekomsten av en tydlig 

skepsis mot det nya vinterspelet i landet vid tidpunkten. Vintern 1913 och/eller 1914 – 

uppgifterna går isär - skall Hans Georgii ha demonstrerat ishockeyspelet (som han lärt sig under 

sin tid som ingenjörsstuderande i Berlin, och snart tagit plats i det europeiska storlaget Berliner 

Schlittschuh Club) med tillhörande utrustning för ”Torsten Tegnér och den övriga 

bandynoblessen”.155 Dessa herrar förefaller dock inte ha funnit Georgiis uppvisning vara något 

att yvas över, utan den verkar snarare ha legat till grund för en växande misstro mot ishockeyn i 

svenska idrottskretsar åren därpå. Det är i varje fall den bild som Tegnér själv gav i Idrottsbladet 

kort efter Antwerpen-OS ishockeyturnering:  

 
Man hade hört hiskliga rykten om hockeyspelet i allmänhet och det nordamerikanska i synnerhet, 

alltsedan Hasse Georgii kom från sin flotta kontinentala sejour 1913 med sin långa klubba sin 

smart hanterade gummitrissa och sitt föraktfulla hånleende åt vårt enkla bandyspel. Att det var ett 

intressantare spel än bandy ’därför att det var så snabbt’, vitsordades av entusiaster som aldrig sett 

en hockeymatch, och le Mat höll före att bland hans landsmän från andra sidan havet funnes 

spelare så [… ] briljanta i åkning och dribbling, att han skulle kunna ställa upp 5 av dem i bandy 

(vilket spel de icke kände) och slå 11 Uppsalakamrater! Utan att allt för mycket imponeras på oss 

av all reklam och alla överord, men också utan partiskhet för vår egen ungdoms avhållna idrott, 

bandyspelet, satte vi oss tillrätta […] [i Antwerpens ispaltas]. Vi sågo då, för det första, att dåliga 

och ojusta ishockeyspelare, som t.ex. somliga belgier, göra ett sämre intryck än om de spelat bandy. 

Beroende på trängseln på planen, klubbornas svårhanterlighet och längd samt rätten att slå undan 

motståndarens klubba. Allt detta gör att en ishockeymatch lättare än en bandymatch urartar till en 

rå och meningslös rufforgie. En svag bandyspelare är sällan så svag, att han inte kan passa till en 

kamrat – han kan ju passa i alla riktningar – men då en ishockeyspelare har pucken äro alla 
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framförvarande kamrater off-side, och en passning framåt är alltså meningslös (så vida 

vederbörande ej lägger an på att slå ihjäl tiden); en hockeyspelare som inte är styv dribblare har 

därför ett litet helsike att bli av med trissan eller utveckla spelet då han ej händelsevis har en 

omarkerad medspelare strax intill sig, och han förfaller då i trångmålet särskilt lätt till att ’spela på 

spelaren’. Se där vad som förorsakade att den första Olympiska matchen gjorde ett så pinsamt 

intryck på oss, trots den stora svenska segern [8-0 mot värdlandet Belgien, min anmärkning].156  

 

Denna hållning sticker av rejält mot den oreserverade entusiasm för den svenska OS-satsningen i 

ishockey som Tegnér utger sig för att ha haft i Pucken. Vem textens ”vi” är förtydligas aldrig, men 

sammanhanget gör att man kan sluta sig till att det bör ha rört sig om ungefär samma personer 

som bevittnade Georgiis ishockeyuppvisning, med viss möjlig ”förstärkning” av andra skribenter 

och idrottsföreträdare på plats i Antwerpen. Säkert är dock att Tegnér menar att de inhemska 

ishockeyskeptikerna gick att räkna i pluralis även sedan den svenska truppen kommit till spelen, 

liksom att åsynen av den första regelrätta ishockeymatchen – den svenska storsegern till trots – 

var en sorglig upplevelse, i alla fall för hans egen del.  

 Totalt sett torde ändå antalet utpräglade ishockeyskeptiker ha varit ytterst begränsat i landet 

vid 1920-talets början. Detta av den enkla anledningen att det var ytterst få svenskar som över 

huvud taget kände till sporten. Efter att nyheten om de olympiska vintersporttävlingarna briserat 

cirkulerade en del osäkra uppgifter om ishockeyturneringen i fackpressen och de stora 

Stockholmstidningarna, under det att ledande sportjournalister och idrottsprofiler sökte 

övertrumfa varandra med sina ishockeykunskaper. Många av dem tycks föga förvånande ha haft 

svårt att hålla isär det inhemska hockeyspelet – det vill säga dagens bandy – och den kanadensiska 

importvaran, då både spelens beteckningar och grunddrag var påfallande lika.157  

Situationen tycks ha klarnat något mot slutet av februari i och med att Anton Johanson 

rekvirerat en regelbok från OS-arrangörerna, varför man inte längre var ”hänvisad till 

förmodanden” rörande spelets utformning. Sammanblandningen av bandy och ishockey fortsatte 

likafullt långt in på våren, och så sent som en dryg månad efter den olympiska vintersportveckan 

omtalades den svenska spelartruppen i Idrottsbladet som en bandykontingent.158 Det är alltså fullt 

möjligt – ja, till och med troligt – att det fanns de som utgick från att det var bandy som tagits 

upp på OS-programmet, om än en något annorlunda variant än den man praktiserade i Sverige, 

av typen den norska sjumannabandyn. Med tanke på att den svenska OS-medverkan över huvud 

taget synes ha varit en angelägenhet främst för huvudstadens idrottsgrädda torde folkflertalet 

knappast heller ha gjort någon skillnad. 

 Bland dem som faktiskt engagerade sig i den svenska OS-medverkan rådde för övrigt 

delade meningar om lämpligheten i att Sverige skulle låta sig representeras i ishockeytävlingen. 
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Den 3 januari, det vill säga dagen efter det formella beskedet om de som förestående olympiska 

vintersportarrangemangen, konstaterade Dagens Nyheter:  

 
Stort intresse torde det väcka inom våra hockey- eller bandyspelande klubbar att erfara att 

Olympiska spelen också komma att bjuda på tävlingar i ishockey, anordnade i mitten av april 

månad. Våra bandyspelare ha ju inte på mången god dag råkat ihop med utländska spelare, 

norrmännen undantagna […]. Om emellertid vårt deltagande skall bli framgångsrikt, torde det bli 

nödvändigt att utan dröjsmål lägga om vårt bandyspel så att det kommer i överensstämmelse med 

vad man i Antwerpen menar med ishockey. Detta spel sammanfaller visserligen i många avseenden 

med vårt bandy, men skiljer sig dock tillräckligt från bandyspelet för att ställa våra spelare utan varje 

utsikt till framgång, i fall ej den utländska hockeyspelstypen ordentligt inövas. [---] Skola vi vara med 

i Antwerpen få nog våra bandyspelare med energi kasta sig över detta spel, vilket […] icke endast 

tekniskt skiljer sig från bandy, utan även ställer mycket högre krav på träningen [min kursiv].159  

 

Artikelförfattaren håller Sveriges medverkan i OS-ishockeyn för att vara ett vanskligt företag. Det 

är dock viktigt att notera att invändningen vare sig gäller ishockeyn som sådan eller Sveriges 

eventuella deltagande i de tidigare kritiserade vintersportmomenten. Vad som ifrågasätts är 

förnuftigheten i att ställa ett OS-lag på skridskor då utsikterna för att de inhemska bandyspelarna 

skall kunna bemästra ishockeyspelet ter sig minimala. Det fanns emellertid de såg annorlunda på 

situationen. Samma dag konstaterade Stockholms-Tidningen att: 

 
Ishockey är en hos oss okänd tävlingsform, en omständighet som dock icke bör verka generande 

med det material, vi förfoga över. Några uppgifter om efter vilka regler detta spel skall äga rum ha 

ännu icke lämnats, men förmodligen – i all synnerhet som det skall spelas på inomhusbana – blir 

det med sjumannalag, längre klubbor än dem vi använda, samt trissa i stället för boll. I 

bandykretsar har man diskuterat saken ganska mycket, och det har varit tal om att anskaffa en 

kanadensisk tränare eller att sända någon lämplig man över till Kanada för att se, hur spelet skall 

spelas, men några åtgärder ha naturligtvis icke vidtagits i denna riktning så länge man ej haft klart 

besked, om denna idrott skulle komma med. Med den erfarenhet och träning, våra bandyspelare 

äga, är det emellertid knappt tal om, att vi icke på mycket kort tid skulle kunna skapa ett lag, vilket i ishockey 

skulle kunna representera oss med den största framgång. Man behöver ju endast erinra om att relativt 

medelmåttiga svenska bandyspelare, vilka kommit till utlandet och där tagit upp ishockey, inom 

kort fått plats i de mest förstaklassiga lagen och även där räknats bland de bästa spelarna. En god 

instruktör i ishockey, och vi bli säkerligen icke utan en god placering även där [min kursiv].160  

 

Citatet visar på den väldiga hunger efter internationella idrottskontakter, och tillhörande stora 

öppenhet för att laborera med spelet, som fanns inom bandysporten. Inlägget sjuder därtill av ett 

remarkabelt blågult idrottsligt självförtroende: trots att ishockeyn var totalt okänd i landet menar 
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upphovsmannen – med underförstådd hänvisning till Hans Georgii – att redan ett gäng halvdana 

inhemska bandyspelare borde kunna företräda Sverige med den äran i den olympiska 

ishockeyturneringen. Han visste även att berätta att ”[d]e ledande för” konståkning och ishockey 

”äro även av den åsikten, att vi böra deltaga, särskilt som vi ha de bästa utsikter att göra oss 

mycket väl gällande. Om endast den ekonomiska sidan av saken kan ordnas, är allt klart”.161 

 Den avslutande kommentaren förtjänar några förtydliganden: För det första var den svenska 

ishockeyrepresentationen på intet sätt klar redan vid nyår. Som jag strax skall visa höll SOK inne 

med beslutet om ett deltagande i OS-ishockeyn i det längsta, under det att man ville försäkra sig 

om lagets slagkraft.162 För det andra fanns det inte någon ishockeyledning i dagens mening vid 

tidpunkten. De ledande grenföreträdare som enligt Stockholms-Tidningen var för ett deltagande i 

OS-ishockeyn bör dock ha varit Johanson (som i egenskap av fotbollförbundets sekreterare då 

även företrädde bandysporten) samt – åtminstone – delar av den övriga ”bandynoblessen”. För 

det tredje var finansieringen av den svenska OS-truppen en knäckfråga för den svenska OS-

representationen i stort. De till buds stående medlen var i realiteten så pass begränsade att en 

ovillkorlig regel sattes upp redan i september 1919 (då förberedelserna inför spelen alltså var i full 

gång) som sade att SOK måste iaktta största möjliga sparsamhet.163 Läget förbättrades emellertid 

mot slutet av året i och med att SOK:s kassör, friherre Sven Hermelin, via sina goda kontakter 

inom landets adels- och finanskretsar, lyckades dryga ut OS-kassan genom privatdonationer. Den 

varsamma penninghanteringen fortsatte likafullt: endast mindre poster utbetalades, och då till 

sådant som ansågs vara absolut nödvändigt. Det kärva ekonomiska läget innebar faktiskt att man 

inte kunde förbereda sig som man ville i alla sporter, och att vissa grenar – däribland de blågula 

paradgrenarna skridsko och brottning – länge löpte risk att bli utan svenskt deltagande.164 

 Att deltagande i den olympiska ishockeyturneringen då kom ifråga skall sättas samman med 

fotbollförbundets utomordentliga ekonomiska muskler. Anton Johanson lyckades nämligen att, 

med Torsten Tegnérs ord, ”troll[a] fram pengar” till projektet ur fotbollförbundets kassakista.165 

För övrigt verkar Johanson ha haft tumme med SOK:s centralgestalt, skattmästare Hermelin. 

Enligt den svenskamerikanske mångsysslaren Ernest Viberg, som fungerade som lagledare och 

massör för ishockeylaget, träffade närmare bestämt Johanson, uppbackad av honom själv och 

dennes kamrat från Columbiauniversitetet, Raoul Le Mat, Hermelin på Strand hotell i Stockholm, 

där Johanson framgångsrikt lade fram saken:  

 
Antons övertalningsförmåga var lysande, […] och när Rauol [sic] Le Mat kunde verifiera allt vad 

jag sade om ishockeyns utveckling i nya världen, så bestämde han sig för att Sverige skulle 

representeras i ishockey i Antwerpen trots att ingen av våra hemmaspelare någonsin sett en 

ishockeymatch.166 
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Viberg talar emellertid tyst om att det inte räckte med att Hermelin slöt upp bakom satsningen 

för att ro den i land. 

 

 

”Svenska ishockeylaget ’in being’” 
Den 13 januari 1920 rapporterade Anton Johanson till SOK:s arbetsutskott att fotbollförbundet 

hade anställt en tränare och förskaffat material för den olympiska ishockeysatsningen. Han 

meddelade samtidigt att man förbehöll sig rätten att senare inkomma med svar huruvida Sverige 

skulle delta i OS-ishockeyn eller inte.167 Tränaren ifråga var Raoul Le Mat. När han skrinnade in 

på Stockholms stadions skridskobana för det första träningstillfället, tisdagen den 27 januari 

klockan 15.00, var det inför ögonen på ”en biografdirektör jämte två underlydande med 

filmkamera, två fotografer och ett rätt betydande antal intresserade som [var] igenkända från 

fotbollsläktarens sektion för fribiljetter”, som Stockholms-Tidningen retsamt utryckte saken. Några 

ishockeyspelare syntes däremot inte till, tränarassisten Hans Georgii undantagen, eftersom 

fotbollförbundet  
 

endast i sista stund meddelat, att träningen skulle börja, men icke underrättat spelarna närmare om 

saken eller förvissat sig om de verkligen [var] lediga vid denna tid på dagen. Och då kan man ju 

icke begära, att ens den ivrigaste Antwerpenaspiranten skall kunna vara på ort och ställe.168 

 

Så långt verkar projekteringen alltså inte ha involverat några egentliga spelare, utan bara rört en 

del förarbete av Johanson och hans kumpaner i idrottsrörelsens toppskikt, med ett inte obetydligt 

opinionsmässigt understöd från fackpressens och de stora Stockholmstidningarnas sida. För att få 

med de aktiva på båten anordnade fotbollförbundet ett möte med ett tjugotal bandyspelare där 

OS-satsningen ventilerades. Efter en del inledande preludier, i form av redogörelser för ishockeyn 

och dess regler av Georgii och Viberg, beslutades att OS-träningen för Stockholmsspelarnas 

räkning skulle gå av stapeln på stadion måndagar, onsdagar och fredagar klockan 15–17 och 21–

22, under det att man i Uppsala tränade på torsdagar och lördagseftermiddagar. I och med att 

samtliga närvarande bandyspelare uttryckte stort intresse för saken verkar man ha hyst stort hopp 

om att projektet skulle bära frukt.169 

Problemen fortsatte dock att torna upp sig. En stötesten var att februari utgjorde årets 

kanske mest intensiva bandymånad, varför OS-träningen i princip lades på is till dess att spelarnas 

ordinarie bandyåtaganden klarats av. Dagen efter SM-finalen i bandy, närmare bestämt den 1 
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mars, proklamerade Idrottsbladets förstasida trosvisst att det ”[s]venska ishockeylaget [var] ’in 

being’”. Samtidigt framhölls att logi var beställt på Grand Hotell i Antwerpen, under perioden 

10–30 april, för 14 ishockeyspelare jämte Le Mat och Viberg. SOK, med Anton Johanson och 

Hermelin i spetsen, hade då även ordnat för att det svenska laget skulle få träna under riktiga 

förhållanden i Antwerpens ispalats.170 Så sent som i början av mars, det vill säga mindre än två 

månader före det att den olympiska vintersportveckan skulle gå av stapeln, tycks OS-deltagandet i 

ishockey med andra ord huvudsakligen ha varit ett rent administrativt ärende, för att inte säga en 

direkt skrivbordsprodukt. Till saken hör att det egentliga lagbygget gick fortsatt på kryckor.  

De ishockeyklubbar som fotbollförbundet specialbeställt från Nordamerika anlände i 

början av februari till Sverige med Sverige-Amerika-linjens flaggskepp, Stockholm, men fastnade i 

tullen. I stället gav sig Viberg i kast med att rita ishockeyklubbor efter kanadensiska mått. Dessa 

blev dock klumpiga och gjorde puckhanteringen problematisk, varvid spelarna i stället synes ha 

använt sina bandyklubbor.171 I övrigt försvårades förberedelserna av att våren kom tidigt och 

jagade bort frosten, varför isträningen blev lidande. För att öva puckbehandling sökte man utan 

framgång efter en inomhuslokal till dess att en överenskommelse träffades om att laget skulle få 

disponera två av stadions omklädningsrum för ändamålet. Där kom spelarna sedan att fila på 

puckbehandlingen i strumplästen. I övrigt gladde man sig åt att en liten isplätt i stadions mest 

skuggiga del faktiskt gick att använda för isträning.172 En artikel i Dagens Nyheter den 11 mars ger 

en inblick i situationen: 

 
Ishockeyträningen är i full gång på Stadion. Man har nästan allting: is, målburar, trissa och framför 

allt träningsentusiastiska pojkar, men ännu inga klubbor. De skulle ha kommit till gårdagens 

träning, men syntes inte till, och man får lugna sig ett par dagar till. […] De små och lustiga, 4 fot höga 

burarna äro uppsatta och plankor utlagda runt hela den lilla banan, alltså så likt en ishockeybana 

som möjligt. Några Uppsalaspelare syntes ej till i går kväll, men det räckte med 

Stockholmspojkarna, som dalade, åkte och föste trissan för brinnande livet. Man kan ej påstå att 

ishockey är vackert i jämförelse med vårt bandy, men att det, trots den korta speltiden – 20 minuter varje 

halvlek – dock är tröttsammare kunde samtliga tränande intyga. Att däremot farten kan bli 

vansinnigare och spänningen lidelsefullare än i bandy förefaller troligt. Om vi skola lyckas i 

Antwerpen återstår att se. Ishockey är ett spel som fordrar oändligt av träning och erfarenhet. 

Ernest Viberg […] är emellertid förhoppningsfull. ’Svenskarna äro fenomenala på åkning’, menade 

han, och det kan göra nästan allt. Det gäller att få in tekniken med klubborna och den rätta 

taktiken, se’n går det nog. Och av vad jag hittills sett här på Stadion ha pojkarna gjort 

förvånansvärda framsteg. Se på Stor-Klas (Einar Svensson) i Göta till exempel; han åker och föser 

som om han aldrig gjort annat än spelat ishockey. Och Knatten Lundell från samma klubb är ej 

mycket sämre. Material finns det nog att göra ishockeyspelare av, bara vi få ha isen kvar litet 

längre. Svårast ställer det sig nästan med nya offsideregeln. Ingen får nämligen passa bollen till 
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någon medspelare framför sig, med undantag av målvakten, men nämnda medspelare får i så fall 

endast vara högst en meter framför honom! För övrigt verkar hela spelet på en ovan betraktare ganska 

rörigt i jämförelse med bandy och man får se tiden an innan man kan njuta spelet på rätt sätt [min 

kursiv].173 

 

Redogörelsen vittnar om att tveksamheterna inför ishockeysporten fanns kvar även efter det att 

OS-träningen kommit igång mer på allvar. Ishockeyspelet sägs vara både mindre smakfullt än den 

inhemska bandyn och svårt att greppa för ett otränat öga. Till saken hör att man i Uppsala – där 

de starkaste korten tycktes finnas – när allt kom till kritan alltså visade sig ha svårt att uppbåda 

något större intresse för ishockeyträningen. Ganska omgående kom nämligen den store stjärnan, 

Sune Almkvist, att tacka nej till medverkan, medan andra framstående Uppsalaspelare inte hördes 

av. Detta skapade oro i leden, där man redan tycks ha slitits mellan hopp och förtvivlan.174 

Den stora förtjusning som spreds bland OS-entusiasterna, när det visade sig att laget vid 

sidan av Hans Georgii faktiskt kunde påräkna ytterligare några utlandssvenskar med meriter från 

ishockeyspel på hög internationell nivå, är därför inte att ta miste på. Signaturen ”Renderer” skrev 

i Nordiskt idrottslif:  

 
Vi ha som sagt aldrig spelat ishockey här i vårt goda Sverige, och våra många goda bandyspelare 

stå därför tämligen främmande inför detta med bandy dock tämligen nära besläktade spel. Att 

därför tänka sig möjligheten att på den korta tid som återstår till Antwerpenspelens ’vintervecka’ 

träna upp ett lag ishockeyspelare av våra bästa bandydito, vilket sedan skulle resa ner till den 

olympiska staden och klå alla konkurrentlag, torde följaktligen vara väl djärvt och alldeles för 

optimistiskt. Nu är emellertid förhållandet det att vi dess bättre redan ha åtminstone tre 

ishockeyspelare av verkligt internationell klass, vilka alla ha anmält sig oförhindrade (trots att 

åtminstone tvenne av dem äro bosatta utanför landets gränser eller närmare bestämt i Berlin) att 

hjälpa gamla Sverige till den framgång vi så innerligt hoppas på. Det är [Nils] Molander och David 

Säfwenberg jag åsyftar. Och att jag vågar påstå att de äro oförhindrade bli med i laget som en 

mycket värdefull förstärkning för detta beror på, dels att den ene av nyssnämnda spelare, 

Säfwenberg, tillskrivit en vän här i Stockholm och meddelat, att både han och Molander gärna se, 

att de bli provade i det svenska representationslaget, och dels att nämnde Säfwenberg i detta brev 

meddelade, att han även sänt Svenska fotbollförbundet en skrivelse, vari han ber förbundet ha 

Molander i åtanke vid den slutliga hopsättningen av laget. Dessutom framhåller han, att det är 

fullkomligt omöjligt att på den korta tid, som återstår till spelen, träna upp ett fullgott lag, då ju de 

svenska spelarna äro ovana vid såväl den nya bollen eller rättare sagt trissan som spelsätt och 

spelregler. [---] Vad Molander beträffar upplyser S. om att denne spelat ishockey flera år och för 

närvarande väl får anses som den bästa spelaren i Tyskland. Dessutom besitter han förmågan att 

kunna spela lika bra på vilken plats i laget som helst. S. anser givet att Molander bör få en plats i 

laget. Om sig själv nämner inte S. någonting. Och den som känner den sympatiske idrottsmannen 

är inte detta ägnat att förvåna. Det är och har alltid varit S:s sätt att blygsamt eller inte alls 
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framhålla sina egna förtjänster. Den som skriver dessa rader vet emellertid, att Säfwenberg är en 

mycket god hockeyspelare, sedan ett par år tillbaka bosatt i Berlin och tillhörande Berliner Sport-

Club, i vars ishockeylag han nu intar en framstående plats såsom ledare av kedjan och lagets 

målskytt per preferance. Men han har helt säkert ingenting emot att prövas i det svenska 

olympialaget. Och det är att hoppas, att han även får den plats han rättvisligen bör ha i detta, d.v.s. 

centerforwardplatsen. Och så ha vi här hemma i Sverige (för tillfället i Åre) Hans Georgi [sic], som 

även han gjort sina lärospån i ishockey nere i Tyskland. Han är en utmärkt spelare av 

höginternationell klass och är naturligtvis självskriven i laget. Alltså ha vi tre man, som spelat spelet 

och äro fullt inne i alla dess finesser och som alltså få bli lagets stöttepinnar. Sedan bör det inte bli 

alltför svårt att bland alla våra många goda bandyspelare plocka ut ytterligare 4 man för att få laget 

fullt och därtill få ett lag, som bör kunna resa till den olympiska staden med en hel del berättigade 

förhoppningar om framgång. Det finns många att välja på. Konsten är bara att placera de bästa på 

rätt plats.175 

 

David Säfwenberg (vars bror, IFK Uppsalas bandymålvakt Sven ”Sleven” Säfwenberg var en av 

de inhemska OS-kandidaterna) hade alltså hört av sig på eget bevåg och tipsat om möjlig 

förstärkning av Antwerpenlaget i form av den tysklandssvenske idrottsledaren Nils Molander, 

samt indirekt sig själv. Snart visade det sig också att det fanns en fjärde svensk som hade spelat 

ishockey på hög internationell nivå, närmare bestämt den i England bosatte Hansjacob Mattsson, 

som Molander skall ha rekommenderat för saken. Därmed beslöt SOK:s arbetsutskott, den 30 

mars, att ”omedelbart” anmäla fotbollförbundets lag till Antwerpenspelens ishockeytävling, men 

gav samtidigt Hermelin och Johanson i uppdrag att fälla det definitiva avgörandet huruvida man 

skulle delta i turneringen eller inte.176  

När Hermelin och Johanson gjorde detta har inte gått att fastställa, men det kan mycket väl 

ha skett vid det av Viberg omtalade mötet på Strand hotell (han preciserar aldrig tidpunkten för 

sammankomsten). SOK:s beslut att anmäla ett lag, under det att Hermelin och Johanson 

uppdrogs att komma med det slutgiltiga beskedet om OS-deltagandet skulle fullföljas eller ej, kan 

annars ses som en försiktighetsåtgärd, eftersom man på så sätt fick ytterligare några dagar på sig 

att försäkra sig om lagets slagkraft, innan truppens planerade avfärd den 5 april. 

Ishockeyträningen hade ju då praktiskt taget bara pågått under en dryg månads tid, varför lagets 

utsikter att ”göra sig” i Antwerpen kringgärdades av frågetecken. Till saken hör att man från 

finskt håll strax dessförinnan hade meddelat att man inte skulle delta i OS-ishockeyn på grund av 

träningssvårigheter och de främmande reglerna. Detta besked bör ha satt myror i huvudet på dem 

som stod bakom de svenska ishockeyplanerna, i synnerhet eftersom Finland året före slagit 

Sverige med 4–1 i historiens första bandylandskamp länderna emellan.177 

Samtidigt säger SOK:s agerande mycket om den svenska ishockeysatsningens förankring 

inom idrottsrörelsen i stort – eller brist på sådan, för att vara mer exakt. Hur man än vrider och 
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vänder på saken framstår nämligen Sveriges medverkan i Antwerpenspelens ishockeyturnering 

som ett elitprojekt, framdrivet av ett fåtal tunga aktörer inom idrottsrörelsens och samhällets 

absoluta toppskikt, och detta i hög grad vid sidan av sådant som officiella organ och formella 

beslutsprocesser. I själva verket finns det mycket som gör att man kan dra tydliga paralleller 

mellan den olympiska ishockeysatsningen och den informella maktutövning som Niklas Stenlås 

menar att 1940-talets ekonomiska elit utövade via sina sociala nätverk. Det gäller närmare 

bestämt: 

 

 De knapphändiga uppgifter om projekteringen som står att finna i fotbollförbundets 

och SOK:s arkiv. 

 Ernest Vibergs och Torsten Tegnérs redogörelser om spelet bakom kulisserna inför 

OS-satsningen.  

 Den skepsis som fanns mot ishockeysporten inom idrottsrörelsen.  

 David Säfwenbergs korrespondens till hemmafronten där han talade för Nils 

Molanders sak – och indirekt sin egen – samt uppgiften om Molanders 

rekommendation av Hansjacob Mattsson.  

 Den samtida kritiken mot Anton Johansons förment nyckfulla och självsvåldiga 

ledarstil. 178 

 

Jag menar följdenligt att Johanson och Hermelin – med understöd av Le Mat, Viberg, Georgii, 

Säfwenberg, Molander och Mattsson, jämte de andra som slöt upp bakom projektet, nämligen de 

aktiva bandyspelarna samt de pressföreträdare som beredde väg genom att rosa satsningen – kan 

betecknas som en ”inre krets” på liknande sätt som de tongivande företagsledare Stenlås studerat. 

Det var genom de sociala relationer och förtroendeuppdrag som medlemmarna i denna inre 

ishockeykrets innehade som OS-deltagandet kunde förverkligas: fotbollförbundet och SOK 

fungerade som satsningens tyngsta ”pjäser”, vilka kunde mobiliseras för ändamålet tack vare 

Johanson och Hermelin, medan vägval och handlingsstrategier i mycket tog form via intima 

relationer utanför de inblandade organisationernas protokoll.179 Till saken hör att ishockeyn, som 

framhållits, tycks ha spridits från Nordamerika till Europa via överlappande sociala kontaktnät 

inom sekelskiftets (1900) mondäna sällskapsliv, varför sportens upptagande i Sverige passar väl in 

i ett större internationellt mönster. 

 Stenlås menar att formeringen av den inre kretsen av svenska företagsledare var en naturlig 

följd av näringslivets organisering på nationell nivå. På motsvarande sätt kan uppkomsten av 

denna inre ishockeykrets sägas ha betingats av den inhemska idrottsrörelsens gestaltning. Väl att 
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märka är annars att dess manöverutrymme underlättades av den inom idrottsvärlden så starka 

tilltron till praktisk kunskap: utan den legitimitet som Le Mats, Georgiis, Säfwenbergs, Molanders 

och Jacobssons tidigare ishockeyerfarenheter skänkte projektet hade det knappast gått att 

genomföra. 180  Samtidigt är det viktigt att notera de specifika historiska omständigheter som 

skapade förutsättning för den inre ishockeykretsens agerande, det vill säga den nationalistiska 

pragmatism – eller opportunism, om man så vill – som präglade OS-representationen i stort, 

jämte den väldiga hunger efter internationellt utbyte och den tillhörande stora öppenheten att 

laborera med spelet, som fanns inom bandysporten. Det var dessa som tillsammans bildade den 

nödvändiga jordmån i vilken OS-satsningen kunde slå rot och blomma upp. 

Allt detta går för övrigt att utläsa av Tegnérs ovan anförda yttrande om tveksamheterna 

inför ishockeyn 1920, där han förutom att påpeka att satsningen bars fram av ”entusiaster som 

aldrig sett en hockeymatch” – trots påtaglig skepsis mot sporten inom idrottsrörelsens i övrigt – 

konstaterar att:  

 
[ä]ndamålet med Sveriges Olympiska hockeyrepresentation var dubbelt: dels att om möjligt ’göra 

sig’ i det för oss nya spelet och eventuellt hemföra poäng, dels att få en inblick i spelet och 

erfarenheter som kunna tjäna till grundval när det gäller att avgöra frågan: bandy eller ishockey 

som svenskt vinterspel?181 

 

Det är således möjligt – ja, till och med troligt – att den ishockeyskepsis som Tegnér med flera 

kände vid tidpunkten bottnade i oro över vad som skulle hända med den inhemska bandyn. Icke 

desto mindre skall understrykas att jag inte funnit några andra uppgifter om att den olympiska 

ishockeysatsningen 1920 var avsedd som en probersten för frågan huvudvida man skulle överge 

bandyspelet till förmån för ishockeysporten. Som jag kommer att visa i del 3 fanns det emellertid 

tunga opinionsbildare som redan före turneringens slut höll ishockeyn för att vara framtidens 

melodi medan bandyn i det närmaste avfärdades som ett avslutat kapitel inom den svenska 

idrottshistorien.182 

 Hur medlemmarna i den inre ishockeykretsen resonerade går annars inte att fastställa. 

Några reflexioner är dock på sin plats. Som noterats kritiserades Anton Johanson för att stå 

alltför kallsinnig inför svenska segrar och nederlag i fotboll under det att han mest tycktes vara 

ute efter att vinna makt och ära, gärna internationell sådan. Under mellankrigstiden kom 

Johansons snabbt uppblossande ishockeyintresse att misstänkliggöras på samma grunder.183 I vad 

mån det fanns fog för kritiken om hans egennyttiga agerande går inte att klargöra, men i och med 

att den förföljde honom under hela hans tid vid rodret för svensk ishockey bör man inte blunda 
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för möjligheten att Johanson kan ha använt den svenska ishockeysatsningen som en sprängbräda 

för sin idrottsledarkarriär internationellt sett.  

 Även Raoul Le Mat och spelarna kan mycket väl ha använt OS-deltagandet för egen 

vinning. För Le Mats del innebar engagemanget för svensk ishockeysport att hans biografrörelse 

fick extra publicitet.184 Det bör också ha givit honom goda möjligheter att knyta kontakter med 

personer i idrottsrörelsens och samhällets absoluta toppskikt, vilka sedan kunde förräntas på olika 

sätt. När det gäller spelarna i OS-truppen finns det inga uppgifter om varför de ställde upp. 

Någon/några av dem kan ha varit uppfylld av nationalistiskt patos och därmed inte önskat något 

hellre än att slå ”ett slag för Sverige”. Med tanke på de stora stridigheterna kring ”det nationella” 

vid denna tidpunkt är det ändå mer troligt att de ville mäta sina krafter mot andra idrottare av 

internationell toppklass och/eller att de hoppades få en fläkt av stora världen. Till saken hör att 

ishockeyns ställning som en ”stor, internationell idrott, som [gav] utövarna jättechanser att få resa 

omkring i världen och se sig omkring [senare omnämndes som] en av sportens påtagliga 

fördelar”.185 

Att jag lyfter fram detta är inte för att väcka sensation eller för att ”avslöja” någon. Vad jag 

vill är i stället att fästa uppmärksamhet på den viktiga omständighet att det sällan eller aldrig var 

den rent idrottsliga behållningen av spelet som fick folk att ta upp ishockeyn i sportens barndom. 

Det gäller inte minst när ishockeyn först introducerades, då både kunskaperna om sporten och 

intresset därför var närmast obefintliga i landet. Hur dessa byggdes upp kommer jag att diskutera 

i nästa del. 

 

 

Konklusion 
I Sverige tog man tidigt aktiv del av det internationella idrottsutbyte som blommade upp kring 

sekelskiftet 1900. Det var dock inte alla ansatser till internationella idrottstävlingar som togs emot 

med öppna armar. Från svenskt håll motsatte man sig faktiskt länge lanseringen av olympiska 

vintertävlingar, eftersom man var rädd att förlora kontrollen över skidsportens utformning och 

införandet av vinter-OS sågs som en farlig konkurrent till Nordiska spelen. IOK:s beslut att 

utestänga centralmakterna från Antwerpen-OS vållade dessutom huvudvärk inom den svenska 

idrottsledningen, där man ansåg att idrott och politik skulle hållas isär. Att man ändå valde att 

medverka i Antwerpenspelen hade att göra med tidens starka nationalistiska strömningar, under 

det att OS-deltagandet sågs som ett tillfälle att ”slå ett stort slag för gamla Sverige”. Icke desto 

mindre tycks den svenska OS-truppens nationella mission främst ha varit en angelägenhet för 
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huvudstadens idrottsgrädda. När det gäller deltagandet i Antwerpenspelens vintersportvecka var 

man annars ovetande om att en sådan över huvud taget skulle äga rum när det formella beslutet 

att acceptera den olympiska kallelsen fattades. Därmed tycks också frågan om en eventuell 

bojkott av de misshagliga vintertävlingarna ha förvandlats till en icke-fråga. Detta särskilt då 

Sverige kunde påräkna några av värdens absolut främsta skridskoåkare, varför ett uteblivande från 

dessa OS-moment närmaste vore detsamma som att ge bort hett eftertraktade poäng i den 

olympiska nationstävlan. 

 Inom ishockeylitteraturen tenderar Sveriges medverkan i Antwerpen-OS ishockeyturnering 

att målas ut som ett tämligen enkelt företag som skruvade ihop över en kopp kaffe av en knapp 

handfull, kvicktänkta och driftiga ishockeyvänner på rent tävlingsmässiga grunder. Så var inte 

fallet. Sverige hade faktiskt tagit plats i Internationella ishockeyförbundet redan 1912, efter att två 

schweiziska klubbar lämnat in önskemål om att få delta med varsitt bandy- eller ishockeylag i 

Nordiska spelen 1913. Dessa ishockeyplaner rann dock ut i sanden. Åren därpå går det att spåra 

en växande missto mot ishockeyn i svenska idrottskretsar. Antalet utpräglade ishockeyskeptiker 

torde ändå ha varit begränsat i landet, eftersom det var ytterst få svenskar som över huvud taget 

kände till sporten. När nyheten att det skulle anordnas ishockeytävlingar i Antwerpen-OS 

briserade tycks det också ha varit många som tänkte sig att det var bandy – om än en något 

annorlunda form av spelet än den som praktiserades i Sverige – som fanns med på programmet.  

 Somliga menade att det var vanskligt att delta i OS-ishockeyn, eftersom man saknade 

erfarenheter av sporten och de inhemska bandyspelarna inte skulle hinna lära sig spelets finesser. 

Andra menade tvärtom att det knappt var tal om att man på kort tid kunde skapa ett lag som med 

största framgång kunde representera Sverige i turneringen. Inom bandyn fanns det också stort 

sug efter internationellt utbyte med tillhörande öppenhet att laborera med spelet för att skapa 

internationella kontaktytor, varför en blågul representation i turneringen bör ha framstått som en 

lockande tanke för många bandyvänner. Ändå väntade man in i det längste med avgörandet om 

det svenska ishockeylaget skulle sändas till Antwerpen eller inte, eftersom man ville försäkra sig 

om dess slagkraft. Det slutliga beslutet fattades först sedan det blivit klart att Sverige kunde 

påräkna hela fyra utlandssvenskar som tidigare framgångsrikt ägnat sig åt ishockeyspel på 

internationell nivå. Att de svenska OS-planerna i ishockey 1920 realiserades hade också att göra 

med att fotbollförbundets mäktige sekreterare Anton Johanson och SOK:s nyckelfigur Sven 

Hermelin verkade i kulisserna. Satsningen framstår strängt taget som ett elitprojekt som i mycket 

tog form via intima kontakter inom Stockholmssocieteten och den huvudstadscentrerade svenska 

idrottsgräddan vid sidan av de inblandade organisationernas protokoll.  
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Av detta följer att det formella startskottet för svensk ishockeysport kan skrivas in i 

nyttofältet ”tävlingsidrotten som underhållning och nationell gemenskap”, men att det också har 

beröringspunkter med nyttofältet ”den sociala funktionen”, så till vida att satsningen i hög grad 

sprang ur huvudmännens personliga kontaktnät.  
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION: 
De första skären 

 

 

denna delundersökning har startskottet för ishockeysporten i Sverige granskats, under det 

att jag följt upp turerna inför den formella premiären i samband med Antwerpen-OS 1920. 

I det följande kommer analysresultatet att sammanfattas genom att de övergripande 

frågeställningarnas besvaras:  

I
 

 Vem/vilka stod bakom Sveriges medverkan i Antwerpenspelens ishockeyturnering och 

varför? 

 

Tidigare forskning har identifierat den amerikanen filmdirektören Raoul Le Mat som mannen 

bakom ishockeysportens införande i landet i samband med Antwerpen-OS. Min utredning ger 

vid handen att denna bild är förenklad. Även om Le Mat spelade en viktig roll i sammanhanget – 

genom att fungera som tränare och skänka legitimitet åt företaget på grund av sina tidigare 

ishockeyerfarenheter – bör nog fotbollförbundets myndige sekreterare Anton Johanson och 

SOK:s centralgestalt Sven Hermelin karaktäriseras som satsningens egentliga huvudmän, då den 

svenska Antwerpenrepresentationen i ishockey knappast hade gått att realisera dem förutan. Det 

var nämligen tack vare deras inflytelserika positioner i idrottsrörelsens och samhällets absoluta 

toppskikt som de nödvändiga ekonomiska medlen gick att uppbåda och OS-deltagandet kunde 

klubbas igenom rent formellt. Samtidigt är det klart att Le Mats svenskamerikanske studiekamrat 

Ernest Viberg, de svenska ishockeyspelarna Hans Georgii, David Säfwenberg Nils Molander, 

Hansjacob Mattsson, liksom de andra som slöt upp bakom projektet – i form av de aktiva 

bandyspelarna samt de pressföreträdare som rosade planerna – gjorde sitt till för att Sverige 

faktiskt ställde upp till spel. 

 I mina ögon är det ändå inte själva fastställandet av vem/vilka som kan betraktas som 

satsningens reella huvudman/huvudmän som är det angelägna i sammanhanget, utan insikten att 

det var ett elitprojekt framdrivet av ett fåtal tunga aktörer – hemmahörande inom 

Stockholmssocieteten och huvudstadens idrottsgrädda – trots ett inte obetydlig motstånd. Och 

detta i hög grad vid sidan av de inblandade organisationernas protokoll. Ingen av personerna 

ifråga torde med andra ord ha mäktat med att ro den olympiska ishockeyrepresentationen i land 

på egen hand.  
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 När det gäller frågan om varför Sverige ställde upp till spel i Antwerpen-OS 

ishockeyturnering har tidigare forskning nöjt sig med att konstatera att man ville bärga så många 

OS-medaljer som möjligt. Hur detta kommer sig har dock inte diskuteras. Min analys visar att 

saken måste ses i ljuset av sekelskiftets starka nationalistiska strömningar, då föreställningen om 

att det var ytterst angeläget att hävda Sveriges färger i idrottslig kamp med andra nationer vann 

fäste. En del av svaret måste också sökas i den väldiga hunger efter internationellt idrottsutbyte 

med tillhörande stora öppenhet för att laborera med spelet som fanns inom bandysporten. 

Samtidigt är det klart att dessa historiska grundförutsättningar inte får skyla över det faktum att 

de enskilda aktörerna kan ha använt OS-satsningen för egen vinning, såsom att främja sin 

internationella idrottsledarkarriär, förränta sina ekonomiska intressen eller få möjlighet att resa 

utomlands. 

 

 Hur gick man rent konkret till väga för att ställa ett OS-lag på skridskor? 

 

Tidigare forskning har poängterat att det svenska OS-laget i ishockey 1920 bestod av 

bandyspelare, vars olympiska föreberedelser försvårades av töväder och avsaknaden av regelrätt 

utrustning. Denna bild behöver kompletteras. För det första var det först när det stod klart att man 

kunde påräkna fyra svenskar med tidigare erfarenheter av ishockeyspel på internationell nivå som 

det slutliga beslutet att sända ett lag till Antwerpen-OS fattades. För det andra var visserligen de 

klimatologiska och materiella omständigheterna inte de bästa, men det verkliga problemet med att 

ställa ett ishockeylag på skridskor förefaller snarare ha varit att det länge utgjorde ett rent 

skrivbordsprojekt, utan reell förankring bland de aktiva.   
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enna delundersökning rör ishockeysportens lansering på bred front i Sverige, åren 

efter Antwerpenspelen. Mer precist handlar det om att analysera ishockeyns 

konsolideringsfas i landet. Rent konkret söker jag svar på följande frågeställningar:  

 

D
 Hur gick den svenska ishockeyledningen till väga när den torgförde den nya sporten?  

 Hur spreds ishockeyn från dess ursprungliga kärnområde i Stockholm och vad var det 

som gjorde att man tog upp det nya vinterspelet ute i landet? 

 

Framställningen är uppdelad i tre kapitel. Först (kapitel 8) följer jag upp den svenska 

moderniseringen och idrottsrörelsens utformning under 1900-talets första decennier. Därefter 

(kapitel 9) redogör jag för ishockeysportens gestaltning i Sverige i stort åren 1920–1945. Mot 

denna bakgrund analyseras sedan (kapitel 10) det konkreta arbetet med att lansera ishockeyn i 

landet åren närmast efter Antwerpen-OS. Avslutningsvis sammanfattas analysresultatet under det 

att delundersökningens frågeställningar besvaras. 

 Framställningen som sådan är utarbetad i enlighet med avhandlingens hermeneutiska 

grundsatser i form av en överordnad strävan efter tolkningar som bekräftar delarna och vice 

versa. Det innebär att kapitel 8 både syftar till att fördjupa den historiska bakgrundsteckningen i 

del 2 och att blottlägga de historiska omständigheter som inverkade på den inhemska 

ishockeysatsningen, medan kapitel 9 fungerar som en allmän kartläggning av den praktiska 

ishockeyverksamhetens utformning under pionjäråren, under det att kapitel 10 mer går på djupet 

med frågan om hur det praktiska agerandet tog sig ut på aktörsnivå.  
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KAPITEL 8 
Moderniseringsdebattens svallvågor och 

idrottsrörelsens utmaningar i Sverige  
1900–1939   

 

 

 

 detta kapitel skall jag fördjupa den historiska bakgrundsteckningen i kapitel 6 med 

avseende på den svenska moderniseringen och idrottsrörelsens utformning under 1900-

talets första decennier. Avsikten är att konkretisera de grundläggande förutsättningar som 

ishockeysportens företrädare hade att förhålla sig till under pionjäråren. Framställningen inleds 

med en diskussion av synen på amerikanisering och modernisering i allmänhet i landet vid 

sekelskiftet 1900. Därpå följer en redogörelse för idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar vid 

samma tid.  Detta avsnitt ackompanjeras av en redovisning av den inhemska idrottskritiken under 

1900-talets inledning och av idrottsrörelsens relation till staten. Kapitlet avslutas med en 

konklusion där framställningens analytiska slutsatser summeras. Framställningen i stort bygger på 

tidigare forskning med ett visst understöd av egen empirisk grundforskning.  

I

 

 

Amerikanisering och modernisering i svensk samhällsdebatt kring 

sekelskiftet 1900 
Amerika och amerikanisering var flitigt diskuterade spörsmål i Europa kring sekelskiftet 1900. 

Kolonisationen av den amerikanska västern var då ett avslutat kapitel, och livet i ”vilda västern” 

på god väg att svepas in i ett mytiskt skimmer, som skulle komma att påverka såväl den 

amerikanska självbilden som andras syn på landet och dess invånare för lång tid framöver. I 

övrigt ingav USA:s ekonomiska muskler allt större respekt i omvärldens ögon, samtidigt som 

”Uncle Sam” seglade upp som en internationell stormakt i och med spansk-amerikanska kriget 

(1898). Annars brukar första världskriget räknas som en tydlig vattendelare i Europas förhållande 

till Amerika. Efter kriget tornade USA upp sig som världens ledande stat. Visserligen drog sig 

USA då tillbaka i politisk isolation, men ekonomiskt utövade landet ett större internationellt 

inflytande än tidigare. Runt om i det krigströtta Europa hamnade man snart i beroendeställning 

till den nya världsmakten. Till saken hör att första världskriget på många håll upplevdes som ett 
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sammanbrott för den europeiska civilisationen i stort, medan den amerikanska sociala och 

politiska ordningen tycktes ha framtiden för sig. Därmed kom ”modernisering” och 

”amerikanisering” närmast att bli synonyma begrepp. Ja, ”amerikanisering” framstod närmast 

som en aktör i sig; samtiden sågs som en avgörande tidpunkt, där valet stod mellan att hänga med 

i utvecklingen eller riskera att bli för evigt akterseglad.1  

 Historikern Lars-Arne Norborg har påpekat att för de flesta svenskar var USA – avståndet 

till trots – det främmande land man kände sig närmast förbunden med. På chiffonjén stod 

porträtt av utvandrade vänner och familjemedlemmar, och från Amerika kom brev med 

hälsningar jämte en och annan dollarsedel. Ibland kom utvandrarna hem, antingen på besök eller 

för att stanna. Då låg det nära till hands att man talade om USA och de ljusa framtidsutsikter 

landet tycktes erbjuda jämfört med sekelskiftets Sverige. För många tedde sig USA kort sagt som 

frihetens och jämlikhetens förlovade land, där inga överheter satte sig på den ”lilla” människan. 

Även inom näringslivet fanns det ett stort intresse för USA, vilket bland annat manifesterades i 

bildandet av Sverige-Amerika Stiftelsen (1919), en sammanslutning som syftade till att fördjupa 

kontakterna med och kunskaperna om USA i Sverige.2  

 Viktigt att notera är dock att svenskamerikanen i många sammanhang kunde utmålas som 

en smaklös uppkomling, som gärna sökte imponera på de hemmavarande med billigt prål. Över 

huvud taget var emigrationen länge en infekterad samhällsfråga. Ett uttryck för detta var den 

nationalförening mot emigration som bildades på privat initiativ 1907. Med anledning av den 

stora oro utflyttningen förorsakade tillsatte regeringen samma år en emigrationsutredning, vars 

slutbetänkande lades fram 1913.3 En del av stoffet presenterade utredningens ordförande, 

statsvetaren Gustaf Sundbärg, redan 1911 i en populärt hållen bok, Det svenska folklynnet, som blev 

en veritabel storsäljare. Sundbärg framhöll där att svensken hade många goda egenskaper, men 

saknade djupare nationalkänsla, samarbetsvilja, och alldeles för lätt förlorade sig i beundran för 

det främmande. Dessutom menade han att svensken var ointresserad av människor – inte minst 

sitt eget väsen – varför samvaron mellan landets invånare blev onödigt spänd. I stället för att 

utvandra borde svenskarna sluta sig samman hemmavid och idogt arbeta för det gemensamma 

bästa, i form av Moders Sveas väl och ve. Sundbärgs analys kan kort sagt läsas som en maning till 

nationell samling i sekelskiftets konservativa fosterländska anda.4 

 Nu var det inte bara emigrationen som väckte starka känslor. Martin Alm har noterat en 

tydlig skillnad vad gäller den svenska hållningen till USA och dess påverkan på Sverige med 

avseende på teknisk och social modernisering å ena sidan och andlig och kulturell modernisering å den 

andra. Medan USA:s materiella och teknologiska utveckling mötte stor beundran, och 

amerikanska metoder ansågs kunna främja den inhemska moderniseringen, blev den amerikanska 
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kulturen föremål för desto mer spott och spe. I stället för ”goda” värden, såsom andligt djup och 

sund moral, förknippades den amerikanska kulturen med osedlighet, sensationalism och 

standardiserad massproduktion. Det gällde inte minst filmen, som mer än något annat medium 

förknippades med USA och var känd för att vara ett vulgärt nöje, som talade till de lägre 

samhällsskiktens sämre instinkter. Men även det växande sportintresset uppfattades som en del 

av amerikaniseringens negativa följer.5 

 Under mellankrigstiden kom för övrigt en kraftig reaktion mot industrialiseringen och 

urbaniseringen. Skogs-, stål-, och verkstadsindustrin gick på högvarv. Industrialism och teknik var 

på väg att göra Sverige rikt och blomstrande. Nya grupper, verksamma inom bankväsendet och 

de nya industrierna, blev alltmer tongivande inom näringslivet, samtidigt som nya tankar om 

företagsamhetens rationalisering bröt igenom, vilka i hög grad hämtade näring från Amerika. I 

spåren av detta skärptes amerikaniserings- och moderniseringskritiken. Från konservativt håll 

riktades allt hårdare kritik mot modern teknik och den förment alienerande masskulturen, under 

det att man i stället odlade klara agrarromantiska föreställningar. Talande är att idylliseringen av 

det gamla svenska bondesamhället samtidigt blev ett vanligt ledmotiv inom svensk film.6 Alm 

skriver: 

 
Temat gemeinschaft [sic!] och Gesellschaft aktualiserades: de gamla nära gemenskaperna ställdes 

mot den nya tidens stormar, rotlöshet och destruktivitet. Det nya förknippades också med USA 

och dess tilltagande inflytande i Europa. Oron för de rådande auktoriteternas, normernas och 

hierarkiernas undergång och en föreställning om en samtida kulturkris växte sig allt starkare. För 

många erbjöd kulturtraditionen en fast punkt att hålla sig till.7  

 

Alm har sökt bringa ordning i mellankrigstidens inhemska amerikaniseringsdiskussion genom att 

fånga upp olika attityder till svensk kultur och modernisering i gemen, vilka sedan kategoriserats 

som modernistiska eller traditionalistiska.8 

 En kulturell strömning med märkbara traditionalistiska förtecken var kulturkonservatismen. 

Kulturkonservatismens företrädare ville bekämpa moderniteten och värna om etablerade värden. 

De såg ofta ned på sådant som förknippades med USA, såsom krämarmentalitet och masskultur. 

Vidare motsatte de sig den offentliga dansen, oanständiga publikationer, samt oroade sig för 

”ungdomens förvildning”. Enligt Alm går det ändå att tala om stora inbördes skillnader mellan 

kulturkonservatismens försvarare. Kulturell konservatism kunde, men behövde inte vara förenad 

med social och politisk konservatism. En del av dess talesmän var kulturella elitister, medan andra 

alls inte försvarade höga konstnärliga traditioner. Alla underströk emellertid betydelsen av fasta 

auktoriteter och ifrågasatte sådant som radikala författare och det moderna nöjeslivet.9 
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 Humanismen var en annan form av traditionalism. Alm menar att humanismen bars upp av 

en klass ”bildningsaristokrater” (akademiker, litteraturkritiker, folkbildare, skriftställare m.m.), 

med stort kulturellt inflytande, tack vare ledande positioner inom press, radio och 

utbildningsväsende. Politiskt stod humanismens företrädare liberalismen nära, men förenades 

kanske mer genom anslutningen till ett ”klassiskt” bildningsideal, där kultur sågs som strävan mot 

mänsklig fulländning. Vidare betraktades personligheten – förstådd som ett autonomt, medvetet 

subjekt, med förmåga till utveckling, ansvarskänsla och självkontroll – som ett adelsmärke. Med 

detta personlighetsideal följde fruktan för massvälde. Amerika symboliserade allt som 

företrädarna för denna bildningselit förfasade sig över beträffande moderniteten: materialism, 

historielöshet och storskalighet.10 

Mellankrigstidens starkaste modernistiska kulturströmning betecknar Alm kulturradikalism. 

Han poängterar att kulturradikalismen visserligen är svår att sätta fingret på, men att den kan ses 

som ett uppror i upplysningsidéernas anda mot sådana etablerade normer och föreställningar som 

ansågs vara irrationella och förtryckande. Typiska kulturradikala attribut var sexuell öppenhet, 

utvecklingsoptimism och en antimetafysisk världsåskådning, präglad av materialism, rationalitet 

och vetenskapstro. Politiskt sett anknöt kulturradikalismen till liberalismen såväl som till 

marxismen. Under 1930-talet präglades kulturradikalismen annars av stark tilltro till 

samhällsplanering som ett redskap för framåtskridande. Därmed kom kulturradikalismen och den 

sociala ingenjörskonsten ofta att gå hand i hand: den pragmatiske och rationelle experten skulle 

rensa ut oförnuftiga och förlegade traditioner vilka hämmande samhällets utveckling mot lycka 

och ändamålsenlighet. Bland företrädarna för denna kulturella strömning framhåller Alm Alva 

och Gunnar Myrdal, jämte de funktionalistiska arkitekterna bakom Stockholmsutställningen 

(1930).11 Därmed kan Alm närmast sägas likställa kulturradikalismens företrädare med 

Folkhemssveriges förtrupper.  

 Alms framställning rymmer flera viktiga poänger. Jag vill här lyfta fram tre aspekter som är 

av särskild betydelse för mitt eget arbete. För det första pekar han på att både de traditionalistiska 

och de modernistiska attityderna bottnade i romantiska föreställningar om landets kulturella och 

tekniska utveckling, samt att föreställningarna låg i linje med de värderingar och företeelser som 

företrädarna ville se förverkligade. Debattörerna sökte alltså upprätthålla en värdeskala som 

gynnade dem själva. Bland moderniserings- och amerikaniseringskritikens förespråkare fanns det 

många som upplevde att deras position försvagades i och med den nya tidens ordning. Deras 

kritiska utfall kan därför läsas som försök att mobilisera samtiden bakom de egna önskemålen 

och framtidsplanerna. På motsvarande sätt måste modernismens talesmän ses som aktörer som 

vann på att skörda moderniseringens frukter.12 
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 För det andra visar Alm att amerikaniseringsdebatten i stort verkade försvenskande genom 

att Amerika tjänade som Sveriges ”Andre”. Vad de samtida aktörerna ”såg” i USA hade att göra 

med de värden de värdesatte och/eller ogillade på hemmaplan, varför diskussionen i sig hade en 

försvenskande funktion, eftersom ”det nationella” hela tiden utgjorde retorisk klangbotten. Till 

saken hör att ”[d]ebattörernas val av teman och motiv” ingalunda var ”fritt eller godtyckligt”, då 

det redan fanns ”en […]muntlig och skriftlig” debattradition om Amerika etablerad. Av det följer 

att: 

 
[n]är Amerika kom på tal aktualiserades genast bestämda problemområden, föreställningar och 

associationer, som både debattörerna själva och deras publik hade. Det var svårt för dem att 

förbigå dessa teman. Däremot hade de möjlighet att dra sina egna slutsatser av och bygga sina egna 

berättelser på de övergripande tendenser som Amerika föreföll att representera.13 

 

Alm poängterar för det tredje att USA:s förebildlighet minskade under 1930-talet, då den 

amerikanska depressionen och den inhemska sociala och ekonomiska utvecklingen gjorde att 

Sverige alltmer framstod som ett paradexempel på lyckad modernisering. När sedan amerikanska 

kommentatorer, som journalisten Marquis Childs i boken Sweden: The Middle Way (1931), började 

rosa den svenska ekonomiska och sociala ordningen kom den framväxande folkhemsidentiteten 

att få extra näring. Alm skriver:  

 
Nu blev det […] Sveriges utveckling som identifierades med moderniseringen. Det moderna 

projektet kom att uppfattas som mer av ett nationellt svenskt projekt från 1930-talet. Tidigare 

innebar framsteg ett kopierande av det amerikanska systemet; nu tyckte sig Sverige självt ha funnit 

den väg som också andra länder borde beträda. Amerika färdades på samma väg men befann sig 

ett par steg bakom och visade inte längre vägen. Enligt det svenska framgångsreceptet skulle 

kapitalismens och socialismens goda sidor förenas i en rationell planhushållning. Den gamla 

individualismen av amerikanskt snitt hade tjänat ut sin roll; staten skulle styra moderniseringen och 

garantera en både rationell och demokratisk kontroll av ekonomin. […] Framtiden hade till slut 

flyttat över Atlanten och bosatt sig i Sverige i stället. Därmed blev det mindre intressant vad 

Amerika gjorde; dess storhetstid som förebild var förbi. Men Amerika blev inte ointressant; det 

förblev en Andre att jämföra sig med. Det hade slagit in på samma väg som Sverige och var dess 

närmaste förbundne i det avseendet. Om Amerika blev mindre av en förebild på det ekonomiska 

området blev det i stället mer av en själsfrände och allierad. Ideologiskt legitimerade detta 

folkhemmet och den svenska modellen som utgångspunkter för en svensk nationell samling kring 

moderniteten.14 

 

Sverige började sålunda avteckna sig som världens modernaste land, men den utveckling som låg 

till grund därför formades med hjälp av amerikanska metoder, understryker Alm.15 
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 Det finns anledning att återkomma till dessa tankar. Nu är det emellertid hög tid att 

sondera idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar under pionjäråren.  

 

 

Idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar under 1900-talets inledning  
Ett ständigt orosmoln på den unga idrottsrörelsens himmel var tillgången på likvida medel. Ett 

första offentligt bidrag av större omfattning fick idrottsrörelsen i och med ett av regeringen 

beviljat lotteri 1908. Fem år senare (1913) kompletterades lotterimedlen med riksdagens beslut att 

bevilja idrottsrörelsen ett permanent generellt statsanslag.16 Detta gav idrottsrörelsen ett viktigt 

ekonomiskt tillskott, men fyllde även en symbolisk funktion, då det signalerade att statsmakterna 

uppfattade idrottsrörelsen som en betydelsefull samhällskraft. Till saken hör att statliga bidrag till 

frivilliga organisationer vid denna tid inte hörde till vanligheterna. Statsanslaget i fråga var dock 

ingen gåva som idrottsrörelsen fritt hade att förfoga över. Från statsmakternas sida åtog man sig, 

som Johan R. Norberg visat, att ”’agera i idrottsrörelsens tjänst’” och främja den frivilliga 

verksamhetens sociala och geografiska utvidgning ”under förutsättning att man var garanterad 

den yttersta bestämmanderätten i samtliga anslagsfrågor och därtill ägde full insyn i 

Centralföreningens och RF:s anslagshantering.”17 

Även det kommunala idrottsstödet hade sina inskränkningar. Historikern Paul Sjöblom har 

visat att den kommunala idrottsinvolveringen inleddes kring sekelskiftet 1900. Till en början var 

det få kommuner som gav idrotten något verkligt stöd. När så skedde handlade det så gott som 

alltid om naturaliknande förmåner i form av perifera markupplåtelser. I den mån det alls går att 

tala om någon direkt idrottspolitik handlade det uteslutande om ”en ’hjälp- till självhjälpsgrundad’ 

idrottsplatspolitik”. Vid 1920-talets inledning började dock ett större ansvarstagande göra sig 

gällande, då kommunala bidrag lämnades till byggnation eller upprustning av lokala idrottsplatser 

i tätorter som Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje och Trollhättan. Ofta åtföljdes detta av 

skattelättnader, eftersom 1919 års nöjesskatteförordning gav kommunerna rätt att bevilja 

skattefrihet vid nöjesarrangemang. Alltjämt rörde det sig ändå om punktinsatser som nästan alltid 

inbegrep någon motprestation av den ansvariga föreningen, såsom att skolungdomar skulle få 

använda anläggningen under dagtid. Allt sammantaget, menar Sjöblom, fortsatte det lokala 

idrottslivet att uppvisa en låg kommunaliseringsgrad fram till mitten 1930-talet, då idrottsrörelsen 

för övrigt började få luft under vingarna.18 

Betydande bidrag kom även idrottsrörelsen till del från privat håll. Detta inte minst i 

landets industrialiserade bruksorter, där det tidigt uppstod starka band mellan ledande företag och 

lokala idrottsföreningar. Direkta bidrag finns dokumenterade, men vanligare var att företagarna 
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på liknande sätt som kommunerna upplät mark där idrottsanläggningar kunde uppföras. Somliga 

brukspatroner var entusiastiska idrottsvänner, men stödet till bruksorternas idrottsföreningar 

skall, som berörts, även ses som ett led i företagsledningens arbete för att stärka ortens vi-känsla, 

ge företaget god publicitet, samt säkra en stabil och skötsam arbetarkader.19 

De finansiella stödpunkterna till trots var 1920-talet en svår tid för det stora flertalet av 

landets idrottsföreningar. Medlemmarna tvingades själva stå för merparten av de medel som 

fordrades för verksamheten, vilket inte var helt lätt när många hade problem att få mat för dagen. 

Större klubbar och förbund kunde ofta dryga ut kassan via publikintäkter i samband med olika 

idrottsarrangemang. För mindre och nystartade föreningar var situationen värre. Dessa kunde 

sällan locka publik med elitidrottare eller framgångsrika lag, utan tvingades förlita sig på sådant 

som medlemsavgifter, enstaka donationer och de intäkter som nöjesarrangemang som tillexempel 

basarer, dansaftnar och tipsverksamhet inbringade.20 

 Ett tydligt mått på den prekära pekuniära situationen inom idrottsrörelsen under 

mellankrigstiden är att pengabrist skapade ständig oro även inom den jämförelsevis rika 

fotbollssporten. Torbjörn Andersson har påpekat att en allsvensk fotbollsklubb under 1930-talet 

var fullt upptagen med ekonomiska spörsmål. Icke desto mindre noterar han en markant 

spännvidd beträffande den finansiella ställningen för landets fotbollsföreningar: toppklubbarna i 

allsvenskan hade det ganska gott ställt, men att åka ur högsta serien var i regel inledning på en 

rejäl ekonomisk kräftgång. Längre ned i seriesystemet var det inte ovanligt att föreningarna var 

skuldsatta. För att hålla en bred fotbollsverksamhet vid liv i landet sökte man fördela pengarna. 

Andersson talar om att fotbollen hade ett ekonomiskt kretslopp som fungerade:  

 
på det viset att en avsevärd del av matchinkomsterna gick direkt från lagen till förbunden, vilka 

använde pengarna till sin administration och till att driva seriespelen (inte minst lagens 

resekostnader utgjorde en dryg utgiftspost.) I centrum av allt stod Svenska Fotbollförbundet som 

hade ansvaret för fotbollens nationella utveckling och till detta krävdes en solid ekonomi. Om 

förbundet genererade ett överskott (och det gjorde man från och med första världskriget) 

fördelades detta till distriktsförbunden, av vilka det stora flertalet var utfattiga.21 

 

Icke desto mindre kom de klubbar som satt på välfyllda kassakistor att få stort svängrum. Landets 

rikaste klubb under 1930-talet, AIK, gav sina spelare stora förmåner (dyrbara bröllopsgåvor, 

moderiktiga kostymer, långa utlandsresor i form av internationella gästspel m.m.), vilket gynnade 

klubbens värvningsmöjligheter, då spelarna erhöll annan ersättning än de penningutbetalningar 

som amatörreglerna förbjöd. Till saken hör emellertid att redan fotbollförbundet såg tämligen 

pragmatiskt på amatörbestämmelserna. I och med att många spelare kom från enkla förhållanden, 
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och behövde finansiellt stöd för att medverka vid landskamper, utvecklades tidigt en sedvanerätt 

gällande viss kompensation. Även om fotbollförbundet inte medgav direkt utbetalning för 

förlorad arbetsförtjänst till spelarna, förband det sig i gengäld att stå för alla utgifter för resor och 

uppehälle i samband med landslagssamlingar, samt ett visst dagtraktamente för täckande av extra 

utlägg vid resor med båt och bil.22 

Bandyn hölls däremot på intet sätt för att vara någon god ”affär” för klubbarna. I och med 

att verksamheten bedrevs på naturis blev säsongen av nödvändighet kort. För att hinna med den 

reguljära serie- och cupverksamheten tvingades man därför minimera antalet inkomstbringande 

sidoevenemang, såsom uppvisningsmatcher och lokala turneringar. Så var också ekonomin en 

ständig stötesten inom sporten. Enligt Idrottsbladets beräkningar fick exempelvis bara sju av 

landets elitklubbar verksamheten att gå ihop säsongen 1926–1927. För en av dem, Karlstads-

Göta, var det då faktiskt första året som bandyn inte gick med förlust. För Reymersholms del var 

det emellertid samma visa som alltid: en sammanlagd minuspost på omkring 1 000 kronor. Resor 

och klubbor uppges ha varit de största utgiftsposterna för klubbarna. Bland annat noteras att 

Västerås SK:s sex bandylag under året förbrukat närmare 250 klubbor (till ett pris av ungefär 5 

kronor styck). Det var en stor utgift, även om klubben noterade ett överskott på hela 1 200 

kronor. Näst störst vinst (efter Västerås SK) detta år rapporterade Stockholms-Göta (650 

kronor). Detta skall dock ses i ljuset av att i princip hela föreningens vinterverksamhet baserades 

på intäkterna under bandy-SM, varför varje öre måste ha varit guld värt. Största förlusten (1 302 

kronor) uppvisade annars Rättvik. Föga förvånande uppstod också trätor rörande de ekonomiska 

fördelningsprinciperna inom sporten.23 

Hur de aktiva fanns sig i de påvra förhållanden som rådde har Karlstads legendariske 

bandypionjär Eric ”Pampen” Borgström (född 1898) vittna om:  

 
Jag minns, då vi började i Karlstad. Det var litet skillnad på intresset nu och då. Själv kom jag i 

beröring med bandyn redan i läroverket, och som 13-åring kvalificerade jag mig till Götas 

juniorlag, där jag fick spela back. Det gjorde jag visst så bra, att jag redan påföljande säsong togs 

upp i A-laget. Av någon outredd anledning hade mina äldre medspelare fått ett så stort förtroende 

för både min person och min spelskicklighet, att jag till och med blev kapten för laget. Bara 14 år 

och ett så stort ansvar. Vårt bandylags utrustning var på den tiden den enklast tänkbara. 

Klubborna gjorde vi själva av långa enkäppar, som vi hämtade ute i skärgården på våra 

träningsutflykter. Käpparna böjde vi sedan krokiga över vattenånga och sågade dem därpå fina och 

släta med lövsågar. Hemma hade vi en riktig verkstad för denna tillverkning, och hade jag tänkt på 

den saken förr, kanske man rentav etablerat sig som konkurrent till de andra storfabrikörerna i 

branschen. Att vi inte hade rörskridskor utan vanliga enkla Wollerts patent, säger sig nästan självt.  

 [---] De långa enklubborna, som gåvo oss en oerhörd räckvidd, utbyttes ganska snart mot mera 

moderna grejor, men även i fortsättningen nöjde vi oss med att skena omkring på våra Wollerts 
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patenterade. Jag var den förste, som fick råd att köpa ett par rör, och då räknade vi redan 1919. 

Det var ett par av Hagens fabrikat, starka doningar, som kostade 100 kronor precis. Dom hade jag 

i precis 10 år, varefter jag donerade dem till juniorlaget. Och där äro de ännu i full verksamhet. Det 

var skridskor det…24 

 

Tilläggas skall att en årslön för en kontorsanställd år 1920 låg på omkring 4 800 kr, medan 

fattigvårdsunderstödet och sjukvården räknade att värdet av en portion mat till en fattig uppgick 

till 70 öre. Så var Borgström inte heller någon ”fattiglapp”, utan hade just påbörjat en lång och 

framgångsrik yrkesbana inom handelssektorn.25  

Allt sammantaget kan sägas att idrottsrörelsen i allmänhet – liksom befolkningen i stort – 

levde under knappa förhållanden på 1920- och 1930-talet. För landets idrottsföreningar blev inte 

situationen bättre av att deras kanske mest effektiva sätt att håva in pengar – sidoarrangemang av 

nöjeskaraktär – kom att utsättas för stark kritik en bit in på 1920-talet. 

 

 

Från idrottstvivel till statsanslag 

Inledningsvis noterades att den moderna tävlingsidrotten möttes med misstänksamhet när den 

infördes i Sverige. Mycket av den kritik som riktades mot den unga idrottsrörelsen går att knyta 

till skeptikernas egenintressen, såsom lingianernas rädsla för att tappa mark till tävlingsidrotten, 

landsbygdsbefolkningens misstro mot idrotten som varande ett stadsfenomen, arbetarrörelsens 

tankar om idrotten som ett borgerligt projekt med udden riktad mot klassklampen, liksom 

kyrkans oro över idrottens konkurrens om själarna. Under mellankrigstiden tystnade alltmer av 

landsbygdens, arbetarrörelsens och kyrkans idrottskritik. Kvar fanns då dock ett mer generellt 

och moraliskt missnöje mot idrotten som byggde vidare på lingianernas invändningar och som 

fick sitt kanske mest kända uttryck i arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons stridskrift Jag tvivlar på 

idrotten (1931).26 

 Johan R. Norberg har sammanfattat denna nygamla idrottskritik i fyra punkter. Den första 

punkten rör idrottsfolkets intresse för tävlingar, prestationer och mätbara resultat. Idrottens 

förmenta ”’tävlingsraseri’” hölls för att vara oförenligt med hälsosam och karaktärsdanande fysisk 

fostran. I stället sporrade det till ensidig träning med tillhörande risk för överansträngning och 

skador, menade skeptikerna. Ogillandet av tävlingsidrottens strävan efter att kora den främste 

förstärkte därtill många belackares positiva inställning till den tävlingsfria, kollektiva och 

systematiskt uppbyggda Linggymnastiken.27  

Den andra punkten rör idrotten som underhållning. Bland idrottens vedersakare fanns det ett 

särskilt stort missnöje mot de månghövdade skaror som fördrev fritiden på idrottsläktarna som 
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passiva åskådare. De kunde helt enkelt inte förstå idrottspublikens böjelse för klubbar, stjärnor 

och resultat. Saken förbättrades inte av att det var idrottsrörelsen mest kontroversiella inslag – 

fotboll och boxning – som ådrog sig det största publikintresset. Även det faktum att åskådarna 

frivilligt betalade inträde väckte stor förundran. Därmed aktualiserades också frågan huruvida 

idrottsrörelsen var en ideell folkrörelse eller en del av den kommersiella nöjesindustrin.28  

Den tredje punkten rör invändningar mot idrottsrörelsens organisation. Vad som ifrågasattes 

var närmare bestämt om det verkligen fanns behov av alla skilda special- och distriktsförbund, 

jämte föreningar. Detta tvivel närdes av misstankar om att statens stöd i alltför hög grad gick till 

kostsam byråkrati och förvaltning i stället för att inriktas på anläggningsbyggnation och aktiv 

idrottsutövning.29  

Den fjärde och sista punkten rör kritik som sköt in sig på de nöjesrelaterade företeelser som 

omgärdade idrottsutövandet i de lokala föreningarna. För åtskilliga idrottsföreningar utgjorde, 

som konstaterats, olika former av nöjesevenemang såsom idrottsfester, danstillställningar och 

basarer, viktiga inkomstkällor. Följden blev att idrotten kom att förknippas med aktiviteter av ett 

helt annat slag än ungdomens fostran: alkohol, skräning jazzmusik, moderna danser, liksom 

lössläppt sexualitet.30 

 Vad gäller idrottsrörelsens relation till staten karaktäriserar Norberg åren 1920–1933 som 

särskilt besvärliga. Följdriktigt har denna epok gått till hävderna som ”idrottens legitimitetskris”.31 

Det stora angreppet mot idrottsrörelsen kom 1921 och utlöstes av den uppståndelse som 

uppkom vid den franske proffsboxaren, tillika världsmästaren i lätt tungvikt, Georges Carpentiers 

Stockholmsbesök, i februari samma år. Carpentier tillhörde 1920-talets allra största internationella 

sportprofiler och hans vistelse i landet – svältfött på utländska idrottskontakter som det var – 

betraktades av många som en ren sensation. Alla var dock inte lika betagna. Den hysteri och 

idoldyrkan som Carpentier väckte hos både unga och gamla, i kombination med de dryga pengar 

som boxaren krävt för att komma till Sverige och visa upp sin förmåga, uppfattades på sina håll 

som tydliga bevis för idrottens olämplighet. Det dröjde inte länge förrän idrottsrörelsen 

attackerades på bred front och den debatt som startade i dagspressen hade snart nått riksdagen.32  

 Norberg karaktäriserar den riksdagsdebatt som följde som ett idrottsligt räfst och rättarting 

”utan motsvarighet under hela 1900-talet”. Den vassaste kritiken handlade om att idrotten hade 

utvecklats till en del att det moraliskt tvivelaktiga nöjeslivet. Även de riksdagsledamöter som 

försvarade idrottsrörelsen var benägna att skriva under på mycket av kritiken. Med stor majoritet 

klubbade riksdagen så igenom en rejäl anslagsminskning till idrottsrörelsen: i stället för en tidigare 

föreslagen höjning från 1920 års 150 000 kr till 200 000 kronor sänktes anslaget till 90 000 

kronor, varav närmare hälften öronmärktes för den tävlingsfria gymnastiken. Under de närmaste 
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åren kvarstod det statliga idrottsanslaget på 90 000 kronor per år, varav gymnastikförbundet 

erhöll 40 000 kronor. Därefter ökades beloppet successivt.33 

 För RF var statsanslaget i princip livsviktigt, varför riksdagens missnöje framstod som en 

katastrof. Ett led i RF:s strategi för att förbättra idrottens rykte blev tillsättandet av en särskild 

propagandakommitté (1923). Jan Lindroth har konstaterat ett begränsat ideologiskt intresse inom 

idrottsrörelsen under pionjäråren, då den propaganda som bedrevs strängt taget var begränsad till 

Viktor Balcks myndiga stämma.34 Tillkomsten av RF:s propagandakommitté framstår därför som 

en drastisk åtgärd, framtvingad av den allvarliga situationen. Kommittén, vars verksamhet i 

mycket handlade om att i tal och skrift informera om idrotten och dess positiva egenskaper, lades 

också ned efter några år (1926), under det att dess uppgifter fördes över till RF:s 

förvaltningsutskott. ”Dess öde indikerar att den löpande idrottsverksamheten ansågs tillräcklig. 

Det var inte predikan som behövdes utan gärning, inte teori utan praktik”, konstaterar 

Lindroth.35  

 När Norberg summerar idrottsrörelsens förhållande till staten under den dryga tioårsperiod 

som ”idrottens legitimitetskris” varade, kommer han också fram till att situationen var 

motsägelsefull. Å ena sidan kvarstod mycket av riksdagens kritiska inställning till idrotten, vilket 

bidrog till att idrottsanslaget låg kvar på en jämförelsevis låg nivå. Å andra sidan fick 

idrottsrörelsen oväntad hjälp i form av ekonomiskt stöd till följd av händelser och politiska beslut 

som låg bortom den omedelbara idrottspolitikens ram, i form av Arbetslöshetskommissionens 

(AK) nödhjälparbeten och det så kallade tipsguldet.36 

Under mellankrigstidens svåra år var den svenska arbetsmarknadspolitiken i hög grad 

inriktad på nödhjälpsarbeten. Detta var socialpolitiska insatser som avsåg att lindra 

arbetslöshetens värsta kval. Lönenivån för nödhjälpsarbetena var medvetet låg för att inte 

förvärra den ekonomiska krisen. Därtill var sysselsättningen orienterad mot verksamheter som 

inte konkurrerade med det privata näringslivet, såsom vägbyggen, schaktningsarbeten och 

skogsvård. Andra sysslor som nödhjälpsarbetare kunde utföra var anläggning och upprustning av 

lek- och idrottsplatser. Detta var något som idrottsrörelsen inte var sen att dra nytta av.37  

Norberg noterar att den totala omfattningen av det offentliga idrottsstödet inom ramen för 

arbetsmarknadspolitiken är svår att överblicka. Han påpekar dock att redan de uppgifter som är 

för handen ter sig häpnadsväckande. Data från AK gör nämligen gällande att bara under åren 

1921–1924 uppfördes hela 54 idrottsplatser i landet genom statliga nödhjälpsarbeten, till en 

totalkostnad av 2 043 191 kronor. Dessa siffror skall då ses i ljuset av de cirka 400 idrottsplatser 

som fanns i landet vid 1900-talet början, samt mot bakgrund av det reguljära statliga 

idrottsanslaget för samma period landade på sammanlagt 300 000 kronor. Därtill kommer de 
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statskommunala och de rent kommunala nödhjälpsarbetena. Direkt jämförbara siffror saknas. 

AK:s egna siffror talar dock om statskommunala nödhjälpsarbeten för idrottsplatser till en 

kostnad av 163 756 kronor för åren 1923–1924, även om beloppet endast avser 

arbetskostnaderna, varför totalkostnaden var större, då materialutlägg tillkom.38 

Norberg konstaterar annars att den arbetsmarknadspolitiska idrottsplatsbyggnationen fick 

en första topp i samband med krisen under 1920-talets första hälft, medan en ny stor satsning 

inleddes vid 1930-talets början. Norberg lutar sig därvidlag mot historikern Rolf Pålbrants 

beräkningar, som visar på tillkomsten av 79 idrottsanläggningar under budgetåren 1929/1930–

1932/1933, till en totalkostnad av 2 156 970 kronor, varav 771 710 kronor utgjorde reguljära 

statliga idrottsmedel. Motsvarande siffror för budgetåret 1933/1934 var 1 361 000 kronor, 

respektive 581 800 kronor. Sammantaget visar detta att mycket stora summor kom idrotten till 

del som en följd av den svenska arbetsmarknadspolitiken under mellankrigstidens svåra år.39 

Än större summor tillfördes emellertid idrottsrörelsen genom det oväntade tipsguldet. 

Under 1920-talet började alltfler idrottsföreningar dryga ut kassan genom att anordna 

tipsverksamhet. ”Den tipsrörelse som utvecklades under 1920-talet bedrevs helt öppet och nådde 

stor omfattning trots att hasardspel enligt den s[å] k[allade] totalisatorförordningen – paradoxalt 

nog – var förbjuden i svensk lag”, konstaterar Norberg.40 Detta ser han som en följd av ett antal 

samverkande faktorer, såsom brister i lagstiftningen och det faktum att intäkterna gick till något 

så behjärtansvärt som idrottsföreningarnas ideella verksamhet, varför man från myndigheterna 

sida ofta valde att se mellan fingrarna på det som försiggick. Kring 1930 började man dock från 

polis- och åklagarväsendets sida att mer systematiskt försöka komma åt ”’tipsraseriet”. Efter en 

del turer valde statsmakterna att legalisera tipsspelandet (1934) i form av en statligt styrd 

verksamhet, under överinseende av AB Tipstjänst (sedermera Svenska spel). Tanken med detta 

var att slå undan benen på privata och utländska intressen genom att tillåta viss tipsverksamhet 

under säkra och ordnade former. Även om Tipstjänsts bildande i sig inte var någon direkt 

idrottspolitisk fråga kom lösningen att gynna idrottsrörelsen så till vida att avkastningen av dess 

verksamhet, genom de politiska beslutsfattarnas försorg, kom att tillfalla idrottsrörelsen. 

Övertygelsen att tipsmedlen var en tillfällig inkomstkälla gjorde att intäkterna öronmärktes för 

verksamheter av ”’bestående värde’”. I stället för att bindas till sådant som löpande 

organisationskostnader eller lönekostnader var det särskilt två områden som prioriterades: 

uppförande av idrottsanläggningar och stöd till oavlönat idrottsarbete (kurser, litteratur m.m.).41  

Denna ”tillfälliga lösning” visade sig snart vara en riktig guldgruva. På hösten 1935 fick RF 

motta behållningen av Tipstjänsts första verksamhetsår i form av den svindlande summan 

1 026 297 kronor och 13 öre, att jämföra med det föregående årets sammanlagda idrottsliga 
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statsanslag på 85 000 kronor. För 1936 redovisade Tipstjänst ett överskott på 4 miljoner kronor, 

medan vinsten 1937 räknades till 5,7 miljoner kronor, följt av hela 13 miljoner kronor påföljande 

år. För idrottsrörelsens del var detta manna från himlen. Med Tipstjänsts tillkomst hade 

idrottsrörelsen vunnit en oväntad högvinst. Idrottens ekonomiska situation stärktes ytterligare i 

och med att statsanslaget från och med 1935 återigen sköt i höjden. Allt som allt kom 

idrottsrörelsen att tillföras närmare 23 miljoner kronor ur den statliga skattkistan åren 1935–1939. 

Nya problem seglade då upp i form av interna slitningar över tipsmedlens fördelning, samtidigt 

som andra intressegrupper började kasta avundsjuka blickar mot den strida ström av likvida 

medel som rann ned i idrottsrörelsen. Riksdagen tillstyrkte snart också andra 

fördelningsprinciper, som innebar en nedräkning av idrottsrörelsens förtjänst, varvid man inte 

längre hade ensamrätt på Tipstjänsts förtjänst.42 

Allt sammantaget menar Norberg att tipsmedlen förde in idrottsrörelsen i 

folkhemsprojektet, så till vida att det innebar startskottet för en statlig idrottspolitik karaktäriserad 

av omfattande idrottsstöd. Han framhåller dock att det vore fel att se statsmaktens kraftigt ökade 

bidrag till den frivilliga idrotten som följd av någon ”alltigenom medveten folkhemspolitisk 

strategi”,43 utan bättre förstås som följden av ett ”’tillfälligheternas spel’”. Tillspetsat menar han 

till och med att man kan säga att idrottsrörelsen blev en del av det svenska välfärdsbygget utan att 

statsmakterna egentligen hann med att reflektera över saken.44 Frågan är då hur ishockeysportens 

väg till folkhemmet såg ut.  

 

 

Konklusion  
Under 1900-talets inledning blev modernisering och amerikanisering närmast synonyma begrepp; 

samtiden sågs som en avgörande tidpunkt, där det gällde att hänga med eller löpa riska att bli för 

evigt akterseglad. USA:s tekniska och sociala modernisering mötte stor beundran i Sverige, men 

den amerikanska kulturen blev föremål för desto mer spott och spe, då den förknippades med 

sensationalism, osedlighet och standardiserad massproduktion snarare än andligt djup och god 

moral. Särskilt illa sedd var filmen, som mer än något annat förknippades med USA och var känd 

som en vulgär nöjesyttring som vädjade till de lägre samhällsskiktens sämre instinkter. 

 Mellankrigstiden var en svår period för majoriteten av landets idrottsföreningar. Det gäller 

inte minst inom bandysporten, där man på grund av det nyckfulla vintervädret sällan fick tillfälle 

att anordna några inkomstbringande sidoarrangemang, såsom uppvisningsmatcher och lokala 

turneringar, utan i regel tvingades viga alla möjliga speldagar åt den reguljära serie- och 

tävlingsverksamheten. För övrigt kom idrottsföreningarnas kanske mest effektiva sätt att håva in 
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pengar – sidoarrangemang av nöjeskaraktär – under skarp kritik en bit in på 1920-talet, då en våg 

av förnyad idrottskritik skakade idrottsrörelsen i dess grundval. Vid sidan av idrottsrörelsens 

koppling till det förment oanständiga nöjeslivet sköt belackarna in sig på sådant som idrottens 

”tävlingsraseri” och de stora folkmassor som fördrev tiden som ”passiva” åskådare, samtidigt 

som man ifrågasatte om alla enskilda idrottsförbund och -föreningar verkligen behövdes. 

 Utgångsläget för ishockeysportens lansering på bred front i landet åren efter Antwerpen-

OS kunde med andra ord ha varit bättre. 
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KAPITEL 9 
Svensk ishockey i blixtbelysning 1920–1945   

 

 

etta kapitel rör den praktiska ishockeyverksamhetens konkreta utformning 1920–

1945. Tanken är att måla upp en historisk bakgrundsteckning mot vilken jag sedan 

kommer att analysera hur den svenska ishockeylanseringen gestaltades på bred front 

åren närmast efter Antwerpen-OS. Framställningen inleds med en övergripande redogörelse för 

ishockeyns utveckling i landet med särskilt avseende på tävlingsverksamhet och geografisk 

spridning. Därefter granskas ishockeyns organisatoriska uppbyggnad och medlemsanslutning. 

Detta avsnitt följs av en mer handfast redogörelse för den inhemska ishockeykulturen och 

sportens ekonomiska villkor. Kapitlet rundas av med en konklusion där analysresultatet 

summeras. 

D

 

 

Svensk ishockeysportens historiska framväxt i ett nötskal 
Den första regelrätta ishockeymatchen på svensk mark spelades på Stockholm stadion den 30 

januari 1921 i form av en uppvisningsmatch mellan IFK Uppsalas bandylag och det europeiska 

storlaget Berliner SC. En match som de svenska ishockeynoviserna sensationellt nog lyckades 

vinna (4–1). Några veckor därpå, närmare bestämt den 23 februari, bärgades Sveriges första EM-

titel sedan en landslagskombination besegrat de regerande Europamästarna och OS-

bronsmedaljörerna, Tjeckoslovakien (7–4), i en direkt avgörande match på samma plats. Därmed 

hade man i Sverige lyckats med bedriften att inom minde än ett år gå från att vara fullständiga 

nybörjare i ishockey till regerande Europamästare, och detta utan att det fanns någon reguljär 

ishockeyverksamhet i landet i övrigt.45 

En sådan kom dock igång ytterligare någon vecka senare. Först utlystes ett svenskt 

mästerskap, i form av ett seriespel med ett fåtal utvalda lag, däribland IFK Uppsala, IFK 

Stockholm och IK Göta. Efter en del om och men, som i mycket rörde det nyckfulla vädret, 

sänktes ambitionerna, varvid arrangemanget gjordes om till ett enkelt seriemästerskap utan SM-

status. Totalt spelades elva ishockeymatcher i landet denna vinter (samtliga gick av stapeln på 

Stockholms stadion), varav fem rörde inbördes möten mellan svenska lag, medan återstoden var 

internationella kamper där Berliner SC och Tjeckoslovakien stod för motståndet i tre matcher 

vardera.46 
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Året efter (1922) genomfördes det första svenska mästerskapet. Åtta lag ställde upp till spel 

i en cupturnering där IK Göta segrade. EM-turneringen detta år gick i St. Moritz: Sverige slutade 

på andra plats bland tre deltagande lag, efter att ha utklassat hemmanationen Schweiz (7–0), men 

förlorat mot Tjeckoslovakien (2–3). Laget revanscherade sig dock snabb. EM-turneringen i 

Antwerpen 1923 tog det svenska laget hem överlägset genom att vinna samtliga fyra matcher. 

Samma år deltog fem lag i SM. Vid sidan av det anordnades en serietävling i Stockholm – den så 

kallade ”Stockholmsserien” – uppdelad i tre klasser, ett distriktsmästerskap för 

Stockholmsregionen samt två juniortävlingar. Djurgårdens IF tog hem juniortiteln, medan IK 

Göta vann såväl Stockholmsserien som SM- och DM-tecknen. IK Göta fortsatte sedan att vara 

den store dominanten inom svensk ishockey under resten av 1920-talet, vilket illustreras mer än 

väl av att man erövrade hela sju av de totalt nio SM-tecken som delades ut åren 1922–1930.47 

De första åren var all ishockeyverksamhet centrerad till huvudstadsområdet i allmänhet och 

Stockholms stadion i synnerhet. Säsongen 1923/1924 gjorde ishockeysporten ett första mer 

handfast avtryck i landsorten i och med de matcher som anordnades i Västerås, Uppsala, 

Sundsvall och Härnösand. Verksamhetsåret 1924/1925 inleddes förhållandevis tidigt, redan i 

november, med en bortalandskamp mot Italien. Omständigheterna var också speciella: Sveriges 

fotbollslandslag var på besök i Milano för att spela en landskamp. På den efterföljande banketten 

beslutades att man dagen därpå även skulle mötas i en ishockeymatch. Trots att bara Rudolf 

”Putte” Kock och Per ”Pära” Kaufeldt hade provat på att spela ishockey tidigare och att man 

ställde upp i lånad utrustning vann svenskarna med hela 6–0. Väl hemma bokfördes 

arrangemanget som en landskamp. Kort efter Milanomatchen gick Sverige ur internationella 

ishockeyförbundet i protest mot unionens uteslutning av Tyskland, för att sedan återta 

utträdesansökan något år senare när Tyskland beviljats återinträde.48 

En stor nyhet på hemmaplan säsongen 1925/1926 var det vandringspris som Raoul Le Mat 

och filmbolaget Metro Goldwyn då satte upp att gälla som SM-buckla, Svenska ishockeypokalen, 

(sedermera ”Le Mats pokal”). Djurgårdens IF fick första inteckningen, efter att ha utklassat 

Västerås SK (7–1) i finalen. I övrigt kan noteras att serietävlingarna denna säsong inbegrep inalles 

42 lag, varav 16 juniorkombinationer.49 Vintern 1927/1928 noteras en viss tillbakagång på 

ungdomssidan, så till vida att endast nio juniorlag ställde upp i seriespelet. Däremot svällde 

seniorverksamheten: 47 lag medverkade i seriesystemet samtidigt som Stockholmsserien byggdes 

på med en ny högre division, betecknad Elitserien, bestående av fyra lag, vilka spelade en 

dubbelserie. Parallellt med detta fortsatte ishockeyns inbrytning i landsorten. Den officiella 

ishockeypremiären i Gävle gick av stapeln den 4 december 1927 på Norrtulls skridskobana i form 

av en internmatch för det svenska OS-laget inför de stundande vinterspelen i St. Moritz (Sverige 
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bärgade silverplatsen).50 Ungefär samtidigt passade IFK Stockholms bandylag på att spela en 

ishockeymatch mot IFK Östersund. I januari 1929 slogs portarna upp för sporten i Malmö och 

Göteborg, i och med särskilt iscensatta ishockeyuppvisningar av gästande bandylag, i form av IK 

Göta (Malmö) och IF Linnéa (Göteborg). Denna vinter fick också ishockeyn fäste i Mariefred. 

Åren därefter bildades distriktsserier i Sörmland och Norrland, samtidigt som en särskild 

skolserie drogs igång i Stockholm.51 

Säsongen 1933/1934 var den dittills livligaste i ishockeyförbundets historia, då det 

anordnades inalles 489 matcher. Stockholmsserierna omfattade detta år 108 lag, varav 26 junior- 

och 30 skollag, medan Sörmlandsserien inbegrep fem lag. Noterbart är att Södertälje SK 

medverkade i Stockholms Elitserie.52 Efter ett par års bortavaro deltog Sverige i 1935 års 

kombinerade VM- och EM-tävlingar. Mästerskapen, som anordnades i Davos, var den dittills 

största internationella ishockeyturneringen med sammanlagt 15 nationslag och 50 spelade 

matcher. Svenskarna slutade femma. Missnöjet var stort över att man höll på att halka efter de 

kontinentala länderna.53 Inför OS i Garmisch-Partenkirchen gjordes en rejäl kraftsamling i form 

av en närmast månadslång acklimatiserings- och sammansvetsningsperiod för landslaget på 

kontinenten, kryddat med rekryteringen av den svenskkanadensiske tränare Vic Lindqvist, som 

man stiftat bekantskap med under Davosvistelsen året innan. Likafullt visade sig landslaget ha 

svårt att hävda sig; än en gång fick man nöja sig med en femteplacering. Särskilt dåligt gick det 

annars i London-VM 1937, där Sveriges lag slutade på delad sistaplats tillsammans med Norge 

(14 nationslag ställde upp till spel).54  

Vintern 1937/1938 hade landets ishockeyvänner desto mer att glädja sig åt, då den 

upptrappade propaganda- och kursverksamheten började bära frukt, varvid sporten vann mark 

runt om i landet. SM – som tidigare närmast varit ett rent Stockholmsmästerskap – samlade nu 

hela 18 lag, varav tretton från huvudstaden, tre från Sörmland samt ett från Medelpad respektive 

Norrbotten. Dessutom anordnades DM-tävlingar i hela fem distrikt. Denna säsong har annars 

gått till historien som Tre Kronors födelseår. Det var närmare bestämt inför VM i Prag 1938 som 

ishockeylandslaget för första gången använde matchtröjor med Sveriges heraldiska 

nationalsymbol, Tre kronor, på bröstet. Premiärturneringen slutade också i dur: Sverige kom 

femma, men tycktes ändå visa upp ett spel som stod i samma klass som guldmedaljörerna 

Kanada.55 

Nästkommande vinter utvidgades propaganda- och kursverksamheten än mer. Samtidigt 

påbörjades förberedelserna inför OS-turneringen 1940. Dessa planer gick dock om intet i och 

med andra världskrigets utbrott. De bistra tiderna till trots kom Sverige att vara inbegripet i ett 

anmärkningsvärt livligt internationellt ishockeyutbyte kriget igenom. Första krigsvintern spelade 
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man vänskapsmatcher med danska och norska lag. I december 1940 kom Berliner SC och HC 

Davos till Stockholm för att gästspela, medan en finsk kombination turnerade i landets östra 

delar. Samma år företog svenska lag resor till Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark och 

Finland. Verksamhetsårets stora internationella ishockeyhändelse var dock Sveriges medverkan i 

1941 års stora ishockeyturnering i Garmisch-Partenkirchen, där man förutom värdnationen bland 

annat ställdes mot Italien, Schweiz och Jugoslavien. Även vintern 1941/1942 spelades flera 

matcher mot tyska, schweiziska och danska lag. Mer iögonenfallande är ändå att Malmö BI åkte 

på en turné till Hamburg och Köpenhamn, trots att spelarna knappt hade provat på sporten 

tidigare och via ishockeyförbundets förmedling fick låna ihop en målvaktsutrustning från 

Stockholm.56 

Även den inhemska ishockeyverksamheten i övrigt var livlig, trots beredskapsårens 

prövningar. Faktum är att ishockeyn vann ytterligare mark. Under kriget fick sporten fäste i 

Småland och Värmland. Därtill omfamnades ishockeyn inom försvaret. Flygvapnet kom till och 

med att ordna egna ishockeymästerskap åren 1943–1945. En större nyhet var dock den 

genomgripande serieomläggning som klubbades igenom på ishockeyförbundets årsmöte 1944, 

vilken innebar att Svenska serien (högsta serien) skulle bestå av två 6-lagsgrupper, där 

gruppsegrarna möttes i en seriefinal, i stället för en 8-lagsserie. SM- och serietävlingarna fortsatte 

dock att vara åtskilda till och med år 1951. Vinnaren av serietävlingen blev dessa år segrare av det 

så kallade seriemästerskapet.57  

 

 

Ishockeysportens organisering och anslutning 
Formellt sett genomfördes Sveriges deltagande i Antwerpenspelens ishockeyturnering av Svenska 

fotbollförbundet på SOK:s uppdrag. Väl att märka är att detta mandat enkom gällde den aktuella 

tävlingen. Några konkreta planer på en vidare svensk ishockeysatsning efter OS tycks nämligen 

inte ha funnits, även om Torsten Tegnér – som noterats – kort därpå hävdade att OS-deltagandet 

delvis syftade till att skaffa erfarenheter för att kunna avgöra om sporten borde tas upp i landet i 

stället för bandyn. När den svenska OS-kontingenten, väl på plats i Antwerpen, blev varse att 

Internationella ishockeyförbundet var villigt att förlägga 1921 års EM (först var det tänkt att bli 

en VM-turnering) till Stockholm dröjde det dock inte länge innan nya ishockeyplaner började 

smidas. För att ro mästerskapet i land bildades en 17 man stark arbetsgrupp, Svenska 

ishockeykommittén, med Sven Hermelin som ordförande och Anton Johanson som sekreterare, 

jämte ordinarie ledamöter som ”bandydoktorn” Sune Almkvist, stadionchefen Erik Bergvall och 

idrottsrörelsens stora mecenat, konsul Isaac Westergren.58 
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Den 9 januari 1921 föredrog ishockeykommittén sina planer för fotbollförbundets styrelse, 

samtidigt som man anhöll om att få sortera under dess vingar. Fotbollens huvudstyrelse biföll 

denna hemställan, under förutsättning att man svarade för sin egen ekonomi och inte kom ifråga 

för något förbundsanslag. Detta förbehåll skall ses i ljuset av att ishockeykommittén var föga mer 

än en arbetsgrupp som svarade för genomförandet av 1921 års EM-turnering i Stockholm. Ett 

arrangemang som med tanke på det stora sug som fanns efter internationella idrottsevenemang – 

inte minst i bandykretsar – torde ha tillmätts goda utsikter att bära sina egna kostnader, särskilt då 

den välbeställde Westergen stod bakom projektet.59 Men reservationen ifråga kan även läsas som 

ett tecken på att ishockeyn var omstridd och ingalunda kunde påräkna några allmosor. Särskilt 

eftersom även fotbollförbundets verksamhet bitvis gick på kryckor ekonomiskt sett, och man 

redan hade att sköta om bandyn. 

Inför fotbollförbundets årsmöte, den 11–12 februari 1922, uttalade sig 

stadgeändringskommittén för tanken att ta upp det nya vinterspelet på programmet med 

motiveringen att ”ishockeyidrotten i en nära framtid säkerligen kommer att ganska allmänt 

utövas”. Argumentationen vittnar inte om någon direkt passion för sporten i sig utan tycks mer 

vara ett utslag av samma pragmatiska och/eller opportunistiska nationalism, med tillhörande vilja 

att hålla alla tänkbara dörrar för internationellt idrottsutbyte öppna, som möjliggjorde 

Antwerpendeltagandet 1920. Förslaget föll dock inte i god jord, då en majoritet (35 mot 13) av 

ombuden röstade nej till förslaget. I stället bildades Svenska ishockeyförbundet, den 17 november 

1922, vid ett sammanträde i fotbollförbundets lokaler på Skeppsbron 16 i Stockholm. Kort 

därefter togs det nya specialidrottsförbundet upp i RF.60 

Isaac Westergren valdes till ishockeyförbundets förste ordförande, medan Anton Johanson 

intog sekreterarposten och friidrottaren Viking Harbom blev skattmästare, under det att bland 

annat Raoul Le Mat och Torsten Tegnér fick plats som ledamöter utan särskild funktion.61 Efter 

två säsonger vid rodret lämnade Westergren över ordförandeklubban till Johanson. Det var också 

Johanson som, tillsammans med Harbom, utgjorde det nav runt vilket i stort sett hela 

ishockeyförbundets verksamhet snurrade under det första kvartsseklet.62 Tillspetsat kan sägas att 

Johanson med Harboms assistans bar hela sporten på sina axlar. Talande är att svensk ishockey 

då många gånger närmast likställdes med Johansons person. Till saken hör att projekteringen av 

Antwerpendeltagandet, i kombination med sådant som att åtskilliga sammanträden hölls i 

Johansons egen bostad och att årsmötet 1925 uppges ha avverkats på 23 minuter, pekar på att 

mycket av förbundsarbetet sköttes på informell basis av ordföranden själv.63 

Från och med säsongen 1937/1938 kom man att försöka ordna alltmer av förbundets 

administration distriktsvis med hjälp av särskilda ishockeyorgan.64 Till en början organiserades 
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annars ishockeyförbundets verksamhet ute i landet till stor del med hjälp av lokala ombudsmän 

eller distriktskommittéer inlemmade i fotbollförbundets lokalavdelningar.65 Sveriges första 

specialdistriktsidrottsförbund för ishockey, Medelpads ishockeyförbund, konstituerades den 16 

november 1938. Under berdskapsåren bildades sedan ytterligare tre specialdistriktsidrottsförbund 

i form av Norrbottens ishockeyförbund, Västerbottens ishockeyförbund och Smålands 

ishockeyförbund. Den verkliga uppblomningen av specialdistriktsförbund för ishockey kom 

emellertid först efter 1945.66  
 

Tabell 4: Svenska ishockeyförbundets distriktsorganisation 1944/1945. 

Distrikt Styrelseform Föreningar 

Dalarna Sektionsstyrelse 6 

Gästrikland Sektionsstyrelse 8 

Göteborg Sektionsstyrelse 6 

Hälsingland Sektionsstyrelse 6 

Medelpad Distriktsishockeyförbund 4 

Norrbotten Distriktsishockeyförbund 17 

Närke Sektionsstyrelse 6 

Skåne Sektionsstyrelse (2) 

Småland Distriktsishockeyförbund 12 

Stockholm Sektionsstyrelse 66 

Södermanland Sektionsstyrelse 11 

Uppland - 7 

Värmland Sektionsstyrelse 16 

Västerbotten Distriktsishockeyförbund 13 

Västergötland Ishockeykommitté (15) 

Västmanland Sektionsstyrelse 7 

Ångermanland Sektionsstyrelse 9 

Östergötland Distriktsishockeyförbund 12 

 

Anmärkning: Uppland saknade fast distriktsorganisation vid andra världskrigets slut. Icke desto mindre räknades det 
som ett till Svenska ishockeyförbundet underlydande distrikt, varför det inkluderats i tabellen. Vad gäller Skåne och 
Västergötland saknas till centralförbundet inrapporterade uppgifter för verksamhetsåren 1944/1945, varför jag har 
utgått från uppgifterna i nästkommande verksamhetsår. För tydlighets skull har dock föreningsantalet för dem satts 
inom parentes.  
Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1944/1945, s. 8–17; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1945/1946, s. 13, 
18. 
 

Mer talande för ishockeyns utbredning i landet är ändå ishockeyförbundets föreningsanslutning. 

Vid ishockeyförbundets konstituerande sammanträde hösten 1922 fanns sju idrottsföreningar 

representerade, varav samtliga hörde hemma i Stockholm: AIK, IK Göta, Hammarby IF, IF 

Linnéa, Mariebergs IK, Nacka SK och Stockholms Fotbolldomareklubb.67 En översikt av 
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ishockeyförbundets föreningsnumerär från bildandet till andra världskrigets slut visar på en 

ökning av antalet anslutna klubbar under alla år utom fyra, varav två rör smärre tillbakagångar, 

vilka återhämtades redan till påföljande säsong. Särskilt snabb var utvecklingen åren 1937–1939, 

en tvåårsperiod då föreningsantalet mer än fördubblades i och med den intensifiering av 

förbundets propagandaarbete som möjliggjordes genom de ovan omtalade tipsmedlen.68 

 
Figur 2: Antalet registrerade föreningar inom Svenska ishockeyförbundet 1922–1945. 
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Anmärkning: Svenska ishockeyförbundets föreningsstatistik inbegriper vissa oegentligheter i form av räknemissar 
och/eller felskrivningar, vilka fördunklar helhetsbilden. Med all sannolikhet omfattar sammanställningen även ett 
okänt antal ”pappersklubbar”, det vill säga till ishockeyförbundet anslutna föreningar som av någon anledning saknat 
praktisk ishockeyverksamhet vid noteringstillfället. I viss mån uppvägs detta mörkertal dock av ett annat, i form av 
de fristående ishockeylag som funnits, men lämnat få – om alls några – spår efter sig, och sålunda är empiriskt 
svåråtkomliga.69  
Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelser 1922/1923–1944/1945; Ishockeyboken 1954/55, s. 51; Ishockeyboken 
1957/58, s 56. 
 

Parallellt med ökningen av antalet ishockeyföreningar skedde en geografisk spridning av sporten. 

Ishockeyn som vid periodens början bars upp av en handfull entusiaster i huvudstadsområdet 

fanns vid periodens slut upptagen på över 200 idrottsföreningars program runt om i landet, från 

Malmö i söder till Piteå i norr.70 Ishockeyn hade blivit en riksangelägenhet!  

Att ishockeyn fått riksomfattande spridning innebar emellertid inte att sporten hade blivit 

var mans egendom. Att söka fastställa hur många aktiva ishockeyspelare som fanns i landet åren 

1920–1945 är vanskligt. Någon tillförlitlig statistik finns inte. Genom att vrida och vända på de 

siffror som är för handen kan ändå en grov uppskattning göras som är fullt tillräcklig för mina 

syften. I Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1923/1924 talas om 18 anslutna föreningar med 

sammanlagt 5 072 medlemmar. Även om ingenting nämns om saken kan man sluta sig till att 

dessa siffror snarare rör föreningarnas totala medlemskader än den reella numerären aktiva 

ishockeyspelare i landet. Om man i stället tar fasta på ishockeyförbundets egna uppgifter som 
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inbegriper 29 verksamma lag samma år och multiplicerar detta med 12, för att täcka in det 

ungefärliga antal spelare som kan ha varit i omlopp (vid 1920-talets början bestod ett ishockeylag 

av sex spelare) blir resultatet 348 spelare.71 Detta var inte mycket i jämförelse med de 20 000 

medlemmar som bandyförbundet räknade in vid ungefär samma tidpunkt, varav i alla fall cirka 2 

486 (med samma matematiska principer, det vill säga 11 spelare gånger en dubbelt så stor 

spelartrupp och antalet bandyidkande klubbar: 113) kan antas ha varit aktiva. Å andra sidan var 

det ett stort fall framåt i förhållande till den enda uttalade ishockeyspelare (Hans Georgii) som 

fanns i landet vid undersökningsperiodens början. Till saken hör dock att spelaromsättningen 

tycks ha varit stor, i alla fall på sina håll. Enligt Carl Frängsmyr och Jim Sharp byttes nämligen 

hela Hammarby IF:s ishockeylag ut efter premiärsäsongen 1921/1922.72 

Mot slutet av perioden saknas nästa alla former av uppgifter rörande antal ishockeylag, 

föreningsmedlemmar och aktiva spelare. Säsongen 1937/1938 räknade ishockeyförbundet i vilket 

fall som helst till 124 verksamma lag. Om man betänker att ett lag så sent som 1939 som allra 

mest fick ha tio spelare omklädda under en match, och att varje lag lyckats rekrytera dubbla 

manskapssamlingen (vilket inte är säkert) blir slutsumman 2 480 spelare. Då ishockeyförbundets 

föreningsantal sedan närmast fördubblades under åren fram till krigsslutet 1945 bör även de 

aktiva ha flerfaldigades, varför det då kan ha funnits cirka 5 000 ishockeyspelare i Sverige. Detta 

var ändå en försvinnande liten del av RF:s omkring 500 000 medlemmar vid samma tid. Hur 

antalet aktiva ishockeyspelare då stod sig i jämförelse med landets aktiva bandyspelare är oklart. 

Så sent som 1937 räknade man dock in närmare tio gånger så många föreningar (505) som 

ishockeysporten (59) och ett sammanlagt medlemsantal på 56 924, varför bandyspelarna torde ha 

varit mångdubbelt fler än ishockeyspelarna.73 Som påpekats fortsatte också bandyn att utvecklas i 

rask takt under det följande decenniet, varför det inte heller finns skäl att misstänka att någon 

större styrkeförändring skett sporterna emellan dessa år. 

När det gäller frågan om vilka de aktiva var är uppgifterna än mer tunnsådda. Lyckligtvis 

finns det vissa trådar att nysta i. Till att börja med kan det konstateras att ungdomsishockeyn 

länge var en lågprioriterad del av ishockeyförbundets verksamhet och först började byggas ut mer 

ordentligt mot 1930-talets slut.74 Till detta kommer att den jämförelsevis höga ålder som åtskilliga 

av kontinentens ishockeyspelare uppnått väckte muntration i landet, varför man kan sluta sig till 

att mellankrigstidens svenska ishockeyspelare i regel var vuxna män under 30-årsstrecket, snarare 

än över, vilket många av kontinentens främsta ishockeyspelare däremot tycks ha varit.75 

Mer precisa uppgifter presenteras annars i en genomgripande historisk, ekonomisk och 

sociologisk undersökning av svensk idrott som genomfördes i samband med RF:s 50-årsjubileum. 

Av denna framgår att snittåldern för en svensk ishockeyspelare i division I och II säsongen 
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1932/1933 var 23,1 år, vilket skall jämföras med att den typiske bandyspelaren i division I och II 

var 24,7 respektive 23,7 år. Där påpekas också att OS-laget i ishockey i Garmisch-Partenkirchen 

1936 hade en medelålder på 25,2 år, medan spelarna i fotbollslandslaget i Berlin-OS samma år var 

26,2 år. Motsvarande uppgifter från säsongen 1951/1952 var för ishockeyns del 24,6 år för 

division I och II, medan snittåldern för bandyspelarna i division I var 28,3 år och 26,3 år i 

division II.76 

Av detta att döma var den typiske ishockeyspelaren något yngre i ishockeyns barndom än 

den genomsnittlige bandy- och fotbollspelaren. Detta ligger för övrigt i linje med den intressanta 

omständigheten att medan bandysporten hade en klar aristokratisk och akademisk prägel, synbar i 

dess tydliga förankring inom kungafamiljen och Uppsalas studentkretsar, kan många av 

ishockeyns banerförare snarare sägas ha varit kopplade till det nya och moderna Sverige som 

växte fram vid denna tid. Så var exempelvis ishockeyförbundets kärntrupp Anton Johanson och 

Viking Harbom telegraftjänsteman respektive kemist, medan Raoul Le Mat drev en 

biografrörelse, Isaac Westergren var konsul, grosshandlare och tvåfabrikör, samtidigt som Hans 

Georgii och Dalaishockeyns föregångsman Gunnar Faleij verkade som ingenjörer. Den sociala 

demarkationslinjen skall dock inte överdrivas. Att såväl friherre Sven Hermelin som Torsten 

Tegnér (som var uppvuxen i ett högborgerligt hem som son till den berömda 

barnvisekompositören Alice Tegnér samt sonsonsson till skalden och biskopen Esaias Tegnér) 

tillhörde ishockeyns ledarkader under pionjäråren vittnar om att klassgränserna inte var 

absoluta.77 Till saken hör att RF-utredningen gör gällande att ”[h]ela urvalet av ishockeyspelare 

fördelade sig på socialgrupper på samma sätt som bandyspelarna”,78 och då ”något mer än 

fotbollsspelarna [rekryterades] från socialgrupp I och II”. Detta skall i sin tur ses i ljuset av Lars 

Östmans slutsats rörande Leksandsishockeyns första år, där någon egentlig uppdelning mellan 

spelare och ledare inte förekom, eftersom allt (träning, matcharrangemang, resor, banskötsel, 

själva spelandet m.m.) sköttes av samma personer, varav alla hade rötter inom bandyn.79 

 
Tabell 5: Fördelningen i procent på socialgrupper rörande spelare inom bandyns, fotbollens och ishockeyns 
seriesystem 1952-1953 

Socialgrupp Bandy Fotboll Ishockey 

Totalt spelarantal 619 946 485 

I 2 0 1 

II 36 27 35 

III 63 73 63 

Summa 100 100 100 

Källa: von Euler 1953, s. 225. 
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Vad kan sägas om publikintresset? Även här är källäget bristfälligt. Ishockeyförbundet tycks inte 

ha fört någon systematisk statistik över publiksiffror under pionjäråren. Det var inte heller alltid 

som matchrapporteringen i pressen inbegrep publiksiffror. När åskådarantalet väl angavs kunde 

det å andra sidan variera från tidning till tidning.80 

I Svensk ishockey 75 år påpekas hur som helst att de elva matcher som spelades under det 

första verksamhetsåret i landet lockade sammanlagt 11 623 åskådare, vilket innebar ett snitt på 

runt 1 000 personer per match. Samtidigt konstateras att de 28 matcher som anordnades 

säsongen därpå bevittnades av 2 801 åskådare, det vill säga knappt 100 personer per match.81 

Dessa siffror har att göra med att merparten av alla matcher under premiäråret rörde utländska 

gästspel, varav en EM-final, medan bitande kyla året därpå sannolikt reducerade 

publiktillströmningen. Mitt intryck är ändå att den allmänna ishockeytemperaturen tycks ha 

minskat i landet åren närmast efter premiärsäsongen under det att nyhetens behag försvann.82 

Annars tycks publiktrycket ha fluktuerat, och det mycket beroende på sammanhang. Enligt 

uppgift bevittnades säsongsstarten i Stockholm (tre matcher på stadion) 1926/27 av 400 

åskådare, medan en folksamling på 500 personer skall ha övervarat Gävleishockeyns formella 

startskott (1927).83 Detta skall jämföras med de 8 000 som såg Victoria Hockey Club besegra 

Sveriges landslag (17–1) på Stockholms stadion den 6 februari 1927, och de 3 000 åskådare som 

värmdes av kanadensarnas spel mot Södertälje SK en dryg vecka senare.84 Mer talande är ändå att 

400 personer, varav merparten kvinnor, skall ha trängts utanför Victoriaspelarnas hotell.85 Några 

år senare, närmare bestämt vintern 1935/36, kunde en reguljär match i högsta serien locka 631 

betalande,86 medan ett åskådarantal på 634 personer i samma serie under andra världskrigets 

inledning rubricerades som lågt.87 Det skall då ses i ljuset av att Norrköpings lokala ishockeyserie 

vintern 1938/1939 kunde locka en tusenhövdad publik på fredagskvällar.88 Ja, trots att ishockeyn 

hade införts i staden bara kort dessförinnan sades det nya vinterspelet då rent av kunna 

konkurrera med fotbollen om Norrköpingsinvånarnas gunst.89  

Vid krigsslutet kunde en ”vanlig” match i högsta serien i stället räkna in 1 301 åskådare.90 

Samma år uppges dock hela 9 000 personer ha passerat vändkorsen på Östermalms IP vid finalen 

i seriemästerskapet mellan Hammarby IF och Södertäljde SK, samtidigt som ytterligare 3 000 

trängdes utanför.91 Uppenbarligen steg ishockeytemperaturen i landet även publikt sett parallellt 

med den kvantitativa ökningen av antalet ishockeyidkande föreningar. Det dröjde ändå till mitten 

av 1950-talet innan ishockeyns publiksiffror översteg bandyns. Här räcker det med att påpeka att 

den allsvenska bandyn, inklusive SM-slutspelet, under 1940-talet hade ett publiksnitt på 2289 

betalande åskådare per match.92  
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Ishockeypublikens sociala sammansättning får bli en något mödosam uppgift för framtida 

forskning. Här skall dock påpekas att kungen och kronprinsen ofta kunde ses på läktaren vid 

större matcher. Till saken hör att en stor del av ishockeypubliken över lag under pionjäråren tycks 

ha varit hemmahörande i de övre samhällslagren. I övrigt noteras ett inte obetydligt kvinnligt 

inslag på ishockeyläktarna. Intrycket är annars att ishockeypubliken i stort genomgick en social 

breddning allteftersom sporten spreds över landet, under det att utövarna ökade i antal och 

ungdomen fick upp ögonen för sporten.93  

 

 

Vy från sargkanten 
Hur såg då den svenska ishockeyvardagen ut under pionjäråren? Följande träffande beskrivning 

ges av Ulf Jansson i Svensk ishockey 75 år. 

 
En säsong på [19]30-t bestod bara av 14 seriematcher och ett antal cupmatcher i SM, som […] 

avgjordes i utslagningsform. Dessutom för de bästa ett tiotal landskamper. Men då skall man veta 

att de flesta av spelarna dubblerade. De ägnade sig alltså även åt bandy. En söndag innehöll som 

regel en bandymatch mitt på dagen och en ishockeymatch på kvällen. Det var också betydligt mer 

speltid än man har nu för tiden eftersom ett ishockeylag bara bestod av 11 man. En målvakt, två 

backar och två kedjor plus en eller möjligen två avbytare som sällan fick komma in på isen. 

Backarna spelade alltid non-stop. Utöver hemmaprogrammet gjorde man […] turneringar 

utomlands trots att det ofta rörde sig om långa och tröttande resor med tåg och båt och ganska 

primitiva förhållanden. Men det var säkert det som härdade spelarna. Så mycket träning förekom 

det inte. Man spelade matcher i stället och tyckte att det var utvecklande.94 

 

Även om det idag är lätt att le vid begrundande av mellankrigstidens jämförelsevis enkla 

förhållanden bör man akta sig för att underskatta det stora allvar som präglade verksamheten. 

Redan från första början var den nämligen ytterst tävlingsinriktad; rekreationsspel – i den mån 

sådant alls kan sägas ha förekommit – var ett senare påfund. Talande är att man hunnit med att 

delta i ett OS, arrangera och vinna ett Europamästerskap, spela ett knippe landskamper samt 

utlysa ett SM, innan den första vänskapsmatchen mellan två inhemska klubbar genomfördes. 

Mönstret gick för övrigt igen bland ishockeyns gräsrötter. Så kom exempelvis Karlbergs BK att 

ge walk over i juniormästerskapets serieavslutning 1926/1927, eftersom man ändå skulle vinna 

serien på bättre målskillnad, medan IFK Norrköping redan under sitt första verksamhetsår (1939) 

inom ishockeysporten mätte krafterna med Estlands landslag. Till saken hör att man från 

ishockeyförbundets sida tämligen omgående fann sig föranledd att strama åt regelverket för att 

komma till rätta med det ”ogentlemannamässiga” defensivtänkande som bredde ut sig inom 
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sporten.95 Detta måste å andra sidan också kopplas ihop med det begränsade ishockeykunnandet; 

att agera spelförstörande genom att klumpa ihop sig framför eget mål var förstås lättare än att 

bygga upp en frejdig offensiv, i synnerhet om man aldrig provat på sporten tidigare. 

 Ett skäl till den påfallande tävlingsfokuseringen inom ishockeyn står – liksom i fallet med 

bandyn – att söka i den prekära issituationen. Så länge verksamheten bedrevs på naturis var den 

helt utlämnad till det nyckfulla vintervädret. Såväl ymnigt snöfall som slaskigt töväder kunde 

hastigt omintetgöra allt spel. Somliga år var det nästan omöjligt att bedriva någon 

ishockeyverksamhet över huvud taget. Säsongen 1924/1925 kan tjäna som gott exempel. Denna 

osedvanligt milda vinter omfattade allt som allt sju speldagar, då ändå hela 47 lag hann med att 

vara i hetluften, och SM-tävlingen forcerades under ett par dagar under vinterns sista skälvande 

sekunder. När väl tillfälle gavs gjorde man kort sagt allt för att hinna med så mycket som möjligt, 

varvid tävlingsverksamheten på elitnivå prioriterades. Ändå hände det allt som oftast att serier 

och mästerskap inte kunde spelas klart under innevarande säsong, varför de lades i malpåse till 

påföljande år eller förklarades vara färdigspelade. Situationen komplicerades av att banbristen 

länge var påtaglig. Detta visade sig bland annat vintern 1937/1938, när ishockeyn verkligen börjat 

vinna insteg i landsorten. Då trängdes nämligen landets samtliga 124 ishockeylag på de nio 

ishockeybanor (av högst varierande kvalitet) som stod till buds – varav de flesta dessutom var 

belägna i Stockholmsområdet – varför verksamheten blev tungrodd och det blev tal om att 

inskränka tävlingsmaskineriet.96 I och med tillförseln av tipsmedel kunde dock alltfler isbanor 

anläggas. Vid början av 1938/1939 räknade man till att hela 30 belysningsförsedda isbanor var 

under uppförande runt om i landet.97 

Av detta följer att den praktiska ishockeyverksamheten sällan eller aldrig kunde utformas 

med någon längre framförhållning. Ishockeyförbundet utarbetade visserligen arbetsplaner 

säsongsvis, men de tjänade mest som grova kalendermässiga pekpinnar, vilka tangerade gränsen 

till rent önsketänkande.98 Den egentliga verksamheten kom i stället allt som oftast att göras upp 

veckovis och offentliggöras i pressen. Talande är följande notis, införd i Idrottsbladet den 27 

februari 1922:  

 
Ishockeyredaktionens högste chef, general Anton Johanson, ringde idag på förmiddagen och 

meddelade att kvällens utlysta matcher måste inhiberas. Den på annat ställe publicerade spellistan 

för svenska mästerskapet upphör härmed att gälla – f.ö. ser det ut som om ishockeyn nu skulle ha 

sjungit på sista versen. För de spel- och mästerskapssugnas skull få vi hoppas på en ny liten 

köldknäpp.99 

 

 



 170Islossning

Det gällde följaktligen att de aktiva lusläste sportpressen om de skulle kunna hålla sig uppdaterade 

med spelprogrammet. Att de flesta lag till en början fanns i Stockholm underlättade för de 

inblandade, men det var – föga förvånande – långt ifrån alltid som informationen nådde de 

berörda parterna i tid. Det hände att spelprogrammet kungjordes så sent att lagen inte kunde 

ställa upp med ordinarie manskap. Än värre var förstås när hela lag uteblev från planerade 

matcher och det tillresta bortalaget vackert fick återvända utan förrättat värv.100  

 Ett annat problem var att den unga ishockeysporten intog en position ganska långt ned i 

näringskedjan på det svenska vintersportprogrammet. Signaturen Sten satte ord på situationen 

när han sammanfattade säsongspremiären 1926/1927 i Idrottsbladet den 10 januari 1927:  

 
400 betalande personer bevittnade ishockeypremiären i Stockholm och Stadion. Låt oss genast ha 

sagt, att föreställningen, som varade från klockan 7 till över halv elva, var tråkig, trots spelarnas 

ansträngningar. Oträningen lyste för mycket igenom på alla håll. Det är tydligt, att bandyn icke 

lämnat tid över för någon som helst träning i vår andra issport. Södertälje, som utgjorde enda 

undantaget härutinnan, hade svårt att göra sig gällande på Stadions bana (24x50), vana som 

kringelbyborna äro vid 35x60. Kan inte Anton, som sitter i Stadionstyrelsen, utverka en större 

plan? Nu som flera gånger förut måste vi betona, att för att ishockey skall kunna bli av någon klass 

hos oss, måste spelarna tillgodoses med en ordentlig bana i Stadion, där de flesta matcherna spelas. 

Om dir. Bergvall ökade ut planen med en fem-sex meter på bredden och en tio meter på längden, 

skulle promenadåkarna ändå få god plats. På den nuvarande lilla plätten blir det mest gröt. Den – 

planen – kan vara bra att ha, när canadensarna komma, ty annars göra de väl mål en masse. 

Apropå Stadion. Hur många gånger skola vi behöva säga ifrån, att planen bör rakas ren efter varje 

halvtid. Det är inte brist på folk som gör att detta inte blir gjort. Första halvtid mellan Södertälje 

och Hammarby blev till en stor del förstörd genom att man underlåtit ta bort isavfallet efter 

Kronoberg–Hermes. Domaren bör för övrigt se till, att planen är all right.101 

 

Ishockeyn spelade alltså inte bara andrafiol till bandyn – även allmänhetens skridskoåkning fick 

företräde till nationalarenan. Till saken hör att stadionstyrelsen – där alltså Anton Johanson själv 

ingick – helt avslog ishockeyförbundets begäran att få disponera Stockholms stadion för 

landskamper såväl 1929/1930 som 1931/1932.102 

 I och med tillkomsten av landets första konstisbaneförsedda inomhusanläggning, det så 

kallade Ispalatset, inhyst i Stockholms stads flyghangar vid Värtahamnen, kom dock issituationen 

att förbättras avsevärt för ishockeyfolket. Ispalatset slog upp dörrarna 1931 och var sedan i bruk 

fram till 1938. Redan efter något år konstaterade den nationella ishockeyledningen att ”Ispalatsets 

tillkomst har i icke ringa grad bidragit till ishockeyspelets utveckling ur såväl kvalitativ som 

kvantitativ synpunkt.”103 Ändå blev Ispalatset aldrig riktigt det ishockeyeldorado som man först 

hoppades. För det första var planens mått (50 x 27,5 meter) i knappaste laget, varför spelet blev 
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lidande. För det andra var anläggningen vansklig ur publiksynpunkt, eftersom den låg utanför 

stadskärnan och förbindelserna till och från centrum var bristfälliga. Till detta kom att sikten i 

lokalen inte var den bästa, vilket skapade irritation. För det tredje kringskars ishockeyverksamheten 

av alla andra aktiviteter som pågick där, då även Svenska curlingförbundet och Stockholms 

allmänna skridskoklubb tillhörde hyresgästerna. Störst plats tog ändå flygverksamheten. Det 

hände att flygningarna pågick långt in på vintern, varvid alla idrottsaktiviteter var uteslutna. När 

flygningarna väl tog slut för säsongen användes hangaren för övrigt som lagerplats för flyget. Vid 

galainvigningen, den 5 december 1931, var exempelvis en Junkermaskin inhyst i lokalerna, varför 

blott hälften av de totalt 3 000 åskådarplatserna kunde fyllas. För det fjärde förband sig 

ishockeyförbundet att förlägga alla elitmatcher till Ispalatset, med följden att man inte kunde 

forcera serieprogrammet när naturisbanorna tillät, utan tvingades vänta på att få tid i 

anläggningen.104 Detta var särskilt bekymmersamt med tanke på att publikintäkterna var den 

kanske viktigaste inkomstkällan för både ishockeyförbundet och de enskilda klubbarna. 

 
Tabell 6: Antalet deltagande lag, spelade tävlingsmatcher och speldagar i ishockey 1923–1938 

År Lag Matchantal Matcher i
Ispalatset 

Speldagar på 
utebanor 

     1923  25 57 - 31 
1923/1924  29 80 - 35 
1924/1925  47 19 -  7 
1925/1926  46 100 - 34 
1926/1927  49 110 - 30 
1927/1928  52 130 - 33 
1928/1929  72 186 - 45 
1929/1930  63 44 - 23 
1930/1931  71 171 - 44 
1931/1932  91 322 182 35 
1932/1933 117 439 264 40 
1933/1934 135 489 248 34 
1934/1935 141 424 168 32 
1935/1936 143 380 28 37 
1936/1937 135 442 69 43 
1937/1938 124 467 73 38 

Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1936/1937, s. 4; Svenska Ishockeyförbundets årsberättelse 1937/1938, s. 5.  

 

Att söka reda ut den ekonomiska situationen inom ishockeyn under undersökningsperioden är 

annars ett vanskligt företag. Såväl förbunds- och föreningsarkiven som dags- och sportpressen 

dignar visserligen av uppgifter om ekonomiska transaktioner och finansiella spörsmål, men 

riktigheten i dessa är ofta oklar. Ett exempel på detta är det felaktiga rykte som cirkulerade om att 

klubbarna kunde skära guld med täljkniv i Ispalatset. Därtill finns det vittnesmål om svarta pengar 

inom ishockeyn. Gefle IF anmälde faktiskt Mora IK för oegentligheter vid biljettförsäljningen vid 
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sina seriematcher, då klubben tycks ha haft en extra läktare som inte inbegreps i den officiella 

bokföringen.105 

 För övrigt utgjordes ishockeysportens livsnerv länge av ett ekonomiskt kretslopp liknande 

fotbollens, så till vida att en avsevärd del av alla matchintäkter gick direkt till ishockeyförbundet 

som använde det för att bekosta sin administration och sitt arbete för att driva den nationella 

tävlings- och landslagsverksamheten. När situationen medgav kom förbundet även att fördela 

överskottet till enskilda klubbar och distriktsorgan i enlighet med upplevda behov.106 Bland 

ishockeyförbundets fasta inkomster märks annars sådant som RF:s förvaltningsbidrag på några 

hundralappar, större SOK-anslag för landslagverksamheten, jämte en del smärre administrativa 

tariffer som klubbarna betalade, såsom års- och anmälningsavgifter.107 Andra noterbara 

inkomster var privatdonationer, liksom den ovärderliga tillförseln av tipsmedel under 1930-talets 

senare del. Det hände också att Anton Johanson och andra styrelseledamöter sköt till egna medel 

och/eller gick i borgen för lån som togs för att finansiera särskilda satsningar.108 

 Att verksamheten under pionjäråren gick runt med små medel konstateras roat i Svenska 

ishockeyförbundets årsberättelse 1961/1962:  

 
Vid första årsmötet visade det sig att 13 föreningar var anslutna till förbundet, av vilka 5 deltagit i 

tävlingen om svenska mästerskapet (segrare Stockholms-Göta förstås). Den ekonomiska 

berättelsen visade att styrelsen kört på sparlåga. Porton, telefon, telegram, annonser och lokalhyra 

utfördes med siffran 0, och övriga centrala förvaltningskostnader stannande vid 74:40. Deltagandet 

i EM i St. Moritz kostade ej heller ett öre, eftersom Isaac Westergren och Idrottsbladet betalade 

fiolerna.109 

 

För de inhemska ishockeypionjärerna var den ekonomiska situationen dock knappast någon källa 

till glädje. De samtida källorna vittnar i stället om ständigt uppblossande strider rörande de 

ekonomiska fördelningsprinciperna.110 Då skall man också betänka att det i regel inte fanns några 

större summor att distribuera. Somliga år gick ishockeyförbundet back. Efter verksamhetsåret 

1931/1932 var bristen på pengar så stor att förbundet tvingades gå in till RF med en låneansökan, 

då det behövde ett tillskott på 1 500 kronor för att likvidera de löpande räkningarna. På grund av 

avsaknaden av medel tvingades man sedan till på köpet att be om uppskov med 

återbetalningen.111 Skulder tycks på det hela taget ha varit en del av vardagen för 

ishockeyförbundet och dess underlydande organ. Vid flera tillfällen ådrog sig också 

ishockeyförbundet revisionsanmärkningar rörande bristande verifikationer.112 Det hindrade inte 

förbundsstyrelsen och distriktsorganen från att irritera sig på enskilda klubbar som man tyckte 

brast i administrativt hänseende. I Sörmland avslutades exempelvis säsongen 1942/1943 med att 
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distriktsledningen yrkade på bättre samarbete med klubbarna ”så tillvida, att [de] tillse, att 

skrivelser från sektionen besvaras snarast, helst per omgående i de flesta fall då svar” begärs, enär 

”det slarvats åtskilligt” med detta, ”varför vid flera tillfällen interurbana samtal fått påkostats, 

vilket eljest varit absolut onödigt.”113 

Den prekära ekonomiska situationen fick förstås följder för den praktiska verksamheten. 

Ett stort problem var att avsaknaden av medel försvårade propagandaarbetet ute i landet. Många 

gånger tyckte man sig helt enkelt inte ha haft råd att stötta ishockeyns utbredning i landsorten. Så 

sent som 1935 fann exempelvis huvudstyrelsen att man saknade resurser för att bedriva 

propagandaverksamhet i Norrland, vilket var ett rejält avbräck i och med att distriktet – tack var 

dess klimatologiska förutsättningar och ”kraftiga idrottsmän” – hölls för att vara ishockeyns 

framtidsland.114 Till saken hör att ishockeyvardagen i sportens ursprungliga kärnområde i 

Stockholm ingalunda var någon lyxtillvaro, något som framgår av att man faktiskt tvingades dra 

ner på de sanitära förhållandena. I slutet av 1932 avslog nämligen ishockeyförbundet en propå 

om att få tillgång till ett omklädningsrum med dusch på Östermalms IP, mot en kostnad av 3 

kronor per match, eftersom det var ebb i förbundskassan och styrelsen inte kunde tänka sig att 

klubbarna själva mäktade med den extra utgiften. Mer uppseendeväckande är nog ändå att man 

vid flera tillfällen tvingades avstå från medverkan i internationella mästerskap då det var alltför 

kostsamt.115 

 Vid flera tillfällen gick storklubben AIK in och hjälpte ishockeyförbundet med att driva 

landslagsverksamheten. Till EM 1932 lovade exempelvis AIK:s starke man Birger Nilsson 

ishockeyförbundet 1 000 kronor om man deltog i turneringen, en summa som uppgick till mer än 

en fjärdedel av totalkostnaden 3 831 kronor och 92 ören.116 Inför OS 1936 ställde klubben upp 

med ett lån så att OS-förberedelserna kunde komma igång redan innan SOK:s förbundsanslag 

delats ut, samtidigt som den tog på sig kostnaden för OS-truppens träning i Linginstitutets lokaler 

en gång i veckan mot att AIK:s egna spelare fick medverka vid det andra träningspass som 

förbundet stod för. Det hände också att ishockeyförbundet överlät Sveriges medverkan i 

internationella mästerskap helt och hållet åt AIK som tog hand om notan.117  

I övrigt sökte man gärna ”ekonomisera” landslagets utlandsresor genom att anordna några 

inkomstbringande uppvisningsmatcher på vägen till och från de internationella mästerskapen. 

EM-budgeten 1934 uppgick exempelvis till 10 000 kronor, varav 70 % skulle spelas ihop under 

resan.118 Anordnandet av uppvisningsmatcher var över huvud taget ett vanligt knep för att samla 

in pengar. Det gällde inte minst utländska gästspel, vilka i regel var stora publikmagneter. Många 

gånger var det enskilda klubbar som låg bakom arrangemangen, medan ishockeyförbundet kunde 

erbjudas att få gå in som medarrangör. Detta bör ses som ett sätt att blidka förbundsstyrelsen, så 
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att man fick dess sanktion för arrangemangen, vilket annars inte var säkert, då dessa gjorde det av 

väder och vind redan hårt prövade tävlingsmaskineriet desto mer tungrott.119 Efter hand började 

också ishockeyförbundet söka reglera klubbarnas uppvisningsmatcher och träningsturneringar allt 

hårdare, även om det främst tycks ha varit deras många och långa utlandsresor som man ville 

hålla nere.120 

Sidoaktiviteternas stora betydelse för att driva ishockeyverksamheten på klubbnivå framgår 

med all önskvärd tydlighet av Lars Östmans utredning av Leksands IF:s ekonomiska kretslopp. 

Enligt Östman var knappast ingen fråga om pengar för liten för att föras upp på huvudstyrelsens 

dagordning. Större transaktioner innebar dock i regel någon särskild finansieringsform, såsom 

lotterier eller insamlingar. En så pass kostsam insats som uppförandet av den första fasta 

ishockeybanan, löstes genom en kombination av ekonomiskt stöd från RF (1 300 kronor) och 

municipalsamhället (300 kronor), jämte rabatterat och efterskänkt virke från Norsbros sågverk 

samt ett tillfälligt lån på 1 000 kronor, för vilka tio föreningsmedlemmar gick i personlig borgen. 

Detta medan byggnadsarbetet ombesörjdes av spelarna och andra föreningsmedlemmar helt på 

frivillighetens väg.121  

Östman karaktäriserar uppförandet av ishockeybanan som en milstolpe i föreningens 

verksamhet, men framhåller samtidigt att det innebar att ”[e]tt nytt problem hade tillkommit, 

nämligen finansieringen av elutgifterna” gällande banans belysning. Detta avhjälptes i och med att 

man fick de lokala myndigheterna att gå med på ett kraftigt reducerat elpris.122 Värre var då att 

klubben fick lägga ned mycket arbete på att söka lösa medlemmarna från det lån de gått i borgen 

för. Ett avgörande grepp härvidlag blev tillsättandet av en särskild nöjessektion med uppdrag att 

anordna inkomstbringande nöjesaktivteter i form av tivoliverksamhet och danser med artister 

som Povel Ramel och Margareta Kjellberg. Nöjessektionens verksamhet gav också klirr i kassan: 

år 1944 var föreningens underskott 4 000 kronor, vilket dock kunde balanseras av 

nöjessektionens nettovinst på 3 000 kronor. Året därpå gjorde föreningen i stället ett sammanlagt 

plusresultat på 1 500 kronor, tack vare festöverskottet, varvid föreningens samlade kapital 

uppgick till 1 900 kronor. På några få år hade man så rett ut en akut finansiell situation.123 

I övrigt konstaterar Östman att ishockeyn endast var en mindre del av föreningens 

verksamhet, och att ishockeysektionen i görligaste mån skulle bära sig själv. Viss hjälp till detta 

fick man från municipalsamhället, under det att man uppbar ett årligt bidrag på 300–500 kronor 

för iordningställandet av isbanan, men även ishockeyförbundet bistod verksamheten vid 

upprepade tillfällen genom kraftigt subventionerade materialinköp. Därtill sökte man dryga ut 

sektionens kassa genom anordnandet av konståkningsuppvisningar. Någon gång gav det stort 

ekonomiskt utbyte, andra gånger innebar det i stället extra förluster. Den ekonomiska fråga som 
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idag ter sig mest iögonenfallande är ändå det principbeslut som klubben fattade så sent som 1945 

gällande att spelarna inte skulle behöva betala entréavgift vid matcher där de själva medverkade.124  

Avslutningsvis något kort om förekomsten av spelarkompensation och -värvningar inom 

ishockeyn under pionjäråren. Medan amatörfrågan, enligt Torbjörn Andersson, var en ständig 

stötesten för fotbollens företrädare under 1900-talets inledning synes den länge närmast ha varit 

en icke-fråga inom ishockeyn. En indikator på detta är förbundsstyrelsens beslut hösten 1929 att 

lägga RF:s yrkande på dess syn på de nya amatörbestämmelserna till handlingarna utan att 

regelverket ens verkar ha blivit föremål för så mycket som en principdiskussion. När frågan om 

spelartransaktioner väl togs upp för direkt diskussion 1935 förefaller det också ha varit en ren 

formsak; förbundsstyrelsen beslutade nämligen att inte ta fram några regler mot övergångar, utan 

bara att man skulle hålla ett vakande öga på situationen.125 Till saken hör att förbundsstyrelsen 

kort därpå – trots att man i samma veva tyckte sig sakna resurser för propaganda i det föregivna 

framtidsdistriktet Norrland – valde att gå in med egna medel för att dryga ut OS-truppens 

dagtraktamente (från de av SOK fastställda 4 Deutschmarken till 10) i Garmisch-Partenkirchen 

1936. Anledningen till detta var, sades det, de dryga varupriser som var att vänta i Tyskland. Mitt 

intryck är dock att saken bör ses som en form av extra ersättning till OS-truppen i enlighet med 

den sedvanerätt som noterats inom fotbollen. Fotbollförbundets pragmatiska hållning till 

amatörbestämmelserna tycks kort sagt ha gått igen inom ishockeyförbundet, vilket knappast är 

ämnat att förvåna i och med att Anton Johanson höll i tömmarna på båda håll.126 

 Den första mer spektakulära spelarövergången inom ishockeysporten förefaller annars ha 

inträffat 1929 när AIK värvade hela Karlberg BK:s ishockeylag. Enligt historikern Nils-Olof 

Zethrin föregicks affären av en diskussion där Karlbergs BK utbjöd sin spelartrupp i ishockey 

mot kontantbetalning, vilket dock tillbakavisades, under det att AIK i stället ordnade med inlösen 

av ishockeyspelarnas utrustning samt skaffade fram tre vinterpälsar för ishockeyspelare.127 Undan 

för undan blev överflyttningarna mellan olika klubbar sedan allt vanligare.128 Det hände för övrigt 

att spelarövergångar blev rejält infekterade och att ishockeyförbundet fick gå in med 

disciplinåtgärder. Så skedde till exempel när IFK Norrköpings Tore Sköldbring säsongen 

1943/1944 värvades till lokalrivalen Sleipner mot ett lån på 100 kronor, en transaktion som 

medförde att ishockeyförbudet diskvalificerade honom från allt spel under fyra månader för brott 

mot amatörbestämmelserna. Till saken hör emellertid att Sköldbring i stället valde att spela bandy 

i Tranås AIF.129 Tillspetsat kan också sägas att när det gäller pionjärårens spelarförflyttningar var 

det inte så mycket värvningarna ishockeyklubbarna emellan som vållade oro, som rörelsen mellan 

bandy och ishockey, eftersom det skapade ideliga problem rörande alltifrån spelarnas 

klubbhantering till att få ihop lag.130  
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Konklusion 
Den första regelrätta ishockeymatchen på svenska mark spelades på Stockholms Stadion, den 30 

januari 1921, i form av en uppvisningsmatch mellan IFK Uppsalas bandylag och Berliner SC. 

Några veckor senare bärgade Sverige EM-titeln på samma plats efter att ha slagit Tjeckoslovakien 

i finalen. Därmed hade man i Sverige lyckats med bedriften att inom mindre än ett år gå från att 

vara fullständiga nybörjare till Europamästare i ishockey. Kort därpå startades den första reguljära 

ishockeyverksamheten i Sverige i form av ett seriespel i två klasser. Den 17 november 1922 

bildades Svenska ishockeyförbundet, sedan fotbollförbundet avsagt sig ansvaret för sporten. 

De första åren var all inhemsk ishockeyverksamhet centrerad till huvudstadsområdet. 

Säsongen 1923/1924 gjorde sporten ett första mer handfast avtryck utanför Stockholm i form av 

ishockeymatcher i Västerås, Uppsala, Sundsvall och Härnösand. Vintern 1927/1928 fortsatte 

spelets inbrytning i landsorten med uppvisningsmatcher i Gävle och Östersund. I januari 1929 

slogs portarna upp för sporten i Malmö och Göteborg. Åren därpå bildades distriktsserier i 

Sörmland och Norrland samtidigt som en särskilt skolserie drog igång i Stockholm. 

Verksamhetsåret 1937/1938 började den upptrappade propaganda- och kursverksamheten bära 

frukt, varvid ishockeyn vann mark runt om i landet. Under beredskapsåren fick ishockeyn fäste i 

Småland och Värmland. Ishockeyn som 1920 bars upp av en knapp handfull entusiaster i 

huvudstadsområdet fanns vid 1945 upptagen på över 200 idrottsföreningars program runt om i 

landet, från Malmö i söder till Piteå i norr. Ishockeyn hade blivit en riksangelägenhet. 

Under det första kvartsseklet styrde Anton Johanson det mesta inom ishockeyförbundet 

med vapendragaren Viking Harbom. Talande är att ishockeyn många gånger närmast likställdes 

med Johansons person. Från och med 1937/1938 började man emellertid söka ordna alltmer av 

förbundets administration distriktsvis med hjälp av särskilda ishockeyorgan. Till att börja med 

administrerads annars ishockeyn i landsorten i hög grad med hjälp av lokala ombudsmän eller 

distriktskommittéer inlemmade i fotbollförbundets lokalavdelningar. Sveriges första 

specialdistriktsförbund för ishockey, Medelpads ishockeyförbund, konstituerades hösten 1938. 

Under andra världskriget bildades ytterligare tre specialdistriktsförbund: Norrbottens 

ishockeyförbund, Västerbottens ishockeyförbund och Smålands ishockeyförbund. 

Vintern 1923/1924 kan det ha funnits ungefär 348 ishockeyspelare i Sverige, vilket skall 

jämföras med de cirka 2 486 bandyspelarna vid samma tid. Vid andra världskrigets slut kan det ha 

funnits 5 000 svenska ishockeyspelare. Det var en försvinnande liten del av RF:s närmare 500 000 

medlemmar. Hur antalet ishockeyspelare då stod sig i förhållande till bandyspelarna är oklart. Så 
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sent som 1937 räknade bandyn i alla fall in närmare 10 gånger så många föreningar som 

ishockeyn, varför antalet bandyspelare torde ha varit mångdubbelt fler än ishockeyspelarna. I och 

med att bandyn fortsatte att utvecklas i raskt takt åren därpå finns det inte någon anledning att 

misstänka att någon styrkeförändring inträffade sporterna emellan under beredskapsåren. 

Under mellankrigstiden verkar annars den typiske ishockeyspelaren ha varit en vuxen man 

under 30-årsstrecket. Vissa beräkningar gör gällande att medelåldern för ishockeyspelare i division 

I–II var något längre (23,1 år) än bandyspelarna i division I och II (24,7 år respektive 23,7 år) 

1932/1933, medan det svenska OS-laget i ishockey 1936 hade en längre snittålder (25,2 år) än 

OS-laget i fotboll (26,2 år). Av detta följer att den typiske ishockeyspelaren tycks ha varit yngre än 

den genomsnittlige bandy- och fotbollspelaren. Detta ligger i linje med omständigheten att medan 

bandyn hade en klar aristokratisk och akademisk prägel kan många av ishockeyns banerförare 

snarare sägas ha haft stark koppling till det nya och moderna Sverige som växte fram vid denna 

tid. Till saken hör dock att ishockeyspelarnas fördelning på socialgrupper verkar ha varit ungefär 

densamma som bandyspelarnas, då de något mer än fotbollspelarna rekryterades från socialgrupp 

I och II. 

En stor del av ishockeypubliken under pionjäråren tycks ha varit hemmahörande i de övre 

samhällslagren. I övrigt noteras ett inte obetydligt kvinnligt inslag samt att en social breddning 

tycks ha ägt rum på läktarna i takt med att ishockeyn spreds över landet och ungdomen fick upp 

ögonen för spelet. Publiktrycket i sig tycks annars ha fluktuerat mycket, allt efter sammanhang. 

Under det första verksamhetsåret låg publiksnittet runt 1 000 personer per match. Sedan verkar 

ishockeyintresset ha sjunkit en del i och med att nyhetens behag försvann. Vid krigsslutet kunde 

en ”vanlig” match i högsta serien räkna in 1 301 åskådare, medan finalen i seriemästerskapet 

mellan Hammarby IF och Södertälje SK fick 9 000 personer att passera vändkorsen på 

Östermalms IP samtidigt som 3 000 trängdes utanför. Tydligen steg ishockeytemperaturen 

publikt sett parallellt med utövarantalet.  

Den praktiska ishockeyverksamheten var märkbart sportifierad. Detta hade att göra med 

den prekära isbanesituationen. Så länge verksamheten var bunden till naturis var den helt 

utelämnad till det nyckfulla vintervädret, varvid såväl ymnigt snöfall som slaskigt töväder hastigt 

kunde omöjliggöra allt spel. När väl tillfälle gavs gjorde man därför allt för att hinna med så 

mycket som möjligt, varvid tävlingsverksamheten på elitnivå prioriterades. Situationen 

komplicerades även av det ringa antalet ishockeybanor i landet. I och med tillförseln av tipsmedel 

kunde dock alltfler isbanor byggas. Vid början av 1938/1939 räknade man till att hela 30 banor 

var under uppförande, vilket innebar att det totalt sett fanns omkring 40 regelrätta ishockeyrinkar 

i landet vid andra världskrigets utbrott. Av detta följer att den praktiska ishockeyverksamheten 
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sällan eller aldrig kunde utformas med någon större framförhållning, utan i regel kom att spikas 

veckovis och offentliggöras i pressen. Det hände att berörda parter inte nåddes av informationen 

i tid, varför man inte kunde ställa upp med ordinarie manskap eller att hela lag uteblev från spel. 

Till saken hör att ishockeyn inte bara spelade andrafiol till bandyn på Stockholms Stadion utan att 

även allmänhetens åkning fick företräde till nationalarenan. I och med tillkomsten av Ispalatset 

blev situationen bättre för ishockeyfolket, även om anläggningen aldrig riktigt blev det 

ishockeyeldorado man hoppats på. 

Ishockeysporten ekonomiska livsnerv utgjordes länge av ett ekonomiskt kretslopp som 

liknade fotbollens, så till vida att en avsevärd del av alla matchintäkter gick direkt till 

ishockeyförbundet som använde det för att bekosta sin administration och sitt arbete för att driva 

den nationella tävlings- och landslagsverksamheten. När situationen medgav fördelades 

överskottet till enskilda klubbar och distrikt efter upplevda behov. Hela verksamheten gick dock 

runt på små medel, vilket ledde till ständigt uppblossande strider rörande de ekonomiska 

fördelningsprinciperna. Det hände att ishockeyförbundet fick låna pengar av RF för att kunna 

likvidera de löpande räkningarna. Skulder och revisionsanmärkningar tycks över huvudtaget ha 

varit en del av vardagen för ishockeyförbundet och dess underlydande organ.  

Den prekära ekonomiska situationen satte gränser för den praktiska verksamheten. Många 

gånger tycks man inte ha haft råd att bedriva propaganda i landsorten. Vid flera tillfällen gick 

storklubben AIK in med ekonomiska stödåtgärder för att driva landslagsverksamheten. Det 

hände också att ishockeyförbundet upplät åt AIK att själva ombesörja Sveriges deltagande i 

internationella mästerskap mot att klubben tog upp notan. Annars sökte man ofta ekonomisera 

landslagets utlandsresor genom att spela några inkomstbringande uppvisningsmatcher på vägen. 

Anordnandet av uppvisningsmatcher var över huvud taget ett vanligt knep för att samla in 

pengar. Det gällde inte minst utländska gästspel. Många gånger lät klubbarna ishockeyförbundet 

gå in som medarrangör, vilket skall ses om ett sätt att blidka förbundsstyrelsen. 

Medan amatörfrågan var en ständig stötesten för fotbollens företrädare under 1900-talets 

inledning tycks den länge ha varit en icke-fråga inom ishockeyn. Fotbollförbundets pragmatiska 

hållning till amatörbestämmelserna tycks annars ha gått igen inom ishockeyförbundet, vilket har 

att göra med att Anton Johanson höll i tömmarna på båda håll. Den första mer spektakulära 

spelarövergången tycks ha inträffat 1929 när AIK värvade hela Karlbergs BK:s ishockeylag. 

Undan för undan blev spelarövergångar sedan allt vanligare inom ishockeyn. Det hände också att 

ishockeyförbundet gick in med disciplinära åtgärder efter brott mot amatörbestämmelserna. 

Tillspetsat kan annars sägas att de spelarförflyttningar som vållade oro inom ishockeyn under 

pionjäråren snarare var rörelser mellan bandy och ishockey än från en klubb till en annan. 

 



 179Islossning

KAPITEL 10 
Ishockeyn får fäste i landet 

 

 

 detta kapitel analyseras lanseringen av ishockeysporten på bred front i Sverige åren efter 

Antwerpen-OS. Eftersom jag vill kasta ljus över hur man såg på ishockeyn i landet då 

sporten fortfarande var något nytt och främmande för den stora allmänheten inleds 

framställningen med en ingående redogörelse för hur de första årens ishockeyverksamhet togs 

emot. Därefter diskuteras de sociala nätverkens betydelse för ishockeyns utbredning i landet. 

Detta avsnitt följs av en redovisning av pressens roll för ishockeysportens popularisering jämte 

utformningen av ishockeyförbundets praktiska och teoretiska ishockeypropaganda. Längre fram i 

kapitlet synas ishockeyns upptagning på lokalplanet närmare i sömmarna. Framställningen 

avslutas med en konklusion där analysresultatet summeras. 

I

 

 

Från Antwerpen till Skeppsbron 
Sveriges medverkan i Antwerpen-OS ishockeyturnering kröntes med en sammanlagd fjärdeplats. 

Även om placeringen inte svarade upp mot de fromma medaljförhoppningarna inför spelen 

måste belåtenheten över lagets insats ändå sägas ha varit stor i svensklägret. En av de mest 

högljudda stämmorna i hyllningskören tillhörde Torsten Tegnér. Halvannan vecka efter 

mästerskapet skrev han i Idrottsbladet att ”[m]an kan då – ehuru fortfarande vemodig vid tanke på 

den uteblivna poängen – icke underlåta att med en stor tillfredsställelse konstatera den faktiska 

succés som det svenska experimentlaget gjorde, dokumenterande sig som Europas absolut 

spelstarkaste hockeylag”. I Tegnérs ögon framstod Sverige kort sagt som OS-ishockeyns 

moraliska segrare. Under turneringens gång kom också, som det verkar, mycket av hans tidigare 

tveksamheter inför det nya vinterspelet att ”lämna plats för en mera besinningsfull uppskattning, i 

och med att [han] börjat kunna få perspektiv på hockeyturnén i helhet”. Att laget inte lyckades 

bärga bronset fann Tegnér en rad skäl till, rörande alltifrån skadeproblem och usel lottning till 

otillräckliga förberedelser och nattsuddande spelare. Icke desto mindre landade Tegnér i 

slutsatsen att ”hockeytruppen […] bestod av skötsamma, duktiga pojkar, som hedrade sitt 

land”.131 Från fotbollförbundets sida såg man saken på samma sätt. Vid hemkomsten anordnades 

en bankett på Strand hotell i Stockholm, där spelarna ”avtackades för sitt visserligen otacksamma, 

men dock banbrytande arbete”, varvid truppen förlänades minnesgåvor.132  
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Nu var det inte bara det rent idrottsliga agerandet på isen som vägdes in i den blågula 

ekvationen. Redan före ishockeyturneringens slut hade Dagens Nyheters David Jonason i lyriska 

ordalag kungjort för sina läsare att ”det djärva beslutet att sända ishockeyspelare” till Antwerpen 

burit frukt, så till vida att Internationella ishockeyförbundets kongress valt att förlägga 1921 års 

EM- och VM-tävlingar till Stockholm. Detta tydde, enligt Jonason, på att ”Sverige trots sin 

otroligt korta ishockeyhistoria redan hunnit förskaffa sig ett visst mått av uppskattning”, men 

innebar också att Moder Svea snart skulle bli ”medelpunkten för alla länders ishockeyentusiasters 

ivriga uppmärksamhet.”133 

Jonasons omdöme utgick med andra ord från en märkbar hunger efter att ”sätta Sverige på 

kartan”. Detta är inte ämnat att förvåna med tanke på att den svenska idrottsnationalismen till en 

början handlade mindre om enskilda idrottsresultat än att slå ett slag för Sverige som turistland 

och skapa internationell goodwill kring ”det svenska” genom att framstå som en gästfri nation. 

Mer anmärkningsvärt är att ishockeyns föregivna potential i detta avseende – kombinerat med de 

stora praktiska och ekonomiska bekymmer som bandysportens brottades med – ledde Jonason 

till slutsatsen att ishockeyn var framtidens melodi, medan han närmast avfärdade bandyn som ett 

avslutat kapitel i den svenska ishockeyhistorien. Som han såg saken var det i princip bara vanans 

makt som låg i vägen för ishockeyns genomslag i landet, ty  

 
när man ser saken i stort äro ishockeyentusiasterna allt bra många fler än bandyflugorna. Med 

andra ord, Sverige blir så småningom ishockeyland på vintern i stället för bandyland. Det kommer 

naturligtvis att kännas ovant i början […]. Men till gengäld är nog spelet intressantare än bandy, tar 

mindre isutrymme, blir billigare att administrera och drar mera folk! Det blir med ishockey som 

med nystavningen; hur kunde man skriva dt när t’t kan stå för sig självt? Hur kunde man stå och 

slå på en lätt bol [sic!] när en tung trissa kan fösas? Anton Johansson [sic!] blir glad att få ordna två 

matcher på samma tid som en tar nu; och Bergvall får ha ena skridskohalvan till barnens åkning 

och allmänhetens.134  

 

Ytterst kan Jonasons resonemang ses som ett inlägg i mellankrigstidens ständigt återkommande 

diskussioner om bandyspelets trängande reformbehov. 

Alla omdömen om den svenska OS-representationen i ishockey var emellertid inte lika 

positiva. När Upsala Nya Tidning summerade intrycken efter den olympiska ishockeyturneringen 

var det med syrlig ton: 

 
Vi skola avhålla oss från alla kommentarer så mycket mer som ishockeyspelet genom sina hårda 

former synes föga rekommendabelt och betydligt [efterstående] för det lekande flotta, man håller 

på att säga intelligenta bandyspelet. Härmed är Antwerpentävlingarnas vinterprogram 
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genomgånget och Sverige har ingen anledning att snyfta över utgången av ishockeyspelet, ty vi stå 

ändå främst i poängställningen.135 

 

Som det verkar fann redaktionen vare sig ishockeysporten i sig eller den aktuella OS-satsningen 

vara något att yvas över. Detta trots att två av de olympiska ishockeyspelarna var lokala 

bandystjärnor, hemmahörande i storklubben IFK Uppsala. Om något tycks projektet bara ha 

tjänat till att understryka bandyns tjusning. Skribenten verkar närmast lättad över att ordningen 

tycks återställd, i och med att spelarna var tillbaka i ”bandyfållan” och ishockeyn föreföll honom 

ha spelat ut sin roll i landet efter Antwerpenäventyret. 

Att sy ihop en internationell storturnering i ishockey på hemmaplan visade sig också vara 

lättare sagt än gjort. Ett nygammalt problem var spelarrekryteringen. Att ställa ett landslag på 

skridkor var problematiskt så länge reguljär inhemsk ishockeyverksamhet saknades. Denna sak 

kunde inte ens en lyckad OS-representation ändra på. I början av hösten – det vill säga ett drygt 

halvår efter Antwerpen-OS och ungefär lika många månader före det planerade mästerskapet – 

talades rent av om att fotbollförbundet skulle avsäga sig arrangörskapet, då intresset för 

ishockeyn tycktes vara alltför svalt för att lanseras i landet.136 

Även den internationella uppslutningen skapade oro. När det väl kom till kritan visade det 

sig nämligen vara svårt att uppbåda någon större entusiasm för evenemanget i ishockeyvärlden i 

övrigt. Såväl USA och Kanada som Schweiz, Belgien och Frankrike avstod från att sända lag till 

mästerskapet med hänvisning till dryga resekostnader. Även från norskt håll tackade man nej till 

deltagande, men där var det avsaknaden av inhemsk (kanadensisk) ishockeyverksamhet som 

angavs som skäl. Detta är anmärkningsvärt, då det understryker djärvheten i den svenska OS-

satsningen i ishockey året innan. Uppenbarligen var det inte alla som dristade sig till att delta i 

internationella ishockeymästerskap utan tidigare erfarenhet av sporten.137 

När anmälningstiden för VM- och EM-turneringen gått ut var det bara två länder som hade 

anmält sitt deltagande: Sverige och Tjeckoslovakien. För att fullfölja sin medverkan yrkade dock 

Tjeckoslovakiens lag på att få reseersättning och fritt vivre av arrangörerna, krav vilka må ha följt 

internationell praxis, men som i svenska ögon torde ha gränsat till ren utpressning. För 

Ishockeykommittén stod valet mellan att ställa upp på dessa anspråk eller att för andra gången 

ställa in ett planerat internationellt ishockeyarrangemang. Efter att SOK:s skattmästare Sven 

Hermelin ställt garanti för utgifterna, och de tjeckoslovakiska gästerna förbundit sig att spela två 

matcher vid sidan av mästerskapet, valdes det förra alternativet. Mästerskapets VM-status 

suddades emellertid ut; turneringen kom endast att gälla EM-titeln.138  

För att höja ishockeytemperaturen på hemmaplan inbjöds det europeiska storlaget Berliner 

SC, med den svenske Antwerpenmannen Nils Molander i laget, för ett gästspel. Efter löfte om 
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del av publikintäkterna gick landets kanske mest förnämliga bandyklubb, IFK Uppsala, med på 

att möta det tyska laget i en första match, den 30 januari 1921.139 Arrangemanget komplicerades 

dock av att upplänningarna skulle spela DM-final i bandy samma dag. Efter en del turer 

genomfördes en rockad innebärande att bandyuppgörelsen lades på förmiddagen, varefter 

spelarna slängde sig på Stockholmståget, för att väl i huvudstaden kl 14.21 billedes slussas från 

Centralstationen till Stadion, där matchen startade kl 15.00, det vill säga mindre än 40 minuter 

senare. Omständigheterna kring den formella ishockeypremiären på svensk mark var sålunda allt 

annat än de bästa, vilket ytterligare understryks av att tillställningen ramades in av ihållande 

regnväder. Icke desto mindre karaktäriserades den allmänt som en stor succé. Dagen efter 

beskrev signaturen Ted arrangemanget i Svenska Dagbladet på följande sätt: 

 
Ishockey är en blandning av bandy, fäktning och biljard och åkes på skridskor. Det är emellertid 

mest idrott och en åtminstone för åskådarna synnerligen underhållande sådan och gjorde därför 

stormande succès vid sin introduktion på Stockholms Stadion på söndagsmiddagen. Det var 

Uppsalakamraternas vältränade sextett som ställde upp till spel mot Berliner Sclittschuh Club inför 

tretusen intresserade åskådare med konungen och kronprinsen i den kungliga logen. Att våra 

spelare i vissa fall icke hylla ishockey lika entusiastiskt som bandy har nog sin grund däruti, att 

svängrummet är för litet för våra issäkra åkare och att slagsmålet om i detta fall en vulkaniserad 

kautschuktrissa stundom kan bli väl hårt. Men det är som sagt ett mycket roligt spel och är väl värt 

att tagas upp på det svenska idrottsprogrammet. [---] Vad som speciellt tjusade publiken var spelet 

bakom målet, då man flaxade omkring den stackars malträterade trissan som kattor kring het 

havregrynsgröt. Och åskådarnas skratt antog paroxysmformer, när spelarna övergick till fäktning 

och även de gånger då man begagnade sig av den ovanliga frånvaron av linjemän och spelade en 

slags våldsam men dock biljard mot den hårda och uppstående linjekanten. Landsförvisning 

saknades icke heller, d.v.s. såväl inhemska som utländska spelare tillsades av matchens förträffliga 

domare mr Le Mat att lämna planen för hårt spel. Det var dock icke av så farlig natur att 

polismästaren har skäl att närvara nästa gång.140 

 

Tydligen var närkamperna jämte spelet bakom mål och invid sargen sådant som i särskilt hög 

grad roade åskådarna. I övrigt noteras att spelet ansågs vara hårt, men alls icke otillbörligt farligt, 

vilket kan ses som ett svar på de farhågor Upsala Nya Tidning gav uttryck för. Teds slutsats är 

också en annan än pressgrannens, så till vida att ishockeyn anses vara en gren väl värd att inympa 

på den svenska idrottsstammen. 

Annars skall noteras att det nog inte bara – eller ens i första rummet – var spelet som 

sådant som fick folk att flockas på läktarna, utan jippot i sig. Detta är i alla fall det intryck man får 

av David Jonasons matchreferat i Dagens Nyheter dagen efter tillställningen: 
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Den första ishockeymatchen rullades upp för svensk publik, ungefär 3,000 personer. Kungen var 

närvarande och kronprinsen. Det var roligt och stiligt för ishockeyspelets del, men om vi inte 

misstaga oss, tillbragte också de båda höga åskådarna en mycket angenäm stund. De äro ju alltid 

intresserade av den sport de åse; och om kungen också inte såg lika sakkunnig ut som då han 

sjunker ned i sin stol bland tennispubliken, så såg han i alla fall nästan mera road ut. […] För 

övrigt fanns den distingerade Sturevägspubliken från sommarens stora fotbollsmatcher ganska väl 

representerad: diplomater och legationsherrar med damer, teaterfolk (Lars Hanson är i Göteborg, 

så han är ursäktad), litet konstnärs- och litterärt samt litet lärt folk (från Uppsala), samtliga 

Stadionhabituéer ur alla läger, entusiaster och vanligt folk. [---] Och så var det själva spelet. Det är 

inte detsamma som bandy. Men kan man spela bandy har man tydligen förutsättningar att lära sig 

ishockey, och så har man rutinen att röra sig på skridskorna och snabbheten alldeles gratis. Även 

om tyskarnas överlägsenhet i själva behandlingen av trissan inte var så särdeles påfallande, kunde 

den i alla händelser inte uppväga Uppsalas långa erfarenhet från bandybanan, inklusive snabbheten 

och uthålligheten, såvida man nu inte skall skriva skillnaden i uthållighet på tyskarnas högre 

genomsnittsålder. Tyskarnas bättre, men långsamma kombinationer räckte häller [sic!] inte till mot 

uppsaliensarnas individuella frambrytningar och högt drivna dribblingsvana. [---] Att tyskarnas 

nederlag inte blev större kunna de nog tacka dels sin målvakt, Rahn, som andra halvleken gjorde 

otroliga räddningar, dels isen, eller rättare vattnet. Regnet silade ned ihärdigt och ibland såg man 

nätt och jämnt spelarna inne i vattenkaskadernas virvlar. De gula uppsaliensarna virvlade andra 

halvleken oupphörligen runt tyska målet oc hdet [sic!] hängde hela tiden på millimetern de gånger 

inte Rahn räddade situationen. Men med ett resultat som 4–1 kunna de gula vara belåtna i sin 

debutmatch. De avtackades med dånande applåder.141  

 

Tydligen hade Stockholmssocieteten i princip gått man ur huse för att övervara tillställningen: 

strängt taget hela kulturetablissemanget verkar ha trängts på läktarna, tillsammans med konungen, 

kronprinsen, jämte idrottsrörelsens toppfunktionärer och en del ”vanligt” folk. Liksom Nordiska 

spelen tycks arrangemanget följaktligen ha ingått som ett led i högreståndsskiktets festalmanacka. 

Tidningsreferatet ägnas dock inte så mycket åt den distingerade publikens förehavanden som 

spelet på isen, varför rapporteringen kan sägas ha varit påfallande sportifierad. Jonason är faktiskt 

så pass engagerad i matchkommenterandet att han i direkta ordalag anklagar Berlinsvensken Nils 

Molanders för att ha gjort en blek insats, något man kanske inte hade förväntat sig i samband 

med en uppvisningsmatch av detta slag.142 

Även tyskarnas resterande matcher blev lyckosamma; publik fortsatte att strömma till 

samtidigt som spelet värmde åskådarna. I den andra matchen vann IK Göta över Berlin SC med 

2–1, inför 3 000–4 000 åskådare, medan ungefär lika många slöt upp för att bevittna det tyska 

laget besegra en svensk landslagskombination med 4–1.143 När väl det Tjeckoslovakiska EM-laget 

stod på svensk is hade ishockeyspelet ”blivit populärt”. Enligt signaturen Ted kunde det roliga i 

att se på ishockey då gå förlorat i trängseln på läktarna, eftersom man löpte risk att ”få en herre i 
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hög hatt framför sig”.144 Av allt att döma var det ändå en växande skara som inte lät det – eller 

något annat – avhålla dem från att gå på ishockey. EM-finalen lockade någonstans mellan 4 000 

och 5 000 åskådare. Ishockeyintresset blev knappast heller mindre av att Sverige slog 

Tjeckoslovakien varvid Antwerpen-OS ’”moraliska”’ Europamästare kunde stoltsera som de 

’”formella”’, för att tala med Idrottsbladets signatur Puck (Gustaf ”Lulle” Johansson).145 

Med det plötsliga uppsvinget i ryggen beslöt ishockeykommittén att redan samma år utlysa 

ett Svenskt Mästerskap, vilket efter en viss omorganisation kom att göras om till ett rent 

seriemästerskap i två klasser, med fyra lag i varje. I division I sorterades de lag som hade ”spelat 

ishockey en smula förut” (IK Göta, AIK, IFK Stockholm och IFK Uppsala), medan division II 

drogs igång som en ren nybörjarserie för Stockholmslag (IF Linnéa, Hammarby IF, Kronobergs 

IK och Järva IS). Även om hela programmet var tänkt att genomföras inom loppet av en vecka 

gjorde ihållande regn att det blev omöjligt att ro i land.146 Fredagen den 11 mars 1921 summerade 

Torsten Tegnér den rumphuggna säsongen i Idrottsbladet med följande ord:  

 
Man lekte ishockey… i Stadion måndag och tisdag. Turnering till och med. […] Varje kväll spelades 

en match i vardera divisionen; det hade bara behövts 6 kvällar så hade det hela gått i lås. Eventuellt 

en sjunde för att spela en final mellan de båda vinnarne [sic!]. Men även de frommaste önskningar 

tyckas dömda att bli svikna. Nu har himlen och Anton gråtit i två dagar och två nätter, och snart 

ha de – himlen mest – gråtit bort all Stadionisen. Ingen förnekar att det var roligt så länge det 

räckte. Över tusen åskådare à kr 1:- voro båda kvällarna skockade kring de tusen ljusen och de 12 

spelarne [sic!] och tyckte det var riktigt trevligt [---]. Antons senaste [påhitt] var även en 

spelarframgång. De c:a 64 aktiva infunno sig gärna; ’lika gärna kan vi gå hit och lira som gå på bio 

eller sitta hemma’, menade en spelare, av de bästa, och man får säga att de lirade nog så bra med 

de c:a 60 klubbor som förbundet hade till utlåns. Det förspordes bara missnöje på ett håll: 

nämligen bland de spelare som hade ishockeymatch nästa söndag och aspirerade på en plats i 

bandymatchen Stockholm–Uppsala samma dag. ’Bandy är ju vår sport’, sade de, ’det här gör vi 

bara därför att vi är lediga. Det kommer inte på frågan att vi avstår från bandy för att spela 

ishockey.’ Men, som sagt, all heder annars åt ishockey som kvällsförströelse. Om den nya sportens 

roll nästa år är det för tidigt att yttra sig: den beror väsentligen på ’de lokale Forhold’. Varom man 

nu föga vet.147 

 

Vid detta lag hade alltså ett så pass stort ishockeyintresse byggts upp att rena uppgörelser mellan 

lokala lag kunde locka en tusenhövdad publik på vardagskvällar. Även spelarkaderns numerär är 

värd att uppmärksamma, då den angivna siffran (cirka 64 spelare) tyder på en sammanlagd 

tiodubbling under verksamhetsåret, räknat med utgångspunkt tagen i den svenska OS-truppen 

1920. Uppgiften att det bara fanns ett 60-tal klubbor att tillgå kan ses som ett tecken på att 

uppslutningen blivit större än de ansvariga vågats hoppas på, i och med att de inte motsvarade 
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antalet spelare. Å andra sidan var inte alla lag i gång samtidigt, varför man strängt taget inte heller 

behövde en klubba per aktiv. Mer anmärkningsvärt är att spelarkommentarerna visar att 

ishockeyn i de aktivas ögon utgjorde ett supplement till vinterhalvårets ordinarie bandyåtaganden 

– inget annat. Händelseutvecklingen under det påföljande året antyder att ishockeykommitténs 

ledamöter inte riktigt förstod hur grundmurad denna inställning var.  

Den 20 oktober 1921 beslutade Centralföreningen för idrottens främjande och RF att det 

skulle anordnas Nordiska spel den 4–12 februari 1922. Som huvudman för två av de tilltänkta 

programpunkterna – bandy och ishockey – ombads fotbollförbundet att lämna synpunkter på 

upplägget. Från fotbollförbundets sida svarade man att spelens sedvanliga bandyturnering skulle 

inskränkas till en mindre tävling, rörande svenska mästerskapets finalspel, samtidigt som man 

ville genomföra en större internationell ishockeyturnering.148 Detta väckte ont blod bland landets 

bandyvänner. När nyheten briserade genomförde Idrottsbladet blixtintervjuer med ”lasstals med 

representativa bandyspelare”. ”Utan meningsskiljaktighet fann man Anton Johansons och den 

lättledda förbundsstyrelsens senaste påhitt” vara alldeles uppåt väggarna. Från IK Götas håll 

noterades att:  

 
[b]andy har aldrig motarbetat ishockey, tvärtom, bandyklubbarna ha ställt sitt levande och döda 

material till förfogande för det rotlösa ishockeyspelet, som varken har utövare (frånsett en handfull 

Antwerpenresenärer och ett par till) eller domare (sedan Le Mat återvänt till Amerika), men i fjol 

förbjöds bandy på Östermalms Idrottsplats därför att en större ishockeymatch samtidigt skulle gå 

på Stadion, och i vinter indrages Nordiska Spelens traditionella bandyturnering för att lämna plats 

för Antons hobby, ishockey. Man handskas inte med en folksport på ett så lättsinnigt sätt. Det kan 

vara rätt ’skojigt’, tycker en del spelare, att fösa med den åbäkiga ishockeyklubban en eller annan 

kväll då det inte går att spela bandy. Men när Anton så övergår till att helt enkelt slopa bandy och 

påbjuda ishockey, då är det inte längre skojigt. Då gäller det allvar.149 

 

Artikelförfattaren konstaterade också att den ”enhälliga ovilja mot bandystrypningen slog oss till 

mötes i Stockholm” inte gick att jämföra med den irriterade stämning som rådde ute i landet, där 

man stod ”helt främmande för ishockeyspelet”. Så menade exempelvis ordföranden i Upplands 

fotbollförbund, Erik Björklund, att det var: 

 
ett felaktigt grepp att ställa bandyspelet i skuggan för ishockeyn. Det är mycket möjligt att det är 

nödvändigt med propaganda för ishockey, men man kan väl nå sitt syftemål på annat sätt än 

genom att låta denna propaganda ske på bandyspelets bekostnad.150 

 

Fotbollförbundets motivering, att det fanns ekonomiska incitament, övertygade inte heller 

bandyns försvarare, som i detta såg ett pinsamt försök att ”slinga sig ifrån sitt av tradition och 
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arbetsområde betingade svenska program för utländska experiments skull”, det vill säga 

ishockeyspelets.151 Bandyfolkets önskemål om att bättre tillgodose bandysportens plats i Nordiska 

spelen fick även stöd inom Nordiska spelens generalkommitté, ehuru Viktor Balck menade att 

dess händer var bakbundna på grund av ”oro över att stöta sig med ’det mäktiga 

Fotbollförbundet’”.152 

Efter en del turer – inte minst i form av ett protestmöte med ett 60-tal representanter från 

Bandysverige gällande fotbollförbundets styvmoderliga behandling av sporten och tal om 

bandybojkott mot ishockeyspelet, vilken riskerade att omöjliggöra utsändandet att ett svenskt 

ishockeylag till EM i St. Moritz senare på våren – utökades till slut de Nordiska spelens program 

till att omfatta en nordisk landslagsturnering i bandy.153 Samtidigt monterades ishockeyplanerna 

ned bit för bit, i och med att de tilltänkta internationella gästerna avböjde medverkan, varvid det 

till slut endast kom att bli fråga om en mindre inhemsk uppgörelse mellan en handfull klubbar 

från huvudstadsområdet. Så blev inte heller Nordiska spelens ishockeyturnering någon lika stor 

succé som fjolårets ishockeyarrangemang. Mycket av ishockeys dragningskraft förefaller ha gått 

förlorad i mängden av alla andra programpunkter. De svarta rubrikerna som omgivit turneringen 

gjorde säkert sitt till, liksom det alltför kylslagna vintervädret.154 

Efterdyningarna av arrangemanget blev knappast heller vad ishockeyledningen hoppades 

på. Under fotbollförbundets årsmöte i februari 1922 avslogs som framhållits stadgekommitténs 

förslag att ta upp ishockeyn på programmet; ett röstresultat vilket sågs som en seger för bandyn 

och ett misstroendevotum gentemot Anton Johanson och den svenska ishockeylanseringen.155 

Johanson var emellertid snabb att gå ut med nyheten att det i stället skulle bildas ett särskilt 

ishockeyförbund. Fredagskvällen den 17 november 1922 hölls Svenska ishockeyförbundets 

konstituerande sammanträde på fotbollförbundets kansli, på Skeppsbron i Stockholm. Därmed 

kan ishockeysporten sägas ha fått en fast förankring i landet, även om den inte motsvarade vad 

dess förkämpar först hade tänkt sig, utan avtecknar sig som en nödlösning som togs fram sedan 

den önskliga färdvägen visat sig var oframkomlig.156 

 

 

Längs upptrampade stigar 
Tillspetsat kan sägas att de första stapplande stegen i den svenska ishockeyhistorian togs i 

Stockholmsområdet och med något undantag (läs: Hans Georgiis ishockeydemonstration 

1913/1914) handlade om genomförande av enskilda evenemang (Nordiska spelen 1913, 

Antwerpen-OS 1920, Stockholms-EM 1921, SM 1921 etc.). Undan för undan kom emellertid en 

bredare och mer riksomfattande ishockeylansering att ta form, där ambitionen snarare var att få 
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gemene man biten av ishockeyflugan. Väl att märka är att denna utveckling alls icke följde någon 

långsiktig eller överlagd plan, utan snarare växte fram genom att ishockeyns banerförare kände sig 

fram och grep tillfällen som yppade sig i flykten. Avsaknaden av tydliga linjer i arbetet innebar att 

ishockeyförbundet i ena stunden kunde bränna krut på att stimulera ishockeyintresset i de 

nordiska grannländerna och se över möjligheten att anordna rena skridskotävlingar i Ispalatset för 

att i nästa ögonblick konstatera att man inte hade råd till prisutdelning i de inhemska 

ishockeyserierna eller beklaga sig över att det fanns för få instruktörer i landet.157 

 Av detta följer att ishockeylanseringen i Sverige åren efter Antwerpen-OS understundom 

blev ganska tungrodd. Samtidigt är det viktigt att notera att ishockeyns förkämpar torde ha haft 

det bättre förspänt än de flesta andra grenföreträdare under 1900-talets inledning. Vid tiden för 

den svenska ishockeylanseringen hade ju idrottsrörelsen lämnat ”kampfasen” bakom sig, och så 

smått börjat få vind i seglen. För ishockeysportens representanter innebar detta att man slapp gå i 

bräschen för den moderna tävlingsidrotten i stort – något exempelvis fotbollens föregångsmän 

nödgats göra – och i stället kunde dra nytta av idrottsrörelsens faktiska landvinningar, såsom 

praktisk tränarkompetens, befintliga idrottsplatser samt den organisatoriska uppbyggnaden, med 

dess rikstäckande kontaktnät av personer och sammanslutningar. I och med att Anton Johanson 

stod bakom ishockeyn hade sporten dessutom tillgång till en av idrottsrörelsens mest 

inflytelserika ledare alla kategorier. Alla stolar Johanson satt på (ledamot av RF:s huvudstyrelse, 

SOK-delegat, ordförande för Idrottsplatskommittén m.m.) gav honom enastående kunskaper om 

vilka knappar man skulle trycka på för att få något att hända på idrottsfältet. Dessutom hade han 

en röst som rörelsens medlemmar bör ha lystrat till oavsett om de gillade vad han sade eller 

inte.158 

 Johansons verkliga nyckelposition var förstås hans roll som spindel i nätet i det mäktiga 

fotbollförbundet, utifrån vilken han kontrollerade såväl fotbollförbundets välfyllda skattkista som 

dess vidsträckta kontaktnät inom och utom landets gränser. Som jag har visat svarade också 

fotbollförbundet för en stor del av utgifterna i samband med Sveriges medverkan i Antwerpen-

OS ishockeyturnering. Därtill kan påpekas att det var den amerikanske fotbollsbasen och uttalade 

Sverigevännen, Thomas Cahill, som förmedlade Victoria Hockey Clubs bejublade Sverigeturné 

vintern 1926/1927. Ytterligare prov på de tydliga banden mellan det Anton Johansonledda 

fotbollförbundet och ishockeysporten är den federationsmatch som spelades i Milano 1924, 

under fotbollslandslagets Italienturné.159  

 I detta sammanhang är det också viktigt att begrunda det starka stöd som Johanson åtnjöt 

som fotbollsledare i landsorten. Detta kom väl till pass när man skulle torgföra det nya 

vinterspelet ishockey i landet. Bland annat närmade man sig fotbollförbundets kontaktpersoner 
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ute på fältet för att höra sig för om möjligheterna att lansera ishockeyn i deras närområde, samt 

huruvida de själva kunde tänkas vara hugade att verka för sportens popularisering på ort och 

ställe. Omvänt hände det att gamla bekantskaper ute i landet hörde av sig till den centrala 

ishockeyledningen med egna förslag på lämpliga propagandainsatser i landsorten, tips som man 

tacksamt tog emot och sökte förränta.160  

 Att det fanns förtrogna kontaktpersoner på fältet innebar inte nödvändigtvis att slaget var 

vunnet, men gav onekligen ishockeylanseringen extra stadga, i och med att de kunde tjäna som 

brohuvuden för fortsatt avancemang. Om de lokala fotbollsombuden inte var sålda på ishockeyn 

från första början kunde man för övrigt försöka smörja dem. Ett exempel på detta är den frukost 

med tillhörande ishockeyuppvisning mellan Karlbergs BK och ett kombinerat lag på Stockholms 

stadion som samtliga fotbollsdelegater bjöds på i samband med fotbollförbundets årsmöte 1929. 

Det är i ljuset av allt detta som den händelse att ishockeyn ute i landet länge administrerades av 

fotbollens distriktsförbund måste ses.161 

Utöver lock och pock hände det att ishockeyledningen gick mer handgripligen till väga 

genom att dra svärd ”inom familjen”. Sportjournalisterna Tore Nilsson och Bo Hansson har 

anmärkt att det var på AIK:aren Anton Johansons initiativ som Solnaklubben deltog i historiens 

första inhemska ishockeyserie (1921), då han ”gärna såg att så många klubbar som möjligt kom 

med.”162 När AIK i en kommuniké, daterad den 27 januari 1923, kungjorde att man ämnade lägga 

ner ishockeyverksamheten, eftersom den var dyr och det skulle bli svårt att få ihop lag, gick en 

annan framträdande AIK:are och ishockeyföreträdare i taket, närmare bestämt Torsten Tegnér. I 

en dräpande krönika i Idrottsbladet karaktäriserade han detta som en blandning av 

”himmelsskriande vansinne” och ren dikt, då ”’Sveriges rikaste klubb’” tveklöst hade råd med 

ishockey (allra helst som betydligt mindre föreningar kunde bära kostnaderna) och att spelarna 

visst ”förklarat sig vara pigga på att spela ishockey”. Vad allt ytterst handlade om var, enligt 

Tegnér, i stället dåvarande managern Knut ”Knutte” Nilssons ointresse för ishockeyn, varför han 

uppmanade AIK:s medlemmar att avlägsna Nilsson från posten som ”spelchef, manager och 

tyrann, annars förestår det rena förfallet!”.163 

Tegnérs utfall mot Nilsson är uppseendeväckande. Detta särskilt som han själv – precis 

som Johanson – annars inte hade så mycket att göra med klubbens dagliga verksamhet. Även om 

Tegnér bedyrade att han ingalunda talade för sin ”sjuka mor” utan som ”idrottsvän, ishockeyvän 

och AIK:are” är det närmast omöjligt för en utomstående att inte se det som att det är precis vad 

han gjorde. Det gäller förstås även Johansons agerande. Att de här ingrep i klubbens styre bör 

läsas som tecken på situationens allvar.164 Till saken hör att AIK redan säsongen därpå var 

tillbaka på ishockeybanan igen. I vad mån Tegnérs röst spelade in och/eller om Johanson agerat i 
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kulisserna är omöjligt är avgöra. Samma sak gäller det intima samarbete som sedermera 

utvecklades mellan AIK och ishockeyförbundet, då den rika Solnalubben gång efter annan gick in 

och hjälpte det barskrapade specialförbundet ekonomiskt. Klart är emellertid att både Johanson 

och Tegnér var inflytelserika idrottsprofiler och opinionsbildare, vars göranden och låtanden satte 

tydlig prägel på idrottsrörelsen i stort.165 

Denna episod är annars värd att beakta då den ger vid handen att det var många stridbara 

viljor med i leken. Om någon kände sig trampad på tårna kunde det innebära att arbetet med att 

flytta fram ishockeyns positioner stötte på patrull. Det framgår med all önskvärd tydlighet av 

memoarboken 20 år i bandyburen, där IFK Uppsalas målvaktsfantom Sven ”Sleven” Säfwenberg 

skriver med öppen skadeglädje:  

 
Till dags dato (1936) har summa summarum en enda ishockeymatch spelats i lärdomsstaden vid 

Fyrisån. Om Anton Johanson bemödat sig litet mera om att inte bara strö löften kring sig utan 

också försökt att hålla dem, hade med all säkerhet ishockeyn haft ett kraftigt stöd i Uppsala, ty vi 

spelare var faktiskt mycket intresserade av den nya sporten 1921.166  

 

De svikna löften som Säfwenberg refererar till är dels att han själv inte fick plats i OS-truppen 

1920, fastän han var ”övertygad om att” få en sådan, dels att den andel av publikintäkterna som 

fotbollförbundet lovade IFK Uppsala för att ställa upp till spel mot Berliner SC i premiärmatchen 

den 30 januari 1921, inte hade betalats ut till klubben, trots upprepade påstötningar. Som hämnd 

beslöt Säwenberg ”i helig vrede […] att ishockeyn aldrig skulle vinna insteg i Uppsala.”167 Och 

visst blev ishockeyklimatet kärvt i staden, så kärvt faktiskt att Johansons förtrogna på fältet verkar 

ha fått skrämselhicka. Det kan utläsas av att ishockeyförbundets lokala kontaktperson besvarade 

frågan om han kunde tänka sig att åta sig ett adjungerande ledamotskap i förbundet med en 

motfråga gällande vilka fodringar som då skulle ställas på honom, ”enär han trodde att Uppsala 

skulle bliva synnerligen tungarbetat verksamhetsfält för ishockeyspelet”.168 

 Detta var inte heller enda gången som Anton Johansons person utpekades som ett hinder 

för ishockeysportens utveckling i landet. Johanson var kontroversiell och hade sedan sin tid som 

”fotbollsgeneral” namn om sig som en enväldig pamp, som mest var ute efter att sko sig själv. I 

och med Johansons hastigt uppblommade ishockeyintresse under 1920-talets inledning kom 

denna bild att befästas än mer, särskilt som ”Antons” fiender inom fotbollen och bandyn mer än 

gärna gottade sig i pikanta detaljer om hans påstådda affärer. Det dröjde inte heller så länge innan 

föreställningar om Johansons själviska agerande började grassera runt om i Ishockeysverige. En 

kritisk punkt nåddes i samband med Sveriges oväntat bleka OS-insats i Garmisch-Partenkirchen 

1936, då man från de aktivas sida valde att gå till öppet angrepp mot Johanson. Väl hemkomna 

 



 190Islossning

lämnade spelartruppen in en skriftlig rapport till ishockeyförbundets styrelse, där man redogjorde 

för sina upplevelser under Tysklandsvistelsen, och yrkade på Johansons avgång. I rapportens 

inledning konstaterade man att:  
 

Det är tråkigt att behöva kritisera en ledare, som man förmodar gjort sitt bästa. En ledares uppgift 

bör väl vara att i alla avseenden föregå med gott exempel, framför allt att bemöda sig om att vara 

hjälpsam, speciellt, när ett lag reser i ett annat land där språket ofta vållar svårigheter. Dessutom 

bör ju inte en ledare bygga upp sin sportsliga uppfattning genom att gå och fråga den eller den spelaren om dennes 

uppfattning. Till sist bör han se till att sporten och idrotten går i första hand och att de egna intressena [komma] i 

den andra. [---] Det är synnerligen olämpligt av en ledare, att vid kritik vända sig till enskilda spelare och för 

honom förklara hur dålig och oduglig den eller den kamraten är. Att en ledare visar missnöje, när laget vinner som 

mot Österrike och förklarar att svenskarna spelat fegt, absolut förkastligt med defensivspel. Nu hör ju till saken 

att vi voro ute för att tävla och som alla andra länder att med alla medel försöka vinna matcherna. 

Propagandaspel tillåtes inte vid en olympisk tävlian [min kursiv].169 

 

Efter denna anmärkning mot Johansons ledarstil och bristfälliga ishockeykunskaper övergår 

skrivningen i ett rent personangrepp, där ordförandens förment egennyttiga beteende utgör det 

centrala temat jämte poängen att han bör träda tillbaka för ishockeysportens bästa:  

 
Från truppens sida verkade det som Anton Johanson tagit sin uppgift mer som en semester och 

rekreationsresa. Typiskt var, att vid inbjudningar till festligheter för deltagarna dessa ej fingo några 

som helst meddelanden om desamma, men vid de bord som avsetts för svenskarna återfanns 

Anton Johansson i ensam hög person. Vi påtala inte dessa bristfälligheter för att erhålla någon 

medömkan, utan endast för att förebygga en eventuell upprepning. Det förstår nog lite var [sic!], 

att det är svårt, när man har en ledare, som med sin blotta närvaro sprider misstämning och tråkigheter och att 

det är föga uppbyggligt och sporrande till sportsliga bragder. För den svenska ishockeysporten vore det 

bäst om Herr Anton Johansson till nästkommande årsmöte ställde sin ordförandepost till förfogande och därigenom 

lämnade vägen fri för yngre krafter som med intresse för sporten kan föra densamma framåt och vi är då 

övertygade om att ishockeysporten här i Sverige skall få en lika dominerande position som på 

kontinenten [min kursiv].170 

 

Skrivelsen kan läsas som ett uttryck för den tilltagande sportifieringen inom idrottsrörelsen under 

mellankrigstiden, varunder Johansons föregivna ointresse för svenska segrar låg honom alltmer i 

fatet. En sådan tolkning är ändå inte helt tillfyllest. Notabelt är att kritiken mot Johansons 

egennyttiga agerande inte så mycket är en klagovisa över att han tagit tillfället i akt att roa sig själv 

som att han gjort detta utan att spelarna själva fått vara med. I Idrottsbladet målade signaturen Sven 

följdriktigt upp båda parter som lika goda kålsupare:  
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Ishockeyspelarna från Garmisch ha totat ihop en protest mot Anton, som naturligtvis inte är 

någon idealisk ledare, så svårt som han alltid haft att foga in sig själv i en idrottslig kampmiljö. Han 

är för främmande för sportens innersta väsen. Men inte var det så mycket Antons fel, att det gick 

halvsvagt nere i Alperna i vintras. Det var ishockeypojkarnas eget. När man såg den 

cigarettrökande och öldrickande hopen ekenskisar utan vare sig ledare med eld inombords eller en 

verklig kapten på banan, då stod det genast klart, att ’här finns inte mycket att hämta’. Och 

spelarna själva gåvo ett indirekt erkännande åt att de voro för illa förberedda, då de med beundran 

i rösten berömde skidkamraternas genomtränade kämpagestalter. Om vi ska’ vara med i 

olympiahockey, så skall det vara med k ä m p a r som Ask och sådana där riktiga krafttyper, inte 

veka stockholmare av ’lirar-typ’.171 

 

På ishockeyförbundets årsmöte verkar också oppositionslustan ha mattats bland de aktiva. 

Johanson valdes om som förbundsordförande, då det ”som så många gånger förr [saknades] 

motkandidat”. Att valet ändå satt långt inne vittnar den händelse att mötet tog hela 3 timmar i 

anspråk om, vilket skall jämföras med rekordnoteringen 23 minuter från årsmötet 1925 och de tre 

kvart som årsmötesförhandlingarna varade 1935.172 Till saken hör att Tor Wibom, på SOK:s 

uppdrag, gjorde en utredning av Sveriges deltagande i vinterspelen 1936, där han bland annat 

konstaterade att de olympiska ”[s]pelen böra icke givas i en så festlig ram, att den i viss mån 

undanskymmer det väsentliga, tävlingarna”. Denna slutsats ingår visserligen i en allmän översyn 

av OS-arrangemangen, men kan även läsas som en näsknäpp åt både spelarna och styrelsen vad 

gäller deras bristande fokus på tävlandet.173  

 

 

Upptrissat 
Ulf Wallin har kartlagt sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress 1895–1995. Wallins 

utredning ger vid handen att fotboll och friidrott var de enskilda idrottsgrenar som fick mest 

utrymme på sportsidorna under mellankrigstiden och beredskapsåren, men att en stor del av 

innehållet även ägnades åt skidor, brottning, boxning och bandy. Ishockeyn tycks däremot ha 

utgjort föga mer än en bisak i dagspressens idrottsbevakning åren 1920–1945. Medan omkring 5 

procent av det pressmaterial från dessa år som Wallin gått igenom handlade om bandy utgjorde 

ishockeyreportagen mindre än 1 procent av stoffet fram till andra världskrigets slut, då 2 procent 

av sportsidornas innehåll rörde spelet. Sett med dagens ögon kan 2 procent tyckas vara närmast 

skrattretande lite, men med tanke på tidigare års noteringar, samt att det inhemska idrottsutbytet 

breddades allteftersom, framstår denna andel som ett verkligt framsteg.174 Icke desto mindre 

tjänar Wallins undersökning som en tydlig indikator på att ishockeyn länge var en företeelse av 

marginell betydelse för den stora allmänheten. 
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Tabell 7: Andel utrymme för olika idrottsgrenar i sju svenska dagstidningar under perioden 1895– 1995 

 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 

Fotboll 0 0 53 21 28 24 31 40 31 32 27 

Ishockey 0 0 0 0 0 2 3 12 12 14 22 

Friidrott 2 3 6 15 13 13 9 7 3 2 7 

Tennis 0 0 0 3 2 1 2 1 12 5 6 

Handboll 0 0 0 0 1 5 5 4 3 2 4 

Trav 5 0 3 2 2 3 0 4 4 4 4 

Bandy 0 0 3 4 6 4 6 5 4 4 3 

Skidor 2 3 7 2 6 7 5 4 5 4 3 

Bilsport 2 2 2 2 2 0 2 1 3 2 2 

Basket 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Golf  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Bordtennis 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 1 

Orientering 0 0 0 0 1 4 2 2 3 1 1 

Cykel 12 2 0 4 2 4 2 1 0 4 1 

Skridsko 0 3 1 1 1 6 6 2 0 0 0 

Skytte 29 11 6 8 2 2 0 1 1 0 0 

Brottning 5 0 2 4 7 2 2 1 1 1 0 

Boxning 0 0 1 10 6 5 5 4 1 4 0 

Galopp 7 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 

Segling 3 4 7 3 1 1 1 0 1 0 1 

Konst-

åkning 

0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Motorcykel 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 

Ridsport 23 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Simning 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 

Bowling 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

Gång 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Gymnastik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alpint 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 

Kanot 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Badminton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Blandade 10 50 4 9 9 12 7 5 4 2 4 

Övriga 0 3 4 6 6 6 4 1 3 3 7 

            

Totalt 

N-tal 

100 

660 

100 

1 961 

100 

4 388 

100 

15 952 

100 

50 578 

100 

56 227 

100 

72 750 

100 

99 414 

100 

107 061 

100 

147 673 

100 

150 678 

 
Anmärkning: N-talet anger antal spaltcentimeter sport i sju undersökta tidningar (Jönköpings-Posten, Norrbottens-Kuriren, 
Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Arbetet samt Aftonbladet) sammanlagt under de tre veckor per år som 
analyserats, exklusive trav- och fotbollstips, jämte resultatbörser och texter som inte handlar om någon idrottsgren. 
Notismaterial ingår inte heller i uppställningen. Alla grenar som vid något tillfälle uppnådde en procent eller mer av 
det totala sportutrymmet är upptagna i tabellen.  
Källa: Wallin 1998, s. 68. 

 

Att ishockeyn under mellankrigstiden och beredskapsåren intog en undanskymd position i 

dagspressen innebar ändå inte att landets tidningar spelade en oviktig roll för sportens framväxt. 
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Tvärtom. I själv verket går det inte att förklara ishockeyns utbredning på svensk mark utan att 

beakta den uppbackning som sporten fick från pressens sida. Precis som för idrottsrörelsen i 

stort gjorde nyhetsrapportering om ishockeyn mycket för att sprida kunskaper om spelet (regler, 

utrustning, program, historia m.m.). Likaså bistod pressen ishockeyn genom att fungera som 

arrangör, finansiär och/eller ekonomisk garant för ishockeyevenemang av allehanda slag.175 Till 

grund för detta låg i många fall säkert ett påtagligt intresse för spelet bland tidningsmännen ifråga, 

men agerandet sporrades med all sannolikhet även av viljan att via ”aktiv journalistik” skapa egna 

nyheter som man hoppades kunna förränta i form av ökad lösnummersförsäljning.176 

 Som framgått måste Idrottsbladet räknas som en av ishockeysportens starkaste stödjepunkter 

och mest beredvilliga organ under pionjäråren. Talande är att Idrottsbladet och redaktör Tegnér 

upprepade gånger sköt till pengar för att trygga svenskt deltagande i internationella mästerskap. 

Så skedde exempelvis vid EM i Antwerpen 1923, där Tegnér själv symptomatiskt nog fungerade 

som spelande lagledare. Tidningen var, som noterat, även snabb med att inrätta en särskild 

ishockeyspalt, för vilken Anton Johanson fungerade som redaktör.177 Även Dagens Nyheter 

tillhörde ishockeyns första stora beskyddare i landet. Sportredaktör David Jonason talade sig, som 

noterats, tidigt varm för ishockeylanseringens nytta, men tidningen gynnade även det nya 

vinterspelet som arrangör och finansiär.178 En annan tidning som förtjänar att lyftas fram i detta 

sammanhang är Stockholms Dagblad, eftersom den gick i bräschen för ungdomsishockeyn i landet 

genom att hösten 1926 initiera och ställa upp pris för en skolturnering i ishockey i 

huvudstadsområdet.179  

Inom ishockeyförbundet såg man annars Svenska Dagbladet, med redaktör Johan af Klercker 

i spetsen, som en särskilt stor välgörare. Denna Stockholmsdrake låg nämligen bakom det första 

gästspelet av ett kanadensiskt lag på svensk is, i form av anrika Victoria Hockey Clubs succéfyllda 

Sverigeturné, i februari 1927.180 I spåren av Victoria HC:s framfart sades rena ishockeyfebern ha 

blossat upp i Södertälje, i och med att stadens samtliga invånare hade drabbats av ett 

”uppslukande intresse för ishockey”, samtidigt som all ishockeyutrustning tog slut i Stockholm, 

varvid det konstaterades att sporten började få sitt verkliga genombrott.181 

Detta kan delvis förklaras mot bakgrund av den påfallande nyfikenheten på Amerika och 

amerikanska kulturprodukter som fanns i landet under 1900-talets inledning, liksom det faktum 

att internationella idrottsgäster av högsta kaliber var hett eftertraktade vid denna tid.182 Även för 

många av dem som inte var närmare bekanta med ishockeyspelet bör Victoria Hockey Clubs 

besök ha framstått som en sensationell tilldragelse. Den inhemska ishockeytemperaturen höjdes 

också i och med att Svenska Dagbladet byggde upp förväntningarna kring arrangemanget, med 

hjälp av braskande rubriker och detaljerade redogörelser för truppens förehavanden på väg till 
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Sverige, jämte deras atletiska färdigheter och vinnande personligheter.183 När Victoria HC väl gått 

i land i Sverige hade även Svenska Dagbladets konkurrenter tagit upp tråden, varför det 

kanadensiska laget utsattes för en minutiös pressbevakning, under det att landets tidningar skrev 

spaltmeter om arrangemanget.184 Dessutom lät Raoul Le Mat filma de nordamerikanska gästerna 

under deras Sverigevisit, filmsekvenser som sedan visades som journalfilmer i samband med det 

ordinarie filmprogrammet i hans biografsalong, Piccadilly, på Birger Jarlsgatan i Stockholm.185 Av 

detta följer att det säkert fanns de som fick sin första kontakt med ishockeyn genom att se den på 

vita duken.  

Nu var det förstås inte bara i huvudstadsområdet som pressen hjälpte fram ishockeyn. Så 

skedde även i landsorten. Som noterats har Lars-Åke Engblom visat att Tranås-Posten aktivt 

bidrog till att skapa opinion för sporten vid dess införande på det småländska höglandet under 

1940-talets andra hälft. Att lokalpressen agerade på liknande sätt på andra håll i landet redan 

under mellankrigstiden kan illustreras med hänvisning till den formella ishockeypremiären i 

Skåne, söndagen den 27 januari 1929. Bakgrunden till det hela var en länge närd önskan ”att taga 

ned ett uppsvenskt bandylag till Skåne för att här på ort och ställe göra lite propaganda för det 

rappa isspelet”.186 ”Efter långa underhandlingar” lyckades Skånska bandykommittén få till stånd 

ett gästspel av de svenska mästarna IK Göta, för vilket Sydsvenska Dagbladet Snällposten gick in som 

garant.187 Arrangemanget gick annars ut på att IK Götas bandyspelare på eftermiddagen skulle 

ställas mot ett kombinerat skånskt lag på Lunds idrottsplats för att på kvällen följas av en intern 

ishockeyuppvisning av Götas spelare på Malmö Idrottsplats. Anledningen till detta var att IFK 

Malmö börjat intressera sig för det nya vinterspelet och ”förhört sig hos ”hr Anton Johansson 

[sic!], om lån av spelareutrustning m.m.”.188 

 Som brukligt var med arrangemang av detta slag föregicks de av omfattande skriverier, där 

tidningen bakom arrangemanget redogjorde för stort som smått kring spelet (regler, utrustning, 

historia, framtid, närgångna spelarporträtt m.m.). Följande rader, saxade ur Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten dagen före evenemanget, ger en god uppfattning om hur tongångarna gick: 

 
Skånsk vintersport står i morgon inför det största evenemanget i sin historia. Klimaxen på säsongen blir 

den berömda stockholmsklubben Götas gästspel här. Som bekant komma stockholmarna att deltaga i 

tvenne stora arrangemang. På middagen klockan 1 e. m. blir det bandy på Lunds idrottsplats 

mellan Göta, i sin bästa uppställning, och ett kombinerat Skånelag med spelare från Malmö, Lund, 

Hälsingborg och Ousby [sic!]. I gårdagsnumret voro vi i tillfälle att presentera de uppsvenska 

bandygästerna för skånepubliken, och strängt taget är vidare reklam onödig. Laget rymmer så många 

stjärnor att enbart de böra draga fullt hus i morgon på Lunds idrottsplats. [---] Det bör absolut bli 

rekordpublik i morgon i Lund. [---] Klockan 6 på aftonen blir det så ishockey i Malmö. På sistone 

har det nya isspelet ofta ventilerats i pressen […]. Ishockeyn vinner dag för dag allt fler anhängare och 

 



 195Islossning

malmöborna [sic!] äro alltså i morgon i tillfälle att stifta bekantskap med en sport, som tillhör de mest livaktiga 

inom idrottsvärlden. Göta inrymmer många spelare, som bland sina övriga meriter kan lägga titeln 

som europamästare. För övrigt äro Götapojkarna sammansvetsade genom åtskilliga matcher på 

kontinenten och ha sålunda tävlat bl.a. i S:t Moriz, Chamonix, Davos, Antwerpen, Paris och 

Berlin. Spelare som [Erik] Burman och [Gustav] ’Lulle’ Johansson tillhöra den absoluta europeiska 

eliten och ha under sin utlandsvistelse gjort god propaganda för svensk ishockey. Det blir alltså en 

i allo värdig premiär som ishockeyn får i Malmö [min kursiv].189  

 

Väl att märka är att arrangemanget skrivs fram som alla tiders vintersporthappening för regionen. 

Även om den moderna idrottsrörelsen vid denna tid knappt hade vuxit ur barnskorna och man 

kanske därför inte hade så mycket att jämföra med är det en anmärkningsvärd utsaga. Än mer 

remarkabel ter den sig när man begrundar vad som faktiskt pekas ut som särskilt spektakulärt, 

nämligen Götaspelarnas stjärnglans och den fläkt av stora världen som deras blotta närvaro, 

jämte demonstration av den internationella ishockeyflugan, sades skänka landsändan.   

 Efterhand togs tråden även upp av pressgrannen Arbetet, vars artiklar och notiser såväl 

kompletterade som vidimerade Sydsvenska Dagbladets Snällpostens utgjutelser om nymodigheten för 

sina läsare.190 På så sätt hjälptes tidningarna åt med att sakta men säkert trumma upp intresset för 

arrangemanget. När själva speldagen väl var inne torde de flesta i området ha hört talas om 

begivenheten, och insatta extratåg hjälpte intresserade att ta sig fram på sträckan Malmö–Lund.191 

Betyget blev också gott. Efter matchen talade Sydsvenska Dagbladet Snällposten om ”Götas gästspel” 

som ”den skånska is-säsongens clou”.192 Enligt uppgift såg 1 700 bandymatchen i Lund, medan 

Götaspelarnas ishockeyuppvisning i Malmö – trots ymnigt snöfall – följdes av en tusenhövdad 

publik med livligt intresse.193 

Att på detta sätt marknadsföra ishockeyn med hjälp av spelarnas stjärnglans var ett knep 

som användes både inom fackpressen och de rena dagstidningarna.194 Detta skall i sin tur ses i 

ljuset att av idrotten, enligt Nils-Olof Zethrin, fick sina första hjältar under mellankristiden, i och 

med framkomsten av en mer kommersiellt betingad idrottskultur vid samma tid.195 Av detta följer 

att pressen aktivt bidrog till att ishockeyn bäddades in i det spirande kommersiella nöjeslivet i 

stort. Detta betyder dock inte att ”tävlingsidrotten som underhållning och nationell gemenskap” 

var det enda nyttofält som ishockeyn kopplades till i landets tidningar. Det hände också att man 

angjorde till ”den sociala funktionen”. Det bästa exemplet på detta är kanske den isgala som 

Aftontidningen arrangerade ihop med ishockeyförbundet på Östermalms IP, onsdagskvällen den 9 

februari 1944, i syfte att propagera för det nya vinterspelet och samla in pengar till huvudstadens 

gamla.196  
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Tabell 8: Program för Aftontidningens isgala på Östermalms IP onsdagen den 9 februari 1944 

1. Klockan 19.30 galan börjar: AIK-orkestern spelar 

2. Konståkning 

3. Operasång: Ebbe Cornelie.

4. Konståkning 

5. Ishockeymatch: Landslaget–Hammarby, första perioden  

6. Första ishockeypaus: Konståkning 

7. Ishockeymatch: Landslaget–Hammarby, andra perioden

8. Andra ishockeypausen: skridskoåkning ”Ponnyn Vanja”  

9. Ishockeymatch: Landslaget–Hammarby, tredje perioden  

Källa: ”Programmet vid ’Galan’”, Aftontidningen 9/2 1944. 

 

Samtidigt vittnar arrangemanget om att olika intressen gick att förena vid ett och samma 

evenemang, under det att spektakulära nöjesinslag för alla åldrar kunde gå hand i hand med 

ishockeypropaganda och social omsorg. 

 Här skall annars understrykas att uppvisningsmatcher i stort utgjorde pionjärtidens främsta 

propagandaverktyg för ishockeyn. Som noterats anordnades otaliga uppvisningsmatcher runt om 

i landet under mellankrigstiden och beredskapsåren. Ishockeyförbundet stod bakom de flesta, om 

än bara genom att sanktionera dem, men efterhand kom enskilda klubbar och olika tidningar, 

jämte en del andra aktörer (resebyråer, bandyföreträdare, skidsportsarrangörer m.m.) att dra 

alltmer i trådarna.197 Inom ishockeykretsar ville man givetvis att uppvisningsmatcherna skulle tas 

emot väl och ge avtryck i förbundets medlemsmatriklar, i form av aktiva ishockeyspelare och 

klubbar. Att det kunde vara mycket att hoppas på framgår av pressrapporteringen från 

ishockeypremiären i Gävle den 4 december 1927.198 Många av de 500 åskådare som hade samlats 

för att se det svenska OS-laget spela en internmatch på Norrtulls skridskobana sägs nämligen ha 

intagit en reserverad attityd till spelet, trots att det ena laget agerade ”i fullt kanadensisk stil, dvs. 

väl madrasserade”, medan några i det andra iklätt sig lättare mundering för att ”påvisa att 

ishockey inte ovillkorligen fordrar särskilt tjocka skyddsplagg”.199 Men så var inte heller 

betänkligheter rörande spelets hårdhet det som verkligen bekymrade åskådarna, utan att dess 

”okända regler och bestämmelser” gjorde det svårt för dem att ”riktigt kunna ’följa med’ eller 

förstå vissa situationer”. Så krävdes det också upprepade propagandainsatser innan ishockeyn fick 

något verkligt fäste i Gästrikland.200 

Av detta följer att ishockeyuppvisningarna kunde tjäna till att skapa intresse för sporten, 

men att det krävdes mycket praktiskt instruktionsverksamhet för att detta skulle omsättas i fler 

aktiva.201 Tidigt kom man också att söka komplettera uppvisningsspel med utbildningsinsatser för 

hågade ishockeyspelare på ort och ställe. Det kunde då handla om att gästande spelare med eller 
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utan understöd av representanter för förbundsstyrelsen – inte sällan Anton Johanson själv – 

undervisade lokala förmågor i det nya vinterspelet.202 Efterhand utarbetades mer bestämda 

rutiner för den praktiska propagandaverksamheten, under det att skriftligt undervisningsmaterial 

togs fram och ishockeykurser började anordnas centralt, varav somliga var rena 

utbildningsinsatser för förbundsinstruktörer. Denna effektivisering av propagandaverksamheten 

kan i mångt och mycket tillskrivas tillförseln av tipsmedel, varigenom det blev möjligt att ta fram 

tjänligt undervisningsmaterial, genomföra kurser, samt hjälpa ishockeyintresserade runt om i 

landet med anskaffning av utrustning och material till isbanor till subventionerade priser, på ett 

helt annat sätt än tidigare. I spåren av detta kan man också se ett snabbt växande ishockeyintresse 

i landet, i och med att bristen på tillgängliga förbundsinstruktörer blev ett återkommande 

spörsmål för ishockeyföreträdarna.203 

Även om uppvisningsmatcher var pionjärtidens främsta propagandaverktyg är det viktigt 

att notera att ishockeyns företrädare också sökte skapa sug kring sporten genom skriftlig agitation 

i form av tidningsartiklar, cirkulärskrivelser och förbundstryck.204 Talande är härvidlag Anton 

Johansons tidigare nämnda debattartikel i RF:s årsbok 1921, där han efter en rekapitulering av de 

första årens inhemska ishockeyverksamhets ger sig i kast med att besvara den brännande frågan 

varför man över huvud taget skulle ”introducera en med bandy konkurrerande idrott?” i landet. 

Johanson lämnar klara besked: 

 
Först som sist må det sägas att såsom idrott ishockey kan fullt ut mäta sig med bandy. De båda 

spelen äro ju varandra mycket lika. Båda spelas på is, och spelarna skola vara på skridskor och 

försedda med klubbor, fast ishockey spelas med trissa och bandy med boll. Men det finnes en 

omständighet, som så bestämt fäller utslaget till förmån för ishockey, nämligen banans 

dimensioner. Bandy fordrar en stor bana, 100x60 anses vara minimum, och huru svårt och 

kostsamt är det ej att hålla dylika banor, därest man har plats nog stor. Ishockey däremot spelas på 

en bana av betydligt mindre dimensioner 50x20 meter är en lämplig bana. Detta betyder ju oerhört 

minskade kostnader i anläggning och underhåll. Och så en sak till. Banans dimensioner gör det 

möjligt att belysa densamma, möjliggörande spel även om kvällarna, vilket är av stor betydelse. 

Bandy kan man i regel endast spela om söndagsförmiddagarna, medan ishockey kan spelas när 

som hälst [sic!]. Men det lider ej heller tvivel att icke ishockeyspelet är mera snabbt, omväxlande 

och intressant för utövaren än bandy, liksom det från åskådarens synpunkt är mera roande än 

bandy. Det har gjorts gällande att ishockey skulle vara ett mera hårt och farligt spel än bandy, men 

erfarenheten från de hittills i Sverige spelade matcherna ha visat på motsatsen. Slåendet med 

klubborna i bandy är betydligt mera farligt och åstadkommer större skador bland spelarna än 

knuffarna i ishockey. Likaså har man den uppfattningen att utrustningen i ishockey skulle ställa sig 

betydligt dyrare än i bandy. Visserligen blir det en större kostnad för den första utrustningen, men 

slitningen av materiellen [sic!] är mindre än i bandy, så att även i hänseende på materialkostnaderna 

är överlägsenheten på ishockeyspelets sida.205 
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Artikeln ifråga markerar starten för den bredare och mer riksomfattande ishockeylansering som 

tog form i landet efter de första årens ad hoc-baserade punktsatsningar. Till saken hör att 

Johanson här spelar på helt andra strängar än de som trakterades när man sjöng ishockeyns lov i 

samband med föregående års OS- och EM-turneringar: i stället för ishockeyns fosterländska 

lösen och dess internationella kontaktytor är det spelets småskalighet som lyfts fram, med särskilt 

fokus på ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Johanson bestrider dessutom påståendet att 

ishockeyn skulle vara ett farligt spel genom att göra gällande att de dittillsvarande erfarenheterna 

snarare pekar på att skadebenägenheten var större inom bandyn. Hela resonemanget går annars 

strängt taget ut på att måla upp ishockeyn som ett snarlikt, men avgjort bättre alternativ till den 

etablerade bandyn. Målet förefaller vara att muta in en plats åt ishockeyn på den svenska 

idrottskartan på bandyns bekostnad. Väl att märka är att Johansons skjuter in sig på den unga 

bandysportens stora bekymmer rörande spelplanens praktiska iordningsställande och klubbarnas 

svaga ekonomi. ”Ta upp ishockeyn i stället för bandyn – det är lösningen på alla era problem”, är 

det budskap han tycks vilja förmedla till landets bandyföreträdare. Ytterst bör Johansons 

framställning därmed ses om ett inlägg i mellankrigstidens ständiga diskussioner om bandyns 

reformbehov. 

Johansons skrivning andas således stor synbar pondus. Att han och andra företrädare för 

ishockeyporten över huvud taget kom att fatta pennan för att fästa ishockeyns nytta på pränt ger 

likafullt ett ängsligt intryck. Som noterats var det ideologiska intresset svagt hos den unga 

idrottsrörelsens företrädare, även om aktivitetsgraden steg åren närmast efter Carpentieraffären 

(1921), då man sökte förbättra idrottens skamfilade rykte. Den skriftliga propaganda som de 

svenska ishockeypionjärerna ägnade sig åt kan följaktligen ses som ett tecken på den allvarliga 

situation de stod inför i och med den betydande skepsis som fanns mot det nya vinterspelet jämte 

mellankrigstidens fördjupade idrottstvivel. Att Johanson inte trycker på ishockeyns möjligheter 

när det gäller anordnandet av spektakulära publikevenemang framstår därmed som en händelse 

som ser ut som en tanke, eftersom oron över idrottens passiviserande inflytande då var stor i 

landet. Till saken hör att kritiska röster samtidigt ifrågasatte om alla skilda idrottsorgan verkligen 

behövdes, varvid den kritiska udden gentemot bandyn ter sig extra skarp. 

Det var emellertid inte alltid som ishockeysportens banerförare lika öppet gick i clinch med 

landets bandyvänner. Johansons debattartikel är i själva verket det fränaste påhopp på bandyn 

som jag funnit. Efter det rabalder som uppstod i samband med Nordiska spelen 1922 – då 

bandysportens företrädare sparkade bakut på grund av man tyckte att ishockeylanseringen gick ut 

över deras ögonsten – synes den nationella ishockeyledningen föga förvånande ha kommit att ge 
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akt på att inte trampa bandyfolket alltför mycket på tårna. Så menade exempelvis Johanson i en 

uppsats i Idrottsbladet den 16 januari 1922 att man inte riktigt kunde jämföra bandyn och ishockeyn 

som idrottsgrenar, eftersom ”smak och olika uppfattning [spelade] stor roll”, men att ingen 

kunde förneka ”två företräden hos ishockey: spelplanens mindre dimensioner och en kortare 

speltid”,206 varvid mycket av den kritiska skärpan från året dessförinnan alltså tagits bort. 

Allteftersom lägrade sig också ett visst lugn mellan ishockeyns och bandyns företrädare 

under det att man blev på det klara med att det faktiskt fanns plats för dem båda på det svenska 

vintersportprogrammet. Torsten Tegnérs betydelse för denna utveckling kan inte underskattas, då 

han i egenskap av välkänd bandyprofil, tidig ishockeyvän och inflytelserik opinionsbildare bidrog 

till att gjuta olja på vågorna mellan grenarna genom att gång efter annan plädera för att de kunde 

samexistera.207 Till saken hör emellertid att hans bild av ishockeyns möjligheter i landet skilde sig 

en del från den som Johanson först målade upp. Kort efter Svenska ishockeyförbundets bildande 

lade Tegnér ut texten om sin syn på ishockeyns ställning i Sverige i Idrottsbladet: 

 
Ishockey blir en ypperlig sak för de norrländska samhällena, där snön kort efter jul lägger 

obarmhärtiga tusental av snökubikmeter över skridskoplatserna. [---] Jag säger som min fulla 

övertygelse, att näppeligen någon kampanj för svensk idrott vore just nu nödvändigare och mer 

logisk än införandet av ishockey i Norrland. Ja, ett gott stycke ned i Bergslagen, där man har en helt 

annan och pålitligare vinter än i Mälardalen. Stockholms ishockeykultur menar jag icke skall 

överskugga den ogräsfrodigt spirande bandyvegetationen utan fastmer vara centralhärden för 

propaganda norrut, till ishockeyspelets stora framtidsdistrikt i Sverige, och för representering söderut, till 

kontinenten, som bör få lämna ifrån sig för alltid Europamästerskapet i denna fascinerande idrott.  

Men Stockholm är bandystad, och förbliver väl. Vi tar vår lätta bandyklubba, trär upp skridskorna på 

den (event. med vidhängande skor) och tågar en eller flera iväg […] för att lira, med ’jänget’, eller 

med vem som helst: alltid träffar man grabbar med en kula! För denna improviserade träning, eller 

lek, detta uppfriskande och roliga drillande med bollen är det relativt oväsentligt om isen är våt 

eller torr, knottrig eller slät. Ishockey är förknippat med vida större besvär och större anspråk. 

Bandy spelas lika mycket i luften som på isen, och luften är alltid fri, utom när det haglar eller 

snöar. Det kan inte hjälpas: jag är förtjust i bandy […].208 

 

Till skillnad från Johanson menar Tegnér alltså här att ishockeyn var behäftad med större besvär 

än bandyn. Då skall man emellertid betänka att den bandy som Tegnér talar sig varm för är en 

tämligen chosefri och oorganiserad rekreationsform, medan ishockeyn implicit framställs som en 

mer sportifierad idrottsgren, under det att den sägs ha en nationell mission att fylla i 

landslagssammanhang. När det gäller ishockeyns plats på det inhemska vintersportprogrammet är 

det annars i Norrland den påstås ha goda utsikter, i och med landsdelens klimatologiska 

förutsättningar. 
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Efterhand togs Norrlandstråden upp av alltfler idrottskonnässörer för att sedermera bli ett 

ledmotiv inom ishockeydebatten i stort under beredskapsåren, då såväl ishockeyförbundets 

propagandamaterial som välrenommerade uppslagsverk slog fast att landets norra delar – tack 

vare sina långa och hårda vintrar jämte dess kraftiga idrottsmän – hade ”alla chanser att så 

småningom bli en svensk motsvarighet till Kanada.”209 Till saken hör att Norrland i sig under 

1900-talets inledning ofta kallades för ”Sveriges Amerika”, då det fanns många 

samhällsdebattörer som tyckte att området borde blir föremål för en målmedveten kolonisation 

efter amerikanskt mönster.210  

I övrigt skall noteras att ishockeysportens företrädare omsider började tala om att 

ishockeyn var en sport som lämpade sig väl för landets manliga ungdomar. Detta hade tveklöst 

att göra med att man var mån om att framställa ishockeyn som en uppbygglig aktivitet för den 

yngre generationen. En annan sida av saken var att spelarrekryteringen förändrats inom 

ishockeysporten i stort så till vida att förbundsledningen inte längre var lika inställd på att försöka 

få landets bandyspelare att sadla om, utan mer riktade in sig på att fostra egna produkter. Därmed 

minskade också de öppna konflikterna mellan bandyns och ishockeys representanter, även om 

rivaliteten dem emellan aldrig riktigt försvann och nya stridigheter fortsatte att blossa upp då 

någon part kände sig illa behandlade.211 

 

 

Ishockeyns utbredning på lokalplanet  
Jag har noterat att ishockeyns spridning på den europeiska kontinenten följde i bandyns fotspår. 

Ovan antyddes att samma mönster går att urskilja i Sverige, då jag framhöll att den första 

generationen ishockeyspelare hade bakgrund inom bandysporten. Till saken hör att en jämförelse 

av de tidiga storklubbarna i bandy och ishockey visar att det i princip var samma föreningar som 

gick bräschen för båda sporter, nämligen IFK Uppsala, IK Göta, IFK Stockholm, IF Linnéa, 

Hammarby IF, AIK och Västerås SK. Detta är knappast ämnat att förvåna med tanke på de stora 

likheterna spelen emellan och att idrottsligt mångsysslande var mer regel än undantag under 

1900-talets inledning. 212 

En analys av ishockeyns utbredning i landet måste ändå borra djupare än så. I det följande 

kommer jag att teckna en bild av hur man såg på ishockeyn och dess upptagande på klubb- och 

distriktsnivå åren 1920–1945. Sonderingen redovisas med hjälp av tre kategorier som formulerats 

med utgångspunkt tagen i det empiriska materialet jämte Håkan Thörns moderniseringsbegrepp, 

nämligen organisatoriska och personella faktorer (politisk modernisering), ekonomiska och tekniska 

faktorer (ekonomisk och teknisk modernisering) samt kulturella faktorer (kulturell modernisering). I 
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övrigt en anmärkning: att fastställa vilka motiv enskilda aktörer kan tänkas ha haft är omöjligt. Jag 

menar ändå att en allmän kartläggning, i form av punktvisa nedslag runt om i Ishockeysverige 

som min egen, kan ge en så pass god överblick att vissa generella slutsatser faktiskt går att mejsla 

ut. Detta inte minst eftersom jag är övertygad om att radikalt avvikande föresatser torde ha gjort 

avtryck i undersökningsmaterialet. 

 

 

Organisatoriska och personella faktorer 

Jag har visat att den nationella ishockeyledningen torgförde det nya vinterspelet med hjälp av 

sociala nätverk. Bland annat noterades att det var på AIK:aren Anton Johanson initiativ som 

Solnaklubben ställde upp i den första inhemska ishockeyserien (1921). Utan vidare kan 

konstateras att personliga kontakter och individuella ingripande är viktiga led att beakta även när 

det gäller själva upptagandet av ishockeyn på lokalplanet. Ett tydligt exempel är här Smålands 

ishockeyförbunds bildande i slutet av 1944. Bakgrunden till detta står närmare bestämt att finna i 

stridigheter mellan distriktets bandyledare. Saken var den att man ”i södra Småland hade svårt för 

att komma överens med ledarna i bandymetropolerna Nässjö och Tranås, och när förbundet 

beslöt att tvångsnedflytta Värnamo GIK till division III” tyckte man sig i Växjötrakten ha fått 

nog. I stället kom den drivande kraften, skoförsäljaren Gunnar Forsberg, som själv spelat 

ishockey i AIK på 1920-talet, att kontakta den nationella ishockeyledningen som backade upp 

ambitionerna att dra igång ishockey i området med ”allt tänkbart stöd”. Så beslutades exempelvis 

att de sex klubbar som var med om att bilda Smålands ishockeyförbund (Alvesta Skridskoklubb, 

Hovmantorps GoIF, Lesebo GoIF, Ljungby IF, IFK Växjö och Östers IF) skulle få köpa 

ishockeymaterial av Svenska ishockeyförbundet för 422 kronor, men att de samtidigt fick ett 

förbundsbidrag på hela 322 kronor för ändamålet, varför man sammantaget bara behövde skjuta 

till 100 kronor.213  

Att ishockeyförbundet tillhandahöll utrustning och subventionerade material var inget 

unikt för detta sammanhang, utan kan snarare sägas ha utgjort ett av dess mest effektiva och 

systematiskt utnyttjade propagandaredskapen, men episoden tjänar likafullt till att understryka de 

sociala nätverkens betydelse för ishockeyns uppblomning i Sverige. Till saken hör att Johanson i 

samma veva genomförde en egenhändig propagandaturné i området för att ytterligare bistå de 

småländska ishockeyplanerna, varunder han fick bo i Forsbergs källare. Senare på vintern 

skickade Johanson en personlig inbjudan till Forsberg inför en stundande ledarkurs i Stockholm, 

där han erbjöd sig att åtgälda tjänsten genom att upplåta sitt hem för ”vännen” Forsberg jämte en 

annan representant för Smålandsishockeyn.214 
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Det hände också att enskilda individer på eget initiativ och med egna medel satte sig för att 

verka för ishockeyns upptagning i landsorten. Det gäller inte minst Mora- och Dalaishockeyns 

föregångsman Gunnar Faleij. Denne, som kommit i kontakt med ishockeyn via en kanadensisk 

kamrat under sin tid som ingenjörsstuderande i Stockholm, har i Mora IK:s 60-årsskrift redogjort 

för hur han gick till väga när han introducerade sporten i bygden:  

 
Man kan inte påstå att ishockeysporten från början anammades av dalaklubbarna med någon 

större entusiasm. Det var faktiskt ganska trögarbetat, när jag vintersäsongen [19]31/32 försökte 

mig på att införa ishockeyn i Mora. Jag hade under mina studieår i Stockholm helt gripits av 

ishockey-sporten och trodde fullt och fast på att det var den nya tidens melodi. I Mora spelades 

det bandy av alla de pojkar som var ägare till ett par skridskor och det var sannerligen med stor 

skepsis som grabbarna sneglade på de ishockeyklubbor och puckar jag tagit med mig till IFK 

Moras sjöbandybana på Saxviken. Jag lade alla klubborna i en hög och sade åt grabbarna att den 

som ville låna en klubba och försöka sig på en dragning och få iväg pucken mot bandymålet fick 

göra det. Efter en stunds demonstration av hur man får iväg pucken på höjden blev jag tillsagd att 

nu skulle det spelas ’tvåmål’ i bandy, och blev därmed anvisad att hålla till med mina 

ishockeydemonstrationer på baksidan av bandymålet. Helt hastigt fann jag mig vara ensam med 

mina klubbor och puckar. Samma händelse upprepades varje gång jag försökte mig på att värva 

några till ishockeyn, och jag förstår att grabbarna tyckte att jag borde begripit, att bandy var det 

som landsorten gått in för, och att ishockey var någon slags exklusiv Stockholms-idrott. Mitt 

misslyckande sporrade mig emellertid till ett nytt försök nästkommande vinter och jag skaffade då 

två dussin hockeytröjor och en del övrig utrustning som drogs ned till Saxviken på en spark. 

Tanken var att eftersom spel mot två mål tycktes vara det som intresserade grabbarna, så skulle jag 

hoppa över de tråkiga demonstrationerna med målskott. Till slut, efter mycket lockande, fick jag 

sedan grabbarna att klä ut sig till två hockeylag och börja spela ’tvåmål’. […] När jag nästa gång 

kom med hockeygrejorna, så kom grabbarna självmant fram och frågade om de fick låna dem. [---] 

För att inte behöva kollidera för mycket med bandyn övertalade jag några av de mest 

hockeyintresserade att hjälpa till med att göra i ordning en mindre ishockeybana närmare land som 

omgärdades av en sarg. Den ena efter den andra började nu pröva på de i deras tycke otympliga 

ishockeyklubborna, och snart började det till och med anlända grabbar med egna inköpta klubbor. 

I och med det förstod jag att första slaget för ishockeysporten var vunnet och att ishockeyn 

började få grepp om grabbarna. Sitt verkliga fotfäste fick dock hockeysporten i Mora, när genom 

frivilliga krafter den första landbanan anlades mitt i centrum av samhället. Utan ceremonier 

invigdes banan 1934 med improviserade byalagsmatcher. 1935 var tiden mogen för att bilda en 

specialklubb för ishockey. På ett talrikt möte bildades Mora Ishockey Klubb och jag erhöll 

förtroendet att leda klubben mot okända öden.215 

 

Faleijs agerande ter sig anmärkningsvärt. Icke desto mindre finns det otaliga uppgifter om 

enskilda personer som på liknande sätt bitits av ishockeyflugan och sedan verkat envetet för dess 
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upptagande i det egna närområdet. Det kunde handla om vaktmästare som slet ont för att hålla 

skridskobanor i brukbart skick eller skolledare som hjälpte fram ungdomsishockeyn på ort och 

ställe, men det fanns även företagare, kommunala tjänstemän och lokala myndighetsföreträdare 

som drev på ishockeyns utveckling på runt om i landet.216 

 

 

 Ekonomiska och tekniska faktorer 

I fallet med landets verkliga pionjärförening, IFK Uppsala, tycks det ha varit pengar som styrde 

upptagandet av ishockeysporten. Som framhållits skall Uppsalakamraterna ha ställt upp i den 

första regelrätta ishockeymatchen på svensk mark (mot Berliner SC) efter löfte om ekonomisk 

kompensation. Till saken hör att spelarna, som noteras, sade sig vara ”mycket intresserade av den 

nya sporten 1921”, men att ishockeyns inbrytning i staden i stället började bekämpas efter det att 

den nationella ishockeyledningen hållit inne med utbetalningen av de pengar man var skyldig IFK 

Uppsala.217 

Vintern 1931/1932 skall också Anton Johanson ha förhandlat med IF Göta om att dra 

igång ishockeyverksamhet i Karlstad, då han ”lär ha lovat att Ishockeyförbundet skulle på det 

varmaste understödja saken pekuniärt.” Götas förgrundsgestalt Eric ”Pampen” Borgström sade 

sig vara positivt inställd till det hela, under det att han trodde ”att Göta skulle kunna sätta upp ett 

starkt ishockeylag utan att på något vis splittra det nuvarande bandylaget.” Huruvida pengarna 

ifråga kom Göta till del har inte gått att utröna. Klart är att det dröjde ytterligare ett drygt 

decennium innan någon reguljär ishockeyverksamhet kom igång i Värmland, men att IF Göta då 

fanns med på banan.218  

När det gäller Leksands IF har Lars Östman visat att var en kombination av finansiella och 

praktiska omständigheter som gjorde att man tog upp ishockeyn. Under 1930-talet firade klubben 

en del bandyframgångar. Undan för undan började dock bandyverksamheten ifrågasättas alltmer 

inom föreningen, eftersom den sågs som en stor ekonomisk belastning (i form av årliga förluster 

upp mot 600 kronor) och då skötseln av den skrymmande bandybanan vållade ständiga problem. 

Följden blev att styrelsen vid halvårsmötet 1937 föreslog att bandyn skulle avföras från klubbens 

program. I samma veva hade Svenska ishockeyförbundet inlett en rejäl satsning på att höja 

ishockeytemperaturen utanför Stockholmsområdet, varvid det anordnades en ishockeykurs i 

Falun till vilken Leksands IF bjöds in. Östman konstaterar att styrelsen accepterade kallelsen utan 

”någon större entusiasm” på grund av att ”’såväl reseersättning som ett dagtraktamente på 

femton kronor” utgick. Dagen efter kursen rapporterade föreningens utsände att 

ishockeyförbundet erbjöd nya ishockeyklubbar ett ”startbidrag” på 1 300 kronor jämte en 
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målvaktsutrustning, varvid styrelsen föreslog ”att ishockey i viss utsträckning upptages på 

föreningens program”. Inom föreningen fanns en viss oro rörande ishockeyns ”drag av 

societetssport, men de ekonomiska realiteterna vägde tungt”, varför man ändå valde att ta upp 

ishockeyn.219  

Som det verkar var omständigheterna för ishockeyns upptagande i Leksand ganska typiska. 

Efter säsongen 1938/1939 beslöt exempelvis Brynäs IF att lägga ner sitt tämligen framgångsrika 

representationslag i bandy på grund av att verksamheten var alltför kostsam. Efter livliga 

diskussioner klubbades att föreningen i stället skulle ta upp ishockey på programmet. Även i detta 

fall var det sålunda mer ekonomiska bekymmer gällande bandyn än någon ren passion för 

ishockeyn som öppnade upp för det nya vinterspelet. Omläggningen visade sig dock snabbt vara 

”till fördel för föreningen”. Ishockeyn togs nämligen emot väl av de gamla bandyspelarna, vilket 

manifesterade sig i ”den tränings och arbetsvillighet” de uppvisade ”vid inomhusträningen på 

Strömdalens paviljong och senare via iordningställandet av egen träningsbana vid Norra kanalen.” 

Att Brynäs IF:s ishockeylag vann hela 15 av de 20 matcher som spelades under premiäråret 

hjälpte säkert till.220 

När det gäller det föregivna framtidslandet Norrland, vilket ishockeyförbundet länge tyckte 

sig sakna medel för att kunna idka någon systematisk propaganda i, verkar det i hög grad ha varit 

det kärva vinterklimatet som öppnade för ishockeyn. Följande rader, tagna ur Östersunds-Posten 

den 25 november 1932, vittnar om hur man resonerade:  

 
Man frapperas onekligen av ishockeybanans för våra förhållanden utomordentligt gynnsamma 

mått. Medan t.ex. ett par decimeter snö på en bandybana tarvar både hästar och ett tjogtal man för 

att tagas upp inom rimlig tid, rensas en ishockeybana på någon timme av en handfull friska pojkar. 

Den mindre banan blir dessutom ofantligt mycket lättare att bevaka och intäkterna böra därför 

också kunna bli bättre än i bandy. Ishockey kan på våra breddgrader bli en fullgod ersättare för 

sommarens fotboll, icke minst om man tänker på utbredningen. Det kan aldrig bandy, vare sig den 

spelas med 11 man eller med 7. Ishockey har för övrigt samma fördelar ifråga om lättheten att 

kunna åstadkomma ett komplett lag på befolkningsfattigt håll som någonsin 7-mannabandy. Ett 

komplett ishockeylag består av högst nio man (sex ordinarie, en reservmålvakt och två ombytare). 

Genom att träning i ishockey kan bedrivas även på kvällarna är försprånget ofantligt även ur denna 

synpunkt framför bandy. Även matcher kunna äga rum i eldljus. De större träningsmöjligheterna 

göra dessutom att vi mycket väl här uppe kunna tänka oss uppnå en standard som är jämförlig 

med det bästa inom landet. I det fallet slår ishockeyn icke bara bandyn utan även fotbollen ur 

brädet. Om jämtarna önskar kunna konkurrera med det övriga landet i någon sport, så ha de bara 

att ta upp ishockeyn på allvar. Det är en idrott med framtidsmöjligheter. Och en internationell 

idrott.221 
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Framställningen bär stora likheter med både Johansons resonemang för ishockeyns nytta i RF:s 

årsbok 1921 (spelets småskalighet och praktiska ändamålsenlighet) och Tegnérs plädering för 

sportens plats i landet i samband med Svenska ishockeyförbundets bildande (Norrlands kärva 

vintrar och de internationella kontaktytorna). Uppenbarligen bet deras argument. I övrigt är det 

tydligt att den idrottsliga konkurrensförmågan nationellt sett ter sig mer väsentlig än intresset för 

ishockeyn som sådan. Det intryck man får är således att det egentligen inte spelade så stor roll 

vilken idrott man sysslade med bara man kunde göra sig gällande på svensk elitnivå. Ishockeyn 

verkar kort sagt ha uppfattats som ett tacksamt redskap för att ”sätta regionen på kartan”. Ytterst 

skall detta ses i ljuset av uppfattningen att de var decennierna kring sekelskiftet 1900 som den 

moderna svenska nationalismens log igenom och större grupper av svenskar började uppfatta sig 

själva som medlemmar i en svensk nation.  

 Vikten av idrottsliga framgångar för ishockeyns popularisering framgår annars av sportens 

upptagande i Södertälje SK. Männen bakom detta var de lokala idrottsprofilerna – tillika bröderna 

– Carl och Erik Abrahamsson. Båda två hade ett tag spelat bandy i AIK, varav Erik då provat på 

ishockeyspelet. I januari 1925 lyckades de efter en del om och men övertala Södertälje SK:s 

styrelse jämte den lokala idrottsplatsstyrelsen och dess vaktmätare att ställa i ordning en 

ishockeybana samt inhandla nödvändig utrustning så att föreningens bandyspelare fick prova på 

sporten. I samma veva kontaktades Svenska ishockeyförbundet som ordnade så att klubben fick 

plats i det nationella seriespelet (division II) redan innevarande år. Stärkt av resultatet i sina första 

ishockeymatcher – vinst (1–0) i seriepremiären mot Karlbergs BK och en hedersam förlust (2–3) 

mot Hammarby IF i en träningsmatch på hemmaplan – beslutade sig föreningen för att ställa upp 

i SM-turneringen i februari samma år: en turnering man sensationellt nog lyckades vinna efter att 

ha slagit Västerås SK i finalen med uddamålet (4–3).222 Enligt Carl Abrahamsson ”avgjorde” 

segermålet ”ishockeyns framtid i Södertälje samtidigt som det gav [honom] tillfälle att bevisa för 

[sina] motståndare inom klubben vilka möjligheter” sporten erbjöd. Klubbhistorikern Carl Gidén 

har följdriktigt konstaterat att allteftersom ”spelarna sögs med i det ökande ishockeyintresset blev 

det allt svårare att försvara” föreningens bandytraditioner: inom loppet av en femårsperiod ”efter 

ishockeydebuten tacklade bandyn av definitivt och blev endast en motionssport inom” Södertälje 

SK.223 

 

 

Kulturella faktorer 

Per Göran Fahlström har förklarat spelarrekryteringen inom svensk ishockey med hänvisning till 

begreppet ”kulturell närhet”.224 Hans undersökning ger närmare bestämt vid handen att ”hela 
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miljön” i klassiska ishockeynästen såsom Leksand, Kiruna, Timrå och Skellefteå ”favoriserar 

ishockey”. ”På dessa orter är det mer än bara” personliga förbindelser och ”geografisk närhet” 

som styr valet av idrott, menar han, under det att ishockeyn ”genomsyrar hela den lokala 

kulturen”. Detta gör enligt Fahlström att ishockeyn för många på dessa platser framstår som ”det 

självklara valet” av idrottsgren.225 För egen del vill jag understryka att dessa rön gäller vid 

millennieskiftet 2000, det vill säga vid en tid då ishockeyn vuxit fram till en nationell angelägenhet 

av stora mått. Under pionjäråren, när ishockeyn fortfarande var något tämligen nytt och okänt för 

folkflertalet, var det som noterats i regel annat än ren passion för sporten som gjorde att man fick 

upp ögonen för spelet. I ishockeyns barndom var det inte heller så enkelt att de som intresserade 

sig för sporten bara kunde ”välja” att ge sig hän åt spelet. Det visar det öde som kvartersklubben 

Fylgia i Karlstad gick till möte. I Fylgia sysslade man nämligen med ishockey i blygsam skala 

redan under mellankrigstiden, men tvingades snart sluta med detta eftersom det inte fanns några 

närbelägna lag att spela mot. Vintern 1941/1942 skall Färjestads BK för övrigt ha besluta sig för 

att ta upp ishockey på programmet, men ha haft svårt att komma igång med verksamheten på 

grund av att ingen i klubben hade sett sporten eller visste hur den spelades.226 

Fallet med Färjestads BK aktualiserar annars en viktig sak: att ishockeyns växande 

popularitet i sig verkade stimulerande för ishockeyintresset i landet. På många håll verkar, som 

noterats, redan blotta förnimmelsen av att ishockeyn var en ”sport på modet” ha gjort att man 

såg anledning att ta upp den.227 Samtidigt är det klart att denna ”snöbollseffekt” inbegrep mer än 

nyfikenhet; blandat därmed fanns ett stråk av oro. Följande rader, hämtade från Västra Frölundas 

IF:s årsberättelse 1944/1945, talar sitt tydliga språk: 

 
Med hänsyftning till den kommande storsport som ishockey utan tvekan kommer att bli, har 

föreningens ishockeyutskott i samråd med föreningens huvudstyrelse från och med innevarande 

vintersäsong anmält sitt deltagande till årets Göteborgsserie. Träning och regeltolkningar kommer 

snarast möjligt att igångsättas. Ishockeysporten är en synnerligen fascinerande idrott och därtill 

internationell. Överallt i världen bedrives ishockey och samlar ofantliga åskådarskaror. Nu när 

ishockeyn på allvar upptages i Sverige som storsport gäller det att vara med från början. Då har en 

förening möjlighet att komma framåt och få sitt namn erkänt. Avvaktar man och väntar kan det bli 

för sent och man får börja den tröttsamma och mödosamma vägen nerifrån.228 

 

Länge hade då klubbens starke man, Bengt ”Bittan” Johansson, kämpat mot att ishockeyn skulle 

tas upp på dess program. Rädslan för att bli idrottsligt akterseglad i vad som förmodades vara en 

internationell storsport i vardande fick emellertid styrelsen att svälja förtreten och klubba igenom 

en ishockeysatsning. 229 Det är följaktligen tydligt att den vid sekelskiftet 1900 utbredda 

föreställningen om samtiden som en avgörande tidpunkt, där det gällde att hänga med i den 
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frambrytande moderniseringen eller riskera att bli ohjälpligt efter i utvecklingen, gick igen inom 

ishockeyn. Ja, den verkade till och med för sportens utbredning. 

Ishockeyns stora internationella kontaktytor är en annan aspekt som måste lyftas fram i 

diskussioner om sportens upptagande i landet. Från ishockeyförbundets sida fiskade man faktiskt 

med de möjligheter till utlandsresor som sporten erbjöd de aktiva. Så skedde exempelvis inför de 

olympiska spelen i Chamonix 1924, när man redan vid säsongupptakten sökte knyta till sig de 

OS-aktuella spelarna genom att be dem skriva på ett kontrakt där de förband sig att inte syssla 

med bandy före januari månads utgång (spelen gick av stapeln i månadsskiftet januari-februari). 

Just detta försök blev visserligen ingen riktig succé, eftersom endast tolv spelare gick med på 

saken och ”de flesta ’gamla’ ishockeynamn” av olika anledningar valde att avstå, men så var också 

misstron mot ishockeyn och dess företrädare stor bland landets bandyvänner vid denna 

tidpunkt.230 Att hägrande utlandsresor verkligen sporrade till nya ishockeysatsningar vittnar 

Malmö IB:s tidigare omtalade Tysklandsturné 1941 om. Trots att spelarna knappt hade provat på 

sporten tidigare och fick låna ihop en målvaktsutrustning genom ishockeyförbundets förmedling 

gjorde man slag i saken att mitt under brinnande krig ”ge sig ut i Europa och spela ishockey”, 

eftersom det betraktades ”som något av ett äventyr”. Vid hemkomsten skall också 

ishockeyintresset ha varit ”ordentligt väckt” i Malmö. Efter ingripande av Anton Johanson och 

Viking Harbom, som ställde både råd och pengar till förfogande bildades Skånska 

ishockeyförbudet några år senare, varvid sporten hade fått ett fast rejält rotfäste i distriktet.231 

  

 

Konklusion  
En del av den ishockeyskepsis som fanns i landet inför Antwerpen-OS tycks ha försvunnit i och 

med det svenska lagets hedersamma fjärdeplats. Redan före turneringens färdigspelande hade 

annars satsningen betecknats som ett lyckokast, eftersom Sverige valdes till arrangörsland för 

1921 års EM. För att höja ishockeytemperaturen i landet inför turneringen inbjöds Berliner SC 

för ett gästspel. När EM-turneringen väl gick av stapeln hade ishockeyspelet ”blivit populärt”. 

Med det plötsliga uppsvinget i ryggen beslöt Svenska ishockeykommittén att utlysa ett SM, som 

dock snart gjordes om till ett rent seriespel.  

Bland de aktiva betraktades dock ishockeyn som ett komplement till vinterhalvårets 

ordinarie bandyåtaganden. Den nationella ishockeyledningen verkar dock inte ha varit på det 

klara med hur grundmurad denna inställning var. När fotbollförbundet föreslog att bandyinslaget 

under Nordiska spelen 1922 skulle inskränkas jämfört med tidigare år, samtidigt som man 

planerade en större internationell ishockeyturnering, sparkade landets bandyvänner bakut. Till 

 



 208Islossning

följd av detta röstade fotbollförbundets årsmöte 1922 nej till ett förslag om att ta upp ishockeyn 

på programmet. I stället bildades Svenska ishockeyförbundet den 17 november 1922. Därmed 

kan ishockeysporten sägas ha fått en fast förankring i Sverige, men det var en organisation som 

närmast kan betecknas som en nödlösning. 

 Åren 1920–1945 utgjorde ishockeyn föga mer än en bisak på landets sportsidor. Ändå går 

det inte att förklara ishockeysportens framväxt i landet utan beaktande av landets tidningar. Precis 

som för idrottsrörelsen i stort gjorde nyhetsrapporteringen om ishockeyn mycket för att sprida 

kunskaper om spelet. Pressen bistod även ishockeyn genom att fungera som arrangör och/eller 

ekonomisk garant. Till grund för detta låg säkert både ett påtagligt intresse för spelet, men 

agerandet sporrades säkert också av en vilja att via ”aktiv journalistik” skapa nyheter som man 

sedan kunde slå mynt av i form av ökad lösnummerförsäljning. Inom ishockeyförbundet såg man 

Svenska Dagbladet som en särskilt stor välgörare, vilket hade att göra med att tidningen låg bakom 

det första gästspelet av ett kanadensiskt ishockeylag, nämligen Victoria Hockey Clubs besök i 

Sverige i början av 1927. I spåren av detta konstaterades att ishockeyn fått ett verkligt uppsving, 

vilket skall sättas samman med den stora nyfikenhet som fanns i landet kring allt amerikansk, 

liksom det faktum att internationella idrottsgäster av högsta kaliber var hett eftertraktade vid 

denna tid. Även för många av dem som inte intresserade sig för ishockey torde Victorias besök 

ha framstått som en verklig sensation. 

 Nu var det inte bara i Stockholm som pressen hjälpte fram ishockeyn. Så skedde även i 

landsorten, där lokalpressen många gånger ställde upp som ekonomisk garant och medarrangör 

vid olika ishockeyarrangemang. Som brukligt var vid sådana tillfällen föregicks de av omfattande 

skriverier, där tidningen bakom det hela byggde upp intresset. Snart tog även dess pressgrannar 

upp tråden, varvid tidningarna hjälptes år att trumma upp intresset kring arrangemanget. Ofta tog 

man fasta på spelarnas påstådda stjärnglans, vilket skall ses i ljuset av att idrotten fick sina första 

större hjältar under mellankrigstiden, i och med framväxten av en mer kommersiellt betingad 

idrottskultur vid samma tid. Av det följer att pressen aktivt bidrog till att ishockeyn bädda in i det 

spirande kommersiella nöjeslivet i stort. Detta betyder dock inte att ”tävlingsidrotten som 

underhållning och nationell gemenskap” var det enda nyttofält man angjorde till. Det hände 

också att man kopplade ihop ishockeyn med ”den sociala funktionen”.  

 Annars är det tydligt att personliga faktorer (vänskapsband, oförätter, enskilda aktörers 

envetna agerande) spelade en stor roll för ishockeyns upptagande i landsorten, jämte ekonomiska 

och tekniska faktorer (finansiellt stöd från ishockeyförbundet, ekonomiska försluter inom 

bandysektionen, de stora bekymren med att sköta en bandyplan) samt en del kulturella aspekter 

(att ishockeyn varen sport på modet, rädsla för att bli efter i utvecklingen, viljan att vara idrottsligt 
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konkurrenskraftig, möjligheter att åka utomlands). Kontentan av detta är att även om det fanns 

de som tog upp ishockeyn för av ren passion för sporten var det i regel mer prosaiska aspekter 

som fällde avgörandet. Till saken hör att många av de som tog upp ishockeyn gjorde det utan 

större entusiasm.  

 Av detta följer att ishockeyns upptagande på lokalplanet verkar ha föranletts av faktorer 

som ligger inom ramen för nyttofältet ”tävlingsidrotten som underhållning och nationell 

gemenskap”, men att ett nytt idrottsligt nyttofält måste konstrueras som svarar mot de praktiska, 

ekonomiska och kulturella faktorer (här tentativt betecknat ”idrottens praktiska och ekonomiska 

funktionalitet”) som vägde så tungt under ishockeyns barndom. I och med att ishockeyn 

allteftersom började framställas som en lämplig ungdomssysselsättning kan sporten även sägas ha 

haft beröringspunkter med nyttofältet ”ungdomsfostran”.   
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DELSAMMANFATTNING: 
Islossning 

 

 
enna delundersökning har rört ishockeysportens lansering på bred front i Sverige, 

tiden efter Antwerpen-OS. Mer precist har det handlat om att diskutera ishockeyns 

konsolideringsfas i landet åren 1920–1945. I det följande kommer analysresultatet att 

sammanfattas under det att de övergripande frågeställningarnas besvaras: 

D
 

 Hur gick den svenska ishockeyledningen till väga när den torgförde den nya sporten?  

 

Tidigare forskningar har gjort gällande att ishockeyns införande och påföljande utbredning på 

svensk mark betingades av den moderna samhällsutvecklingen jämte en inom idrotten immanent 

strävan efter resultatoptimering. Min utredning stödjer dessa slutsatser, men jag menar att det är 

viktigt att hålla i minnet att ishockeyns koppling till moderniteten och dess sportifierade 

grundanslag ingalunda var given på förhand, utan växte fram efterhand under inverkan av en rad 

krafter. Den påfallande tävlingsfokuseringen skall ses i ljuset av dels den externnationalistiska 

mission sporten tycktes fylla, varvid mycket möda helt sonika lades på att göra den inhemska 

ishockeyn slagkraftig, dels den prekära issituationen under pionjäråren, vilken gjorde att 

elitverksamheten på seniornivå prioriterades. Ishockeys moderna aura kom annars i hög grad av 

att sporten per definition var ”det nya vinterspelet”, då den snarlika bandyn redan var etablerad i 

landet, men den fick även näring av dess amerikanska ursprung samt – inte minst – det sätt varpå 

sporten marknadsfördes i landet, det vill säga som ett modernt spel som passade den nya tidens 

krav. 

 I övrigt visar analysen att den inhemska ishockeylanseringen inte följde någon långsiktig 

och överlagd plan, utan snarare växte fram under det att sportens banerförare kände sig fram och 

grep tillfällen som yppade sig i svansen. En sak satte man dock tidigt i system, nämligen att ”odla 

ishockeyn i kulisserna” med hjälp av sociala nätverk. Särskilt drog man nytta av fotbollförbundets 

kontaktpersoner runt om i landet, genom att höra sig för om möjligheterna att införa ishockeyn i 

deras närområde, samt fråga om de var villiga att verka för sportens popularisering på ort och 

ställe. Om de lokala fotbollsföreträdarna inte var intresserade av ishockeyn i förstaläget kunde 

man i stället söka smörja dem i hopp att de mjuknade. Det hände också att ishockeyns tunga 

garde lät piskan vina i de föreningar där de själva var medlemmar för att därigenom verka för 

sportens popularisering i landet. 
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 Under pionjäråren utgjorde annars uppvisningsmatcher det främsta propagandavapen för 

ishockeyn. Ishockeyförbundet stod bakom merparten av all de otaliga uppvisningsmatcher som 

anordnades under perioden, men allteftersom kom enskilda föreningar och olika tidningar jämte 

en del andra aktörer (resebyråer, bandyföreträdare, skidsportsarrangörer m.m.) att dra alltmer i 

trådarna. Det är tydligt att uppvisningsmatcherna kunde skapa intresse för ishockeyn, men för att 

det skulle ge utslag i flera aktiva spelare och lag krävdes i regel praktiska instruktionsinsatser. 

Tidigt kom man också att söka komplettera uppvisningsspel med utbildningsinsatser för hågade 

ishockeyspelare. Det kunde handla om att gästande spelare med eller utan stöd av 

förbundsstyrelsens representanter undervisade lokala förmågor i det nya vinterspelet. Efterhand 

utarbetades mer bestämda rutiner för den praktiska propagandaverksamheten, något som i 

mycket kan tillskrivas tillförseln av tipsmedel, varigenom det blev möjligt att ta fram tjänligt 

undervisningsmaterial, genomföra kurser, samt hjälpa ishockeyintresserade runt om i landet med 

anskaffning av utrustning och material till isbanor till subventionerade priser, på ett helt annat sätt 

än tidigare. Annars är det tydligt att den svåra ekonomiska situationen inom sporten satte gränser 

för den inhemska ishockeylanseringen. Många gånger tycks ishockeyförbundet inte ha haft råd att 

stötta ishockeyns utbredning i landsorten. Av detta följer att mycket av den urbana prägel sporten 

sedermera kommit att få går att föra tillbaka till pionjärtidens knappa förhållanden, då kraften i 

stället lades på den redan befintliga verksamheten i huvudstadsområdet.  

Den nationella ishockeyledningen bedrev även en betydande skriftlig ishockeypropaganda. 

Vad man då tryckte på var i regel ishockeyns praktiska fördelar, såsom varande ett 

kostnadseffektivt och småskaligt spel. Särskilt anmärkningsvärt är dock att denna propaganda 

först gick ut på att måla upp ishockeyn som ett snarlikt, men avgjort bättre alternativ till den 

etablerade bandyn. Syftet med detta tycks ha varit att muta in en plats åt ishockeyn på den 

svenska idrottskartan på bandyns bekostnad. Efterhand nyanserades ishockeyföreträdarnas 

argumentation, varvid den kritiska udden gentemot bandy slipades ned. Med tiden blev det allt 

vanligare att landets norra delar lyftes fram som ishockeyns verkliga framtidsdistrikt samt att 

sporten framställdes som en fostrande aktivitet för landets manliga ungdomar. Detta hade att 

göra med att spelarrekryteringen då inte längre var lika inriktad på att få landets bandyspelare att 

sadla om, utan mer gick ut på att fostra egna produkter.  

 

 Hur spreds ishockeyn från dess ursprungliga kärnområde i Stockholm och vad var det 

som gjorde att man tog upp det nya vinterspelet ute i landet? 

 
Ishockeyns spridning i landet följde i bandyns spår. Detta framgår av en jämförelse av de första 

storklubbarna i bandy och ishockey, eftersom det i princip var samma föreningar som gick i 
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bräschen i båda sporter: IFK Uppsala, IK Göta, IFK Stockholm, IF Linnéa, Hammarby IF, AIK 

och Västerås SK. I övrigt är det klart att sporten i mycket spreds med hjälp av sociala nätverk. 

Det är över huvud taget tydligt att personliga faktorer spelade en stor roll för ishockeyns 

upptagande runt om i landet. Detta då såväl starka vänskapsband som personliga konflikter både 

kunde stimulera och förhindra ishockeyns uppblomning, men också genom att enskilda individer 

idogt arbetade för sportens popularisering på ort och ställe.  

Annars är det viktigt att notera att det ofta var mer prosaiska faktorer – såsom ekonomiska 

överväganden, idrottsliga framgångar och planskötsel – än ren passion för sporten som gjorde att 

man tog upp ishockeyn. Samtidigt fanns det säkert de som hyste ett genuint ishockeyintresse. Till 

saken hör att ishockeyns växande popularitet i sig nog gjorde att många fick upp ögonen för 

sporten, om så bara för att den sågs som en fluga på modet. Det finns också exempel på 

föreningar som beslutade sig för att börja spela ishockey, eftersom man var rädd för att bli efter i 

utvecklingen.  
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enna del av avhandlingen rör ishockeysportens nationella uppsving i Sverige efter 

1945. Undersökningen är utformad i enlighet med följande frågeställningar: 

 Hur 

 

gick den nationella ishockeyledningen till väga när man byggde ut verksamheten i 

landet under efterkrigstiden?  

D
 Hur kom svensk ishockeysport – med dess flaggskepp Tre Kronor i spetsen – att bli så 

intimt förknippad med den blågula folkhemsidentiteten? 

 

Framställningen är uppdelad i tre kapitel. Inledningsvis (kapitel 11) följer jag upp den inhemska 

moderniseringen och idrottsrörelsens gestaltning åren 1945–1972. Därefter (kapitel 12) diskuteras 

svensk ishockeys utformning i internationell belysning under kalla kriget. Mot denna bakgrund 

analyseras sedan (kapitel 13) grundförutsättningarna för ishockeysportens anmärkningsvärda 

uppsving i landet efter andra världskriget. Avslutningsvis sammanfattas analysresultatet under det 

att delundersökningens frågeställningar besvaras. 

 Framställningen som sådan är utarbetad i enlighet med avhandlingens hermeneutiska 

grundsatser i form av en överordnad strävan efter tolkningar som bekräftar delarna och vice 

versa. Det innebär att kapitel 11 både syftar till att fördjupa den historiska bakgrundsteckningen i 

del 2 och 3 samt blottlägga de historiska omständigheter som de svenska ishockeyföreträdarna 

hade att förhålla sig till, medan kapitel 12 fungerar som en allmän kartläggning av den praktiska 

ishockeyverksamhetens utformning under ishockeysportens rekordår, under det att kapitel 13 

mer går på djupet med frågan hur det praktiska agerandet tog form på aktörsnivå.  

 

 

  



 224Rekordåren

KAPITEL 11  
Idrott, modernisering och nationell identitet 

i Sverige 1945–1972 
 

 

vsikten med detta kapitel är att konkretisera den historiska kontext i vilken 

efterkrigstidens nationella ishockeyhausse skall ses. Först diskuterar jag den svenska 

moderniseringen och den nationella identitetens formulering i skuggan av kalla kriget. 

Därefter skisseras idrottsrörelsens utformning åren 1945–1972. Denna redogörelse åtföljs av en 

mer ingående granskning av idrottens inlemmande i den nationella gemenskapen. Kapitlet 

avslutas med en konklusion där analysresultaten summeras. Framställningen i stort bygger på 

kritisk läsning av tidigare forskning.  

A
 

 

I ljuset av en ny tid 
Med andra världskrigets slut inträdde en ny tid präglad av såväl betydande ekonomisk uppgång 

och förbättrade levnadsförhållanden som globala stormaktskonflikter och högljutt nuklärt 

vapenskrammel. Under 1950- och 1960-talet nådde tillväxttakten i världsekonomin nivåer som 

aldrig tidigare skådats. I många länder mer än fördubblades produktionen och konsumtionen på 

bara några år. Därmed kom också livet för befolkningen i stort att förändras på ett sätt som få – 

om alls någon – hade kunnat föreställa sig. Parallellt med den framväxande högkonjunkturen 

tornade dock kalla krigets mörka skugga upp sig över världen. Kalla krigets formella startpunkt är 

omdiskuterad, men de flesta forskare torde kunna enas om att 1940-talets senare del var en 

formativ fas, där relationen gradvis försämrades mellan öst- och västblocken. Under de 

påföljande decennierna varvades sedan perioder av stormaktspolitisk avspänning med faser av 

förhöjd misstänksamhet och öppen militär upptrappning. Särskilt kritiskt var läget i skarven 

mellan 1950- och 1960-talet, då kriserna avlöste varandra i snabb följd, och ett nytt världskrig 

tycktes nära, under det att Sovjet och USA satte press på varandra. Det bör emellertid påpekas att 

den bipolära maktbalansen inte förblev helt renodlad, utan att det uppstod/fanns sprickor i 

blocken, vilket inte minst framgick under Pragvåren (1968), då sovjetiska trupper sattes in för att 

säkra fortbeståndet av ett Moskvatroget styre i de östeuropeiska länderna.1 

 Sveriges strategiska läge förändrades radikalt i och med den nya europeiska maktbalansen 

efter andra världskriget. Tysklands kollaps gjorde att det inte längre fanns någon stormakt som 
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kunde väga upp Sovjets inflytande i Östersjöområdet. Inom regeringen och de politiska partierna 

rådde det närmast total enighet om att landets intressen bäst tillvaratogs genom en fortsatt 

alliansfrihet. I början av 1948 utfärdades en regeringsförklaring, där Sverige uttryckligen tog 

avstånd från medverkan i någon form av militärallians. I och med detta hade den princip slagits 

fast som sedan kom att bli vägledande för den formella svenska utrikespolitiken under kalla 

kriget: alliansfrihet i fredstid, syftande till neutralitet i krigstid. Samtidigt intog Sverige en aktiv roll 

i FN:s fredsbevarande verksamhet, ett engagemang som faktiskt tillvann sig respekt på 

”järnridåns” båda sidor. Icke desto mindre är det värt att påpeka att den svenska utrikespolitiken i 

mycket graviterade mot väst. Ett uttryck för detta var att Sverige tillhörde de stater som 1948 

sade sig vara öppna för amerikanskt stöd i form av Marshallhjälpen.2 

Martin Alm har noterat att inställningen till USA blev mer positiv under andra världskriget 

och att beundran för amerikanernas praktiska och rationella handgrepp växte sig allt starkare åren 

därpå. Till saken hör att man i Sverige hade lättare att identifiera sig med det moderna USA än 

det konservativa och totalitära Europa, menar han, under det att den svenska utvecklingen mättes 

mot Amerikas tekniska framsteg. Den nedlåtande attityden till amerikansk kultur från seklets 

början levde dock kvar. I spåren av Vietnamkriget och 1960-talets vänstervåg kom också 

amerikansk politik och teknik att omvärderas, varvid föreställningen om USA:s förebildlighet blev 

mer än naggad i kanten. Likafullt kom USA:s kulturella inflytande att bestå, vilket redan framgår 

av det faktum att den svenska Vietnamrörelsen formades efter amerikanskt mönster.3 

Inrikespolitiskt kännetecknades decennierna efter andra världskriget annars av ett tämligen 

stort lugn i Sverige. Mellankrigstidens gryende samförståndsanda befästes under beredskapsåren, i 

och med att föreställningar om inhemsk solidaritet och nationell endräkt stod högt i kurs, för att 

sedan slå ut i full blom efter 1945. Stora delar av den socialdemokratiska reformpolitiken kunde 

då genomföras under relativ enighet med de borgerliga partierna, även om vissa inslag blev 

föremål för hård kritik. Dessa år genomdrevs bland annat ett stort antal socialpolitiska reformer, 

rörande alltifrån barnbidrag och sjukförsäkring till fritidens utsträckning, genom lagstiftning om 

kortare arbetsveckor och förlängd semester. I syfte att få stads- och kommunfullmäktige att ta ett 

större ansvar för en mer långsiktig samhällsplanering klubbade riksdagen dessutom igenom nya 

byggnadsföreskrifter, som innebar att kommunerna fick svara för ett avancerat 

projekteringsarbete i form av så kallade generalplaner.4  

Med 1950-talets liberalisering av världshandeln och industriländernas tillväxt kom den 

svenska exporten att växa snabbt fram till 1970-talet. Inom loppet av ett par decennier 

fyrdubblades exportvolymen. Detta medan den inhemska industriproduktionen i stort steg med 

35 procent under 1950-talet och hela 70 procent årtiondet därpå. Sysselsättningen inom 
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industrisektorn nådde samtidigt sin dittills högsta nivå i såväl absoluta som relativa tal. Den 

snabbaste ökningstakten återfanns dock inom tjänstesektorn, där bara gruppen offentliganställda 

expanderade från cirka 90 000 vid krigsslutet till 600 000 år 1970. Så kom också arbetsmarknaden 

att förändras i grunden under efterkrigstiden. Efter en ökning under andra världskrigets första år 

sjönk arbetslöshetssiffrorna oavbrutet och låg sedan (efter 1946) på omkring 3 procent i flera 

decennier. Detta var stor skillnad jämfört med mellankrigstidens förhållanden, då arbetslösheten 

stundom gränsade till 30 procent och inte ens under ”goda år” understeg 10 procent. Under 

efterkrigstiden rådde i stället stundom brist på yrkeskunnigt folk; på sina hålla talades det om full 

– ja, till och med överfull – sysselsättning. Följdriktigt har efterkrigstiden karaktäriserats med 

begrepp som ”folkhemmets skördeår” och ”rekordåren”.5 

Den ökade välfärd som följde i spåren av den offensiva reformpolitiken går att avläsa i de 

nya konsumtionsmönster som utvecklades. Med den förkortade arbetstiden, det ökade 

köputrymmet och varusamhällets växande utbud kom helt andra förutsättningar för befolkningen 

att iscensätta sina liv och sina hem. Lars-Arne Norborg har noterat att 1950- och 1960-talet var 

den period då människor i ”vanliga” inkomstlägen för första gången kunde börja efterfråga bilar, 

fritidshus, längre utlandsresor m.m., varvid lätt iakttagbara skiljelinjer mellan människor från olika 

socialgrupper, i fråga om levnadsvanor och klädedräkt, tenderade att försvinna. Därtill växte 

andelen arbetarbarn inom högre utbildning, även om den sociala snedrekryteringen inom 

prestigeutbildningar, såsom läkar- och juristlinjerna, var fortsatt stor.6 

Ett tydligt mått på det ökade välståndet är för övrigt den explosionsartade utvecklingen av 

antalet TV-licenser i Sverige. Reguljära TV-sändningar kom igång i landet 1956, vilket var ganska 

sent sett i ett europeiskt sammanhang. Som medievetaren Ulf Jonas Björk visat gick dock allt 

snabbt när det nya etermediet väl introducerats. Medan 8 900 TV-licenser utfärdades under det 

första verksamhetsåret räknade Sveriges Radio till hela 599 000 tre år senare. Vidden av TV-

mediets uppsving framgår än bättre vid en internationell jämförelse. Räknat i antal TV-apparater 

per 1 000 invånare låg Sverige på 17:e plats i världen 1956 med 1,4. Mot slutet av 1959 uppgick 

emellertid antalet TV-apparater i landet till 81 per 1 000 invånare, vilket motsvarade en fjärdeplats 

på den internationella rankinglistan efter USA, Kanada och Storbritannien. Fyra år senare, då 

man räknade till att var femte svensk hade en egen TV-apparat, rankades Sverige som världens 

televisionstätaste land, näst USA.7 

Även om sändningstiderna först var begränsade (1956–1958 uppgick sändningstiden till 

totalt ungefär 16 timmar per vecka), menar Ulf Jonas Björk att Sveriges Radio på grund av 

ekonomiska och praktiska omständigheter, var beroende av inköp av utländska program. Detta i 

kombination med tidens stora beundran för USA, jämte de amerikanska TV-bolagens allt hårdare 
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marknadsföring i Europa vid mitten av 1950-talet, borgade för att amerikanska TV-serier och 

långfilmer – som I Love Lucy, Lassie och Bröderna Cartwright – snabbt blev till populära 

samlingspunkter i TV-sofforna. Enligt Björk var den amerikanska ”närvaron” särskilt påtaglig i de 

svenska TV-tablåerna vid 1960-talets början, även om hans beräkningar faktiskt pekar på att de 

amerikanska inslagen allt sammantaget bara uppgick till omkring 10 procent av hela 

programverksamheten. Det hindrade inte allehanda experter och intellektuella från att yrka på att 

Sveriges Radio satte stopp för den förment alarmerande amerikaniseringen inom svensk 

television. Till saken hör att de amerikanska TV-showerna i mycket hölls för att vara opassande 

även rent innehållsligt, då de kritiserades för att vara såväl onödigt sentimentala som alltför 

hårdkokta. Särskilt kontroversiell var den under 1960-talet enormt populära vilda västerngenren, 

vars våldsamheter tycktes riskera att förvandla det uppväxande släktet till inhemska desperados.8 
All skepsis till trots visade sig de amerikanska TV-programmen i allmänhet och det nya 

etermediet i synnerhet, med Orvar Löfgrens ord, snart ha:  

 
samma magiska, nationaliserande kraft som radion. De importerade programmen infogades i ett 

svenskt sammanhang och domesticerades på olika sätt. Bröderna Cartwright fick sin egen svenska 

kult och Little Joe turnerade i folkparkerna. Liksom radiolyssnandet gav tevetittandet nationen en 

gemensam rytm: kvällskaffe till Aktuellt, läsk, chips och kanske en flaska vin till fredagsdeckaren.9   

 

På så sätt bidrog medierna till att synkronisera riket och att odla en känsla av nationell 

samhörighet och en gemensam samtalsplattform (”hörde du…”, ”såg du…”) som suddade ut 

sociala och geografiska gränser. Till saken hör att man i radio och TV skapade tekniker som band 

periferi och centrum tydligt samman, såsom Lennart Hylands nymodiga utnyttjande av telefonen, 

varigenom direktkontakt etablerades mellan TV-studion i Stockholm och medelsvenssons 

vardagsrum i landsorten, vilket gjorde upplevelsen av ett blågult ”vi” än mer påtaglig.10 

 Löfgren trycker annars på att redan de nya konsumtionsmönstren var ett viktigt led i 

försvenskningsprocessen, då längtan efter moderna produkter – såsom nya amerikanska kylskåp, 

praktiska inredningsdetaljer och ett glas iskall Coca Cola – kom att bilda underlag för ”en 

homogenisering av svenska livsformer”, varför det inte så mycket var ”mellankrigstidens 

ideologiska kampanjer [som] efterkrigstidens vardagliga hembyggen, som skapar mycket av den 

inställning till konsumtion, stil, smak och familjeliv som efterhand kommer att utropas till ’något 

typiskt svenskt’ – både av inhemska och utländska betraktare.”11 

 En diskussion av den svenska nationella identitetens utformning under efterkrigstiden kan 

dock inte bara ta fasta på inhemska variabler – även händelseutvecklingen på det internationella 

planet måste vägas in i ekvationen. Sveriges neutralitet under andra världskriget blev, som 
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påpekats, en viktig källa för nationell samhörighet och självförståelse under världsbranden. ”Här 

hemma kom alltså den rationella, lagom och balanserade svensken ut som resultatet av andras 

krig”, som Jonas Frykman träffande har formulerat saken:   

 
Svenskarna kände också sitt starka ansvar att hålla det moderna projektets låga brinnande medan 

andra länder sände sina ungdomar till fronterna. Runt om i landet anordnades det mässor och 

utställningar som handlade om den svenska ungdomen och dess moraliska plikt mot framtiden 

och mot mer olyckligt lottade länder. Framåtblickandet, tilltron till förnuftets seger, möjligheten till 

en samhälleligt ledd modernisering ökade förvissningen om att här hemma fanns reservatet där det 

bästa Europa hade att erbjuda kunde övervintra. Efter fredsslutet stod landet parat att engagera sig 

i internationellt arbete och att tala om för andra länder vilka rationella lösningar som stod att finna 

på deras problem.12 

 

Vad Frykman här kommer in på är föreställningen om Sveriges ställning som ”världssamvete” 

och moralisk stormakt under efterkrigstiden.13 Historikern Kim Salomon har påpekat att denna 

tankefigur fick tydligt fotfäste i det svenska vardagslivet i gemen, under det att den odlades i så till 

synes oskyldiga sammanhang som den svenska populärpressen, där man kapslade in läsarna i kalla 

krigets polariserade världsbild. Salomon skriver: 

 
Nationer beskrivs inte sällan som ett drama om ett folks kamp för självständighet, oberoende och 

nationella värden. Under det kalla kriget är dramat till synes bipolärt. Tematiken öst och väst 

handlar om en konflikt mellan två ideologiska och politiska system med USA respektive Sovjet 

som sinnebilder. Utgångspunkten är emellertid att det kalla kriget i ett svenskt perspektiv i själva 

verket kan karakteriseras som ett triangeldrama med Sverige eller rättare sagt den svenska 

självförståelsen som tredje part. En välmående svensk demokrati utgör normen som skapar 

mening och som konstrueras i relief mot Sovjetunionen och USA.14 

 

Det är mot denna bakgrund som Fredrik Schougs tidigare nämnda analys av konstruktionen av 

nationell identitet inom svensk ishockey under kalla kriget skall ses: en konstruktion där den 

spelmässigt underlägsne (Tre Kronor) genom pejorativa omdömen om det närmast oslagbara 

sovjetiska landslaget och utfall mot kanadensiska spelares förment ojusta metoder, kunde 

förvandlas till den moraliskt överlägsne jämte normalitetens paladiner.  

Innan jag går över till att mer handfast söka bena ut vad som föranledde ishockeysportens 

anmärkningsvärda nationella genomslag efter 1945 är det emellertid viktigt att skissera 

idrottsrörelsens utveckling i stort under efterkrigstiden.  
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Den svenska idrottsrörelsens utformning 1945–1972 
Den väldiga expansion som idrottsrörelsen fick uppleva under mellankrigstiden fortsatte efter 

andra världskriget. Medan de klassiska folkrörelserna fick allt svårare att vinna själar mottog 

landets idrottsföreningar en strid ström av nya medlemmar, varvid idrotten med Jan Lindroths 

ord kom att framstå som det ”mest dynamiska och framgångsrika inslaget i folkrörelsernas 

Sverige”.15 Fredsåret 1945 bestod RF av 7 706 föreningar med 550 000 medlemskap. Tjugofem år 

senare var motsvarande siffror 13 467 föreningar respektive 2 250 000 medlemskap. Över tre 

fjärdedelar av den nära nog fyrdubblade ökningen av antalet medlemskap ägde rum under den 

sista femtonårsperioden.16  

 
Tabell 12: RF:s medlemsutveckling 1940-1970 

År Föreningar Medlemmar 

1940 6 252 415 000

1950 9 189 790 000

1960 9 307 1 297 737

1970 13 467 2 246 264

Källa: Blom & Lindroth 1995, s. 230; Norberg 2002a, s. 54.  
 

Efterkrigstidens tilltagande idrottsintresse innebar även ett publikt uppsving. Torbjörn Andersson 

har exempelvis visat att stora folkmassor då sökte sig till landets fotbollsplaner. Säsongen 1945–

46 noterades det dittills högsta publiksnittet i fotbollsallsvenskan med 8 619 åskådare per match. 

Talande är annars att seriefinalen mellan IFK Norrköping och Malmö FF år 1948 sågs av 25 000 

åskådare, medan omkring 40 000 supportrar följde matchen via högtalarutsändningar i Malmö. 

Även i de lägre divisionerna rapporterades väldiga publikökningar.17  

 En granskning av enskilda idrottsgrenars popularitet under perioden visar annars på både 

kontinuitet och förändring i förhållande till mellankrigstiden. Johan R. Norbergs beräkningar av 

medlemsantalen i RF:s specialförbund 1964 visar att fotboll (450 000 medlemmar), gymnastik 

(366 000 medlemmar) och skidåkning (309 000 medlemmar) alltjämt intog en särställning, medan 

orienteringsporten (258 000 medlemmar) hade seglat upp på en fjärdeplats. Den tidigare så starka 

friidrotten hade dock gått tillbaka. Under 1950-talet mer än halverades friidrottsförbundets 

medlemskader. Även gymnastiken tappade mark. Samtidigt fick dock motionsidrotten sitt reella 

genombrott. Ett viktigt steg i denna riktning var de många stora och folkliga motionsevenemang 

som anordnades under beredskapsåren, varav inte minst de riksmarscher som genomfördes 

1940–1946 förtjänar omnämnande. Därtill ökade antalet korpidrottsföreningar i snabb takt. År 
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1945 var numerären så stor att man valde att gå samman i ett gemensamt riksförbund, Svenska 

korporationsidrottsförbundet.18 

 Parallellt med idrottsrörelsens uppsving förändrades dess sociala sammansättning. Av de 

RF-anslutna föreningarna 1946 hade endast 25 procent särskilda ungdomsavdelningar. Mot slutet 

av 1970-talet var i stället majoriteten av alla medlemmar i åldersspannet 12 till 24 år. Medelåldern 

för inträde i landets idrottsföreningar försköts också successivt nedåt. År 1952 var den 14–15 år, 

medan ungefär hälften av alla föreningsmedlemmar vid 1970-talets början anslöt sig före åtta års 

ålder. Bland de nya medlemmarna märktes också långt fler flickor/kvinnor än tidigare. Räknat i 

relativa tal ökade antalet kvinnor under 1950-talet mer än antalet män. Icke desto mindre utgjorde 

kvinnorna så sent som 1965 blott 15 procent av den sammanlagda medlemskadern, varav 

majoriteten återfanns inom gymnastik, simning och skolidrott. I de stora lagsporterna hörde 

kvinnligt deltagande alltjämt till undantagen.19 

 Även bland idrottsledarna noteras vissa förändringar: dels ökade det totala antalet 

successivt för att vid undersökningsperiodens slut ligga på omkring 150 000 runt om i landet, 

vilket motsvarade ungefär en idrottsledare på var femtonde medlem, dels ökade den externa 

rekryteringen av ledare till idrotten. Mest signifikativ är kanske den växande tendensen att välja in 

politiker i styrelseorganen, men även näringslivsföreträdare utan direkt idrottslig bakgrund 

började få olika förtroendeuppdrag. Till saken hör att Lindroth noterat en förvisso långsam – 

men likväl tydlig – förändring inom idrottsledningen på det administrativa området som går att 

fånga med nyckelorden byråkratisering, specialisering och professionalisering. Lindroth menar närmare 

bestämt att pionjärårens ”lättsamma grepp på administration” – då ”man [hade] kontoret på 

fickan” – började ge vika för ett mer utpräglat tjänstemannastyre, i form av en utbyggnad av 

kansliverksamheten inom idrottsrörelsen i stort.20 Avlönade funktionärer kom därmed i allt större 

utsträckning att kliva in på arenan för att avlasta och komplettera de ideella ledarna. Ändå 

saknade hela sju specialidrottsförbund och tre distriktsidrottsförbund egna kanslier och/eller fast 

anställd personal så sent som vid mitten av 1960-talet. Johan R. Norberg har räknat till inalles 103 

heltids-, 13 halvtids- och fem deltidstjänster inom de svenska idrottsförbunden dessa år, varav 

fotbollförbundet ensamt stod för åtta heltidsanställda tjänstemän.21 

Även bland de aktiva kan man tala om en ”amatörens sorti” vid samma tid. OS-året 1948 

ersatte RF sina rena amatörbestämmelser med allmänna tävlingsbestämmelser, som inte inbegrep 

någon amatördefinition, då ansvaret för amatörfrågans lösning i stället lades över på de olika 

specialidrottsförbunden. I slutet av 1967 beslutade RF utan större diskussion att slopa även de 

allmänna tävlingsbestämmelserna, varvid frågan om ersättning till idrottsutövarna överlämnades 

helt till de enskilda specialidrottsförbunden. Som historikern Karin Wiklund har visat kom detta 
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dock inte att få någon större betydelse för de enskilda idrottsutövarna, eftersom IOK och vissa 

internationella grenfederationer fortsatte att hålla styvt på amatörprincipen.22 

Vad föranledde då idrottsrörelsens anmärkningsvärda utveckling under efterkrigstiden? För 

Paul Sjöblom är saken klar: 

 
Idrottsrörelsens expansion efter kriget kan till stora delar förklaras med en förändrad 

befolkningsstruktur, goda konjunkturer och politiska reformer. Den generella välståndsökning som 

följde när den svenska industriproduktionen ökade medförde både att de kommunala finanserna 

förbättrades och att kraven från gemene man på offentlig service tilltog. Den vuxna befolkningen 

fick mer pengar över i sina plånböcker, arbetade allt färre veckotimmar och hade från och med år 

1951 tre veckors lagstadgad semester. Även fritidsbehoven skulle nu tillfredställas. De kommunala 

beslutsfattarna hade dessutom att ta hänsyn till 1940- och 1950-talens stora ungdomskullar och 

dess sysselsättning under och efter skoltid (obligatorisk nioårig enhetsskola infördes successivt från 

och med 1950). Välfyllda kommunkassor vidgade även utrymmet för de lokala partiföreträdarna 

att göra mer långsiktiga strategival på fritidsområdet.23 

 

Sjöblom trycker alltså särskilt på betydelsen av idrottens kommunalisering, och då inte minst det 

faktum att alltfler kommunala organ kom att ta över ansvaret på anläggningssidan från enskilda 

idrottsföreningar. Han menar för övrigt att det går att urskilja tre olika kommunala strategier vad 

gäller utbyggnaden av idrotts- och friluftsanläggningarna under perioden: en breddningsstrategi, 

en prestigestrategi och en rationaliseringsstrategi. 

Breddningsstrategin gick ut på att sprida anläggningar till nya stads- och kommundelar för att 

underlätta idrottsutövandet för regionens samtliga invånare och fysiskt samordna aktiviteterna i 

och med den nya familjepolitiken. Idrottsligt sett handlade det huvudsakligen om en hälsoinriktad 

motionsidrottssatsning i enlighet med den överordnade idén om ”idrott åt alla”. Prestigestrategin 

syftade däremot till att bygga stora och i samhället centralt belägna anläggningar. I stort sett rörde 

det sig om en prestationsidrottssatsning, genom uppförande av större kapitalintensiva 

anläggningar (sporthallar, konstfrusna isbanor, ishallar m.m.) med det komplementära målet att 

skapa goda förutsättningar för de lokala representationslagen i de manligt dominerade 

lagsporterna. Mot slutet av 1960-talet började dock rationaliseringsstrategin att utmärka sig i rikets 

större städer. Den handlade i stället om att söka samlokalisera idrotts- och friluftsanläggningar 

med parker och kulturverksamhet, jämte andra lokaler för barn- och ungdomar.24 

Sjöblom framhåller att det är svårt att avgöra vilken strategi som dominerade, liksom vilka 

aktörer som drev på utvecklingen, men att en sak är klar: alla strategier premierade den RF-ledda 

föreningsidrotten. Han menar också att den kommunala idrottspolitiken under efterkrigstiden 

inte längre handlade om att försöka ”tillfredsställa medborgarnas behov utan om att vara med om 
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att skapa dem”. Så steg också de kommunala nettokostnaderna för idrotts- och friluftsverksamhet 

åren 1952–1968 med omkring 340 miljoner kronor, vilket med inflationen motsvarade 550 

procent. Parallellt ökade antalet idrottsplatser i landet från 2 400 till 3 400.25  

Det är dock viktigt att hålla i minnet att även det statliga idrottsstödet ökade rejält under 

efterkrigstiden. Johan R. Norberg har noterat att enbart bidragen från handelsdepartementet steg 

från 1 855 000 kronor för budgetåret 1945/1946 till drygt 33 miljoner kronor för året 1969/1970. 

Till detta kom alla övriga idrottsrelaterade bidrag, såsom det så kallade fritidsgruppstödet och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder, vilket innebar att det statliga idrottsstödet vid 1960-talets slut 

uppgick till omkring 40 miljoner kronor.26 

 Allt detta bottnade i sin tur i det att den tidigare så hårt kritiserade idrottsrörelsen vid 

krigsslutet 1945 framstod som ”naturlig aktör och samarbetspartner till stat och kommuner vad 

gällde folkhälsa och ungdomsfostran i uppbyggandet av det nya välfärdssamhället”.27 Hur kom 

sig detta? 

 

 

Idrott och nationell gemenskap 
Jag har framhållit att mellankrigstidens oväntade tipsguld kan sägas ha fört in idrottsrörelsen i 

folkhemsprojektet. Samtidigt är det klart att andra världskriget inte skall ses som någon parentes i 

den svenska idrottshistorien, utan bättre förstås som en formativ fas där mycket av grunden lades 

för idrottsrörelsens påfallande efterkrigsexpansion. Historikern Johnny Wijk har närmare bestämt 

visat att de speciella förutsättningar som rådde under beredskapsåren gjorde ”att idrotten som en 

nationellt samlande kraft kom att framstå i ny belysning”.28 En central aspekt av detta var den så 

kallade ungdomsfrågan. 

Mot slutet av 1930-talet var den föregivet problematiska ungdomen en brännande fråga i 

svensk samhällsdebatt. Indignerade skildringar av den yngre generationens allt livligare fritids- 

och nöjesliv cirkulerade och underblåstes av alarmerande rapporter om ökad brottlighet bland de 

unga. I och med andra världskrigets utbrott, och Sveriges förvandling till ett beredskapssamhälle, 

späddes oron på ytterligare, under det att samtida debattörer pekade på att alla inkallelser gjorde 

att ungdomen lämnades närmast helt utan vuxengenerationens tillsyn. Den uppjagade stämningen 

ledde till att en statlig utredning tillsattes, den så kallade Ungdomsvårdskommittén (1939), med 

uppdrag att undersöka ungdomarnas situation. Ungdomsvårdskommittén kom att avlägga hela 

sju betänkanden under 1940-talet, varav en del fick betydelse för idrottsrörelsens agerande i 

ungdomsfrågor.29  
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I och med att många idrottsföreningar tillhörde landets flitigaste arrangörer av dansaftnar – 

eller idrottsfester, som de ofta rubricerades – kom idrottsrörelsen att dras in i debatten och 

beskyllas för bristande moral och för att strunta i ansvaret att fostra de unga till goda medborgare. 

Ungdomsvårdskommittén gav emellertid idrottsrörelsen möjlighet att förbättra anseendet, då den 

kom fram till att de befintliga samhällsorganen inte kunde lösa ungdomarnas fritidsvanor på egen 

hand. Wijk skriver:  

 
Utredarna betonade att eftersom flertalet ungdomar ej hade möjlighet att fortsätta studera efter 

folkskolan – endast ett mindre antal gick till läroverk eller folkhögskola – hade det organiserade 

föreningslivet en mycket viktig uppgift att fylla som någon slags medborgerlig fortsättningsskola. I 

föreningslivet fick ungdomarna tillfälle att lära sig att diskutera, att offentligt framträda, förhandla, 

föra protokoll och räkenskaper, menade utredningsskribenterna. Problemet var dock att de 

ungdomar som allra bäst skulle behöva uppfostras stod utanför föreningslivet, menade utredarna. 

Föreningarna borde försöka hitta nya vägar eftersom samhället förändrades så snabbt. Det blev allt 

svårare att engagera ungdomen med enbart ”gamla” aktiviteter, och föreningarna måste göra sina 

program mer moderna och stimulerande. Konkurrensen från till exempel nöjesindustrin var 

påtaglig.30 

 
I linje med dessa tankar kom Ungdomsvårdskommittén att föreslå ett ambitiöst åtgärdsprogram 

rörande sådant som att ge ekonomiskt stöd till uppförande och upprustning av lokaler, anordna 

ungdomsledarkurser, anställa ungdomsinstruktörer samt inrätta ett speciellt bidrag som skulle 

utdelas till föreningar och organisationer som bedrev ett fostrande ungdomsarbete.31  

Inom idrottsrörelsen var man snabb med att hörsamma de politiska signalerna. På våren 

1942 bildade RF en särskild Ungdomskommitté med uppgift att besörja en landsomfattande 

ungdomssatsning gällande alltifrån utbildning av ungdomsledare till genomförandet av konkreta 

propagandainsatser, såsom särskilda ungdomsarrangemang och framtagandet av broschyrer med 

information om hur man gick till väga för att bilda ungdomsavdelningar. Därtill pläderades för 

vikten av att idrottsrörelsens företrädare tog krafttag för att öka sitt samhällsengagemang och då 

inte minst när det gällde omhändertagandet av ungdomar.32  

Arbetet gav också resultat. Ungdomskommitténs olika propagandaarrangemang redovisade 

stadigt ökande deltagarsiffror. Fredsåret 1945 fullgjorde exempelvis 8 000 deltagare provet för 

Ungdomens simborgarmärke, mot 2 000 året innan. Samma år konstaterades att det fanns 829 

utpräglade ungdomsavdelningar med totalt 26 000 medlemmar inom landets idrottsföreningar. 

Av dessa hade hela 521 tillkommit efter det att RF:s ungdomskommitté dragit igång sitt arbete. 

Vid nyåret 1945 noterades för övrigt att det hade arrangerats ungdomsledarutbildningar i 20 av 

landets totalt 23 distrikt, varpå det beslöts att de tre resterande distrikten (Göteborg, Halland och 
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Västergötland) skulle tillskrivas med uppmaningen att genast komma igång med arbetet samt 

informeras om att ekonomiskt stöd utgick, enär det fanns pengar öronmärkta för ändamålet. RF:s 

Ungdomskommitté fortsatte sin verksamhet under hela 1950-talet för att läggas ned våren 1961, 

då ungdomsidrotten i landet fått en sådan omfattning och lokal förankring att det inte längre 

behövdes någon central dirigeringsenhet; omhändertagandet av ungdomen hade ”växt fram som 

ett av idrottsrörelsens mest utmärkande triumfkort”.33 Frågan var då inte heller om idrotten 

skulle få något statsanslag, utan hur stort det skulle vara.34 

Att idrotten vann mark under beredskapsåren kopplar Wijk även till dess förmåga att skapa 

nationell gemenskap. Det svenska idrottslivet fortsatte ungefär som tidigare under kriget. I detta 

hade idrottsföreträdarna statsmakternas stöd, eftersom man tyckte det var angeläget att invånarna 

kunde engagera sig i vardagliga ting i motsats till krigets fasor. Trots det ständiga inflödet av 

dramatiska krigsnyheter upptog idrottshändelser också allt större utrymme i landets tidningar. 

Uppmärksamheten kom i särskilt stort utsträckning att riktas mot friidrotten och de 

framgångsrika svenska landslagslöparna med Gunder Hägg (som satte 15 världsrekord åren 

1941–1945, varav hela tio under 1942) i spetsen.35 

Wijk noterar att den mediala bevakningen av Hägg kulminerade i samband med dennes 

USA-resa sommaren 1943, då stora delar av landets befolkning följde hans bravader via 

livereferat i radion jämte en intensiv pressrapportering, varvid han snart kom att framstå som 

”något av en nationalhjälte, även långt utanför de idrottsintresserades krets.”36 Wijk framhåller att 

Gunder Hägg förmodligen var ”den första svenske idrottsstjärna som upphöjdes till folklig 

nationalidol i Sverige”37 och att man kan ”spekulera” om inte ”orostiderna förstärkte behovet av 

nationell identifikation”, varför ”Gunder Hägg och övriga löparstjärnor fick ersätta avsaknaden 

av egna krigshjältar”.38 Wijk tilläger dessutom att det väldiga mediala intresset torde ha haft stor 

betydelse för att tävlingsidrotten kunde flytta fram sina positioner under kriget.39 

Torbjörn Andersson har annars talat om att fotbollsportens frammarsch under 1940-talet 

medförde att fotbollspelaren i sig fick en alltmer upphöjd samhällsposition, och då faktiskt kom 

att representera den normativa svenska manligheten: 

 
Med andra världskriget försvann i stort sett [alla tidigare tveksamheter] runt fotbollsspelarna som 

nationella förebilder. Om en särskild spelare skall lyftas fram som symbol för den oklanderlige 

svenske fotbollshjälten, är det tveklöst Gunnar Nordahl – han personifierade den hegemoniska 

maskuliniteten. Hans genombrott innebar ett slutgiltigt erkännande av den norrländska fotboll, 

vilken länge betraktats som ett utslag av en primitiv och snudd på våldsam nybyggarkultur. Med 

bröderna Nordahl (förutom Gunnar även Knut och Bertil) blev till sist hela den svenska nationen 

att räkna med i fotbollssammanhang. Gunnar Nordahl blev den förste spelare som värvades från 

övre Norrland till allsvenskan, i detta fall Degerfors IF. Att brödraskaran var sprungna ur en liten 
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västerbottnisk bruksort, Hörnefors, låg helt i linje med samtidens idealisering av bruksorterna, där 

både de rationella samhällsförhållandena och det rejäla folkmaterialet imponerade. Gunnar 

Nordahl var enligt beskrivningarna en god kamrat och dessutom ytterligt skötsam, såväl nykterist 

som icke-rökare, och samtidigt en snabb och tuff forward, som om vartannat forcerade och 

dundrade in hett efterlängtade mål för svenska landslaget. Han stod för något enkelt och oförstört 

och verkade därigenom högeffektivt på gigantismens sportscener […].40 

 

Det går att diskutera huruvida Hägg eller Nordahl verkligen var Sveriges främste idrottsstjärna 

under 1940-talet. För min del är det emellertid viktigare att understryka att det i princip var 

samma egenskaper som betonas i de samtida idolporträtten av Hägg och Nordahl, under det att 

de båda utmålades som skötsamma och anspråkslösa idrottsmän som stod med fötterna fast 

förankrade i jorden, samt att dessa egenskaper låg i linje med den nationella identitet som växte 

fram i Sverige vid samma tid.41 

 Den idrottsliga skötsamhetsretoriken kom annars, som Andersson själv påpekat, att nå sin 

kulmen med Rekord-Magasinet. Denna tidning startades mot slutet av 1942 och blev snabbt en 

succé bland landets ungdomar, vilket framgår av dess stora upplagestegring under 1940-talet från 

30 000 till 130 000. Innehållsligt bjöd Rekord-Magasinet läsekretsen på alltifrån detektiv- och 

äventyrsberättelser till diverse idrottsreportage, sportnoveller och idolporträtt. Insprängt här och 

där på tidningens sidor fanns också uppbyggliga slogans för nykterhetens sak, såsom ”Slagkraft 

och framåtanda kräver NYKTERHET!” och ”Livets kraftmätning vinnes av NYKTER 

UNGDOM!”. Dessa slogans torde ha slagit an en sträng hos den idrottsintresserade läskretsen, 

eftersom de gjorde gällande att man blev framgångsrik av att spotta i glaset.42 

 Fredrik Schoug har närstuderat det uppfostrande patos som utmärkte Rekord-Magasinets 

sportnoveller, under det att man där regelmässigt dramatiserade den klassiska kampen mellan gott 

och ont för att tvinga läsarna till eftertanke. Ett ledmotiv i dessa sammanhang var kontrasteringen 

av landsortens föregivna äkthet, vanlighet och nära samhörighet mot stadens falskhet, överdrifter 

och förkastliga individualism. I Rekord-Magasinet blev så ”den helt vanlige arbetargrabben, med 

egenskaper som enkelhet, käckhet, idealism, flärdfrihet, målmedvetenhet, skötsamhet, flit, 

framåtanda, heder, ärlighet, nykterhet, kamratlighet och trohet” den självklare hjälten, då dessa 

attribut inte bara gjorde att han framstod som ”överlägsen på fotbollsplanen eller i skidspåret, 

utan […] också som klippt och skuren för” den framväxande folkhemsgemenskapen. Omvänt 

förkunnade berättelserna att självbespegling, lössläppthet, fusk och flärd obönhörligen ledde till 

upplösning och fall.43  

 I och med att de egenskaper som Rekord-Magasinet framställde som eftersträvansvärda låg i 

linje med den svenska modellen, kan tidningen sägas ha verkat för inympandet av skötsamhetens 
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och kamratandans ideal i den unga, idrottsintresserade läsekretsen, samtidigt som den kom att 

bilda en plattform för inskolning i den moderna svenskheten. Tidningens direkta betydelse för 

den svenska idrottsnationalismens utformning under efterkrigstiden får annars bli en fråga för 

framtida forskning. Schoug menar i varje fall att mycket av de idealbilder som Rekord-Magasinet 

projicerade äger giltighet ännu vid millennieskiftet 2000, i och med att idrottsstjärnor än idag 

förväntas vara goda föredömen. Jag delar denna uppfattning, men vill samtidigt inflika att Helena 

Tolvhed påvisat en ökad differentiering i veckopressens representationer av svenska idrottsmän 

vid 1960-talets mitt. Detta då OS-rapporteringen vittnar om framkomsten av ett nytt och 

konkurrerande manlighetsideal – i form av den så kallade playboymaskuliniteten – vilket genom 

”betoning av självständighet, konsumtion och lustprincipen framstår […] som den kollektivt 

inriktade, plikttrogna och uppoffrande kroppsdisciplineringens raka motsats”.44 Samtidigt visar 

Tolvheds analys av de svenska idrottsmännens  

 
framgångar […] en påfallande kontinuitet i förhållande till tidigare år. De diskurser som länkar 

samman maskulinitet, nation och en disciplinerad och stark manskropp framstår därmed som 

fortsatt kulturellt relevanta för gestaltning av nationell framgång på en internationell arena. 

Nationen förefaller i detta sammanhang överordnas en manlig generationskonflikt.45 

 

Vad som gör detta särskilt intressant i sammanhanget är att playboymaskuliniteten – liksom den 

svenska folkhemsidentiteten – alltså formades under amerikanskt inflytande.  

 

 

Konklusion 
Med andra världskrigets slut kan en ny tid sägas ha inletts, präglad av såväl betydande ekonomisk 

uppgång och förbättrade levnadsförhållanden som globala stormaktskonflikter, under det att kalla 

krigets mörka skugga lade sig över världen. Sveriges utrikespolitik vägleddes då av principen 

”alliansfrihet i fredstid, syftande till neutralitet i krig” samtidigt som landet intog en aktiv roll i 

FN:s fredsbevarande verksamhet. Samtidigt kännetecknades den inrikespolitiska situationen av 

ett förhållandevis stort lugn. Stora delar av den socialdemokratiska reformpolitiken kunde då 

genomföras under relativ enighet med de borgerliga partierna. Bland annat genomfördes ett stort 

antal socialpolitiska reformer, rörande alltifrån barnbidrag och sjukförsäkring till fritidens 

utsträckning genom lagstiftning om kortare arbetsveckor och förlängd semester.  

Den ökade välfärd som följde i spåren av den offensiva reformpolitiken går att avläsa i de 

nya konsumtionsmönster som utvecklades. Med den förkortade arbetsiden, det ökade 

köputrymmet och varusamhällets växande utbud kom helt andra förutsättningar för befolkningen 
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att iscensätta sina liv och sina hem, varvid lätt igenkännbara skiljelinjer mellan människor från 

olika socialgrupper tenderade att försvinna. Följdriktigt har efterkrigstiden karaktäriserats med 

begrepp som ”folkhemmets skördeår” och ”rekordåren”. 

De nya konsumtionsmönster som utvecklades var ett viktigt led i försvenskningsprocessen, 

då längtan efter moderna produkter – såsom amerikanska kylskåp, praktiska inredningsdetaljer 

eller ett glas Coca Cola – kom att bilda underlag för en ”homogenisering av svenska livsformer”, 

varför det kanske var mer var efterkrigstidens vardagliga hembyggen, än mellankrigstidens 

ideologiska kampanjer, som skapade det som sedermera kommit att betraktas som typiskt svensk 

stil, smak och familjeliv. Samtidigt är det klart att utvecklingen på det internationella planet kom 

att få betydelse för den nationella identitetens utformning i landet efter 1945. Detta då 

föreställningen om den välmående svenska demokratin och spirande samförståndsandan kom att 

bilda underlag för den nationella självbild som skapades i opposition till Öst- och Västblocket. 

 Den väldiga expansion som idrottsrörelsens upplevde under mellankrigstiden fortsatte efter 

andra världskriget. Medan de klassiska folkrörelserna fick allt svårare att vinna själar mottog 

landets idrottsföreningar en strid ström av nya medlemmar, varvid idrottsrörelsen kom att 

framstå som det ”mest dynamiska och framgångsrika inslaget i folkrörelsernas Sverige”. En 

granskning av de enskilda grenarnas popularitet visar annars på både kontinuitet och förändring: 

fotboll, gymnastik och skidåkning intog alltjämt en särställning, medan friidrotten tappade mark 

och motionsidrotten fick sitt reella genombrott. Parallellt med detta förändrades den sociala 

sammansättningen, så till vida att medelåldern sjönk och antalet flickor/kvinnor ökade markant. 

På ledarnivå noterades en ökad externrekrytering i form av en växande tendens till att välja 

politiker och näringslivsrepresentanter utan direkt idrottslig bakgrund till idrottsliga 

företroendeuppdrag. I övrigt går det att urskilja en långsam, men likväl tydlig, förändring på det 

administrativa planet, under det att pionjärårens ”lättsamma grepp på administration” – då ”man 

[hade] kontoret på fickan” – började ge vika för ett mer utpräglat tjänstemannastyre, i form av en 

utbyggnad av kansliverksamheten inom idrottsrörelsen i stort, där avlönade funktionärer tog över 

mer och mer av den dagliga driften av verksamheten.  

 Idrottsrörelsens anmärkningsvärda expansion under efterkrigstiden kan till stora delar 

förklaras med den allmänna välståndsökningen jämte idrottens generella kommunalisering, då 

kommunernas välfyllda kassor medgav mer långsiktiga strategival på fritidsområdet i form av en 

omfattande utbyggnad av de lokala idrotts- och friluftsanläggningarna. Den kommunala 

idrottspolitiken genomgick också en förändring så till vida att den inte längre gick ut på att söka 

möta medborgarnas behov utan om att bidra till att skapa dem. Även statens idrottsstöd ökade. 

Allt detta bottnade i att idrotten efter 1945 framstod som ”naturlig aktör och samarbetspartner 
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till stat och kommuner vad gällde folkhälsa och ungdomsfostran i uppbyggandet av det nya 

välfärdssamhället. 

Mycket av grunden till idrottsrörelsens efterkrigsexpansion kom annars att läggas under 

kriget då beredskapsårens särskilda förhållanden gjorde ”att idrotten som en nationellt samlande 

kraft kom att framstå i ny belysning”. Mot slutet av 1930-talet var den föregivet problematiska 

ungdomen en brännande samhällsfråga i Sverige. I och med krigsutbrottet späddes oron på, då 

alla inkallelser tycktes göra att den yngre generationen lämnades helt utan de vuxnas tillsyn. Den 

uppjagade stämningen gjorde att den statliga Ungdomsvårdskommittén tillsattes med uppdrag att 

undersöka ungdomarnas situation. Under 1940-talet kom Ungdomsvårdkommittén att avlägga 

hela sju betänkande, varav en del fick direkt betydelse för idrottens agerande i ungdomsfrågor. 

Inom RF kom man nämligen att hörsamma de politiska signalerna som sändes ut gällande vikten 

av en rejäl utbyggnad av fostrande föreningsverksamhet för landets ungdomar, varvid en 

landsomfattande satsning inleddes för att få utveckla ungdomsidrotten. Att detta arbete gav 

resultat framgår av det snabbt växande antalet ungdomar inom landets idrottsföreningar.  

Att idrotten vann mark under beredskapsåren kan också förklaras med hänvisning till dess 

förmåga att skapa nationell gemenskap. Det svenska idrottslivet fortsatte ungefär som tidigare 

under kriget. Trots det ständiga inflödet av dramatiska krigsnyheter upptog idrottshändelser 

också allt större utrymme i landets tidningar. Uppmärksamheten kom i särskilt stor utsträckning 

att riktas mot friidrotten och de framgångsrika svenska landslagslöparna med Gunder Hägg i 

spetsen. Den mediala bevakningen av Hägg kulminerade i samband med dennes USA-resa 

sommaren 1943, då stora delar av landets befolkning följde hans bravader via livereferat i radion 

jämte en intensiv pressrapportering, varvid han snart kom att avteckna sig som en nationalhjälte, 

även utanför de idrottsintresserades krets. Detta hade sannolikt att göra med att det oroliga 

världsläget ökade behovet av nationell identifikation, varför ”Gunder Hägg och övriga 

löparstjärnor fick ersätta avsaknaden av egna krigshjältar”. 

En annan stor svensk idrottsstjärna under 1940-talet var Gunnar Nordahl. Idolportätten av 

Hägg och Nordahl kretsade i princip kring samma egenskaper, under det att de båda utmålades 

som skötsamma och anspråkslösa idrottsmän som stod med fötterna fast förankrade i jorden. 

Detta var betecknande nog egenskaper som låg i linje med den blågula folkhemsidentitet som 

växte fram vid samma tid. Den idrottsliga skötsamhetsretoriken kom annars att nå sin kulmen i 

ungdomstidningen Rekord-Magasinet. I Rekord-Magasinets idrottsnoveller var ”den helt vanlige 

arbetargrabben, med egenskaper som enkelhet, käckhet, idealism, flärdfrihet, målmedvetenhet, 

skötsamhet, flit, framåtanda, heder, ärlighet, nykterhet, kamratlighet och trohet” den helt 

självklare hjälten, eftersom dessa attribut inte gjorde att han framstod som ”överlägsen på 
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fotbollsplanen eller i skidspåret, utan […] också som klippt och skuren för” den framväxande 

folkhemsgemenskapen. Omvänt förkunnande berättelserna att självbespegling, lössläppthet, fusk 

och flärd obönhörligen ledde till upplösning och fall. I och med att de egenskaper som Rekord-

Magasinet framställde som eftersträvansvärda låg i linje med den svenska modellen kan tidningen 

sägas ha verkat för inympandet av skötsamhetens och kamratandans ideal i den unga, 

idrottsintresserade läsekretsen, samtidigt som den kom att bilda en plattform för inskolning i den 

moderna svenskheten. 
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KAPITEL 12  
Svensk ishockey i internationell belysning 

1945–1972 
 

 

etta kapitel rör den praktiska ishockeyverksamhetens konkreta utformning i Sverige 

1945–1972. Tanken är att måla upp en fond mot vilken ishockeysportens nationella 

uppsving efter andra världskriget sedan kommer att analyseras. Framställningen 

inleds med en övergripande diskussion av ishockeyns utveckling på internationell nivå under kalla 

kriget med fokus på Kanada och Sovjet. Därpå granskas ishockeyns utbredning och anslutning i 

Sverige under perioden. Längre fram i kapitlet följer en mer handfast redogörelse för den 

inhemska ishockeykulturen jämte sportens ekonomiska villkor i landet. Kapitlet rundas av med en 

konklusion där analysresultatet summeras. 

D
 

 

Nedslag i ishockeyvärlden 
I slutet av april 1946 anordnades Internationella ishockeyförbundets första kongress på sju år. 

Bland frågorna på dagordningen märks inte minst revideringen av medlemsregistret efter andra 

världskrigets verkningar. Tyskland och Japan uteslöts ur förbundet, medan de baltiska ländernas 

medlemskap revs upp i och med deras uppgående i Sovjet. Vidare valdes Danmark in som ny 

medlem, samtidigt som Österrike återfick sin plats i församlingen (landet avskrevs i och med 

Anschluss 1938). Japans och Västtysklands tid ute i kylan blev dock inte särskilt långvarig, då de 

återinträdde i förbundet i början av 1950-talet. Några år senare (1956) togs även Östtyskland upp 

i rullorna. Under 1963/1964 expanderade förbundet ytterligare genom inval av Ungern, Kina 

samt Nord- och Sydkorea. Vid undersökningsperiodens slut (1972) bestod det internationella 

ishockeysamfundet av sammanlagt 29 medlemsländer, spridda över alla fem världsdelar, men med 

klar tyngdpunkt i Europa.46 

Det första stora internationella mästerskapet efter krigsslutet gick av stapeln i Prag 1947. I 

Kanadas frånvaro bärgade värdlandet Tjeckoslovakien guldmedaljerna, sedan Sverige tappat 

förstaplatsen i sista matchen efter en osedvanligt blek insats mot de förmodade slagpåsarna från 

Österrike. Året efter var Kanada tillbaka på den internationella ishockeyscenen, då man tog hem 

OS-titeln i St. Moritz. USA diskvalificerades emellertid, efter att två rivaliserande amerikanska 

ishockeyförbund hade sänt varsitt lag till turneringen, och det som till slut ställde upp till spel inte 
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ansågs svara upp mot de olympiska amatörbestämmelserna.47 Året efter vann Tjeckoslovakien 

VM i Stockholm före Kanada och USA. Det tjeckiska laget fick dock aldrig chans att försöka 

försvara världsmästartiteln i London-VM 1950, då spelartruppen arresterades av den inhemska 

säkerhetspolisen precis före avfärd, anklagade för att ha planerat att ”hoppa av” i väst. I 

tjeckernas frånvaro vann i stället Kanada VM såväl 1950 som 1951 (Paris).48 

 

Tabell 13: Internationella ishockeyförbundets medlemsländer 1972 

Australien Frankrike Kanada Rumänien Sverige Västtyskland

Belgien Holland Kina Schweiz Sydafrika Österrike 

Bulgarien Italien Nordkorea Sovjet Sydkorea Östtyskland

Danmark Japan Norge Spanien Tjeckoslovakien USA 

Finland Jugoslavien Polen Storbritannien Ungern  

Källa: Pucken 1972, s. 63. 

 

Kanada bojkottade VM i Schweiz 1953 med anledning av växande kritik i Europa rörande landets 

hårdföra spelstil. I stället kunde Sverige bärga sin första VM-titel sedan dess främste konkurrent, 

Tjeckoslovakien, åkt hem mitt under turneringen på grund av att landets president, Klement 

Gottwald, precis avlidit. Den stora nyheten i ishockeyvärlden 1954 var Sovjets sensationella debut 

på den internationella scenen då laget i suverän stil vann VM-bucklan, före Kanada och Sverige. 

VM-arrangemanget i Västtyskland 1955 fanns på sina håll vara ”ur många synpunkter rätt 

irriterande genom förflyttning mellan inte mindre än fyra olika städer”, det vill säga Köln, 

Dortmund, Düsseldorf och Krefeld. Till saken hör att deltagarländerna nästa fördubblats jämfört 

med VM-turneringen året innan (1954: 8, 1955: 14). Kanada tog hem VM-titeln sedan dess 

representationslag – som var fyllt av reamatöriserade proffsspelare – sopat banan med allt 

motstånd.49 

 OS-turneringen i Cortina i Italien 1956 rubricerades av Internationella ishockeyförbundets 

dåvarande president, Walter Brown, som historiens bästa. Sovjet slog Kanada i finalen (2–0) som 

spelades i extrem kyla (under matchen värmde sig det sovjetiska laget med filtar i avbytarbåset, 

medan nordamerikanerna draperade sig i ylletröjor). Världsmästerskapet 1957 arrangerades i 

Moskva. Turneringen svärtades av att flera länder, däribland USA och Kanada, vägrade att delta 

till följd av Sovjets agerande under Ungernkrisen (1956). Flertalet av matcherna spelades 

inomhus, men på grund av det stora publiktrycket flyttades finalen Sovjet–Sverige till 

fotbollsarenan Leninstadion, där närmare 50 000 åskådare fick se Tre Kronor lyfta VM-bucklan 

(matchen slutade 4–4). Detta är den största publiksiffra som noterats vid en VM-match i 

ishockey.50 
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VM i Schweiz 1961 var den sista turnering som spelades utomhus. I Lausanne användes en 

swimmingpool som underlag för rinken; anmärkningsvärt nog satt hopptornet kvar längst ned i 

ena änden. Denna turnering kan även betecknas som en vattendelare i ett annat avseende, under 

det att deltagarländerna för första gången delades in i A-, B- och C-grupper alltefter spelstyrka. 

Dessförinnan spelades B-gruppen endast när så många lag anmält sig till världsmästerskapen att 

turneringen riskerade att bli för stor för att kunna genomföras.51  

I skarven mellan 1950- och 1960-talet firade Kanada stora internationella framgångar, i 

form av tre raka VM-guld (1958, 1959, 1961), där man vann 26 av sina totalt 29 matcher. I VM i 

Colorado Springs 1962 fick man dock se sig besegrade av Tre Kronor, medan VM i Sverige 

påföljande år blev en än större nesa för Kanada, i och med att man då för första gången blev helt 

utan medalj vid ett internationellt mästerskap. I stället framträdde Sovjet som världsishockeyns 

store dominant. Åren 1963–1972 vann det sovjetiska ishockeylandslaget sammanlagt tio av de 

elva stora internationella mästerskap som genomfördes (tre OS- och sju VM-guld), varav nio i 

rad.52 Samtidigt lade sig kalla krigets skugga alltmer över den internationella ishockeyscenen. 

Under OS-finalen i Squaw Valley i USA 1960 låg USA under med 4–3 efter två perioder 

mot Tjeckoslovakien. Det sovjetiska laget gick då in och erbjöd de amerikanska spelarna syrgas 

(som de själva använde under matcherna), varvid Team USA kom ut som ett nytt lag i tredje 

perioden och seglade ifrån motståndarna (9–4) på vägen mot OS-guldet.53 Vid VM i Schweiz 

1961 lämnade Västtyskland walk over i matchen mot Östtyskland, efter att den västtyska 

regeringen uppmanat laget att inte ställa upp till spel, då man på så sätt skulle slippa salutera den 

östtyska flaggan, vilket annars var kutym. Vid ländernas VM-match två år senare gav Östtyskland 

igen genom att lagets samtliga spelare vände ryggen mot den västtyska fanan när nationalsången 

spelades. Även VM-turneringen däremellan (Colorado Springs, 1962) färgades av storpolitiska 

förvecklingar. I spåren av Berlinmurens uppförande sommaren 1961 vägrades nämligen det 

östtyska laget inresetillstånd till USA, varvid Sovjet och Tjeckoslovakien gjorde gemensam sak 

och bojkottade turneringen.54  

Bara några år senare var det helt annat ljud i skällan, då Sovjets militära ingripande i 

Tjeckoslovakien efter Pragvåren 1968 ledde till öppen konflikt på ishockeyrinken. Internationella 

ishockeyförbundets informationsansvarige, Szymon Szemberg, har kallat ländernas dubbelmöte 

under Stockholms-VM 1969 (dit turneringen omlokaliserades efter att det tilltänkta 

arrangörslandet, Tjeckoslovakien, avsagt sig värdskapet på grund av den politiska situationen) för 

de tveklöst mest emotionellt inbäddade matcherna i ishockeyns historia, internationellt sett. 

Tjeckoslovakien segrade i båda matcherna (2–0 och 4–3), men Sovjet vann ändå VM-turneringen 
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som sådan. Vid VM i Prag lyckades dock det tjeckoslovakiska laget gå hela vägen, medan de 

sovjetiska kontrahenterna kom först på tredje plats.55 

Vid 1970-talets början blev också amatörbestämmelserna en het potatis inom internationell 

ishockey i stort. I samband med VM-turneringen i Stockholm i mars 1969 tog Kanada upp frågan 

om att tillåta medverkan av sex professionella spelare per lag i internationella mästerskap, men 

utan resultat. Under Internationella ishockeyförbundets kongress i Crans sur Sierre i Schweiz, 

sommaren 1969, fortsatte Kanada att yrka på att VM skulle öppnas för proffs. Från kanadensiskt 

håll pläderade man där för att alla länder skulle få använda tolv professionella ishockeyspelare 

under de planerade världsmästerskapen i Kanada året därpå.56 Efter ingripande av Internationella 

ishockeyförbundets ordförande, John ”Bunny” Ahearne, nådde man fram till en kompromiss 

som gick ut på att varje land hade rätt att använda nio proffs i världsmästerskapen, under 

förutsättning att: a) det inte rörde sig om NHL-proffs, b) dessa ”farmarspelare” hade 

reamatöriserats minst sex veckor före turneringen ifråga (det vill säga inte deltagit i någon 

proffsmatch under perioden, vilket var en rejäl inskränkning av den tidigare sex månader långa 

karensperioden) samt c) de övriga länderna inte skulle riskera att förlora sin OS-status. IOK lät då 

meddela att denna väg inte var framkomlig, och att alla lag som medverkade i ett proffsförstärkt 

VM skulle diskvalificeras från vidare olympiskt deltagande. Från kanadensiskt håll reagerade man 

på detta genom att avsäga sig arrangörskapet för den förestående VM-turneringen (vilket i stället 

övertogs av Sverige) och dra sig tillbaka från medverkan i Internationella ishockeyförbundets 

mästerskap (först vid VM i Wien 1977 var man tillbaka).57 I stället kom man att ställa upp med 

sina bästa NHL-spelare mot Sovjets landslag i utmanarmötet Summit Series, i september 1972, en 

matchserie som ishockeyskribenterna Joe Pelletier och Patrick Houda betecknat som ”the Birth 

of Top Level International Hockey”.58 

Under Kanadas bortavaro fortsatte dock arbetet med att se över amatörbestämmelserna 

inom Internationella ishockeyförbundet. Vid förbundskongressen 1970 enades delegaterna runt 

ett svenskt förslag till ”modernisering” av amatörbegreppet, innebärande att en ishockeyspelare 

var amatör ”så länge han [hade] ett civilt yrke varav han [erhöll] sin huvudsakliga försörjning.”59 

Vid sidan av detta kom frågan om en europeisk proffsliga ånyo upp på bordet. En grupp 

nordamerikanska affärsmän, med NHL-laget Detroit Red Wings ägare Bruce Norris i spetsen, 

ville dra igång European Ice Hockey League, med ett antal proffslag spridda över den europeiska 

kontinenten. Projektet grusades dock tidigt i och med att Sovjet och Tjeckoslovakien avböjde 

medverkan. Det är ändå tydligt att proffsplanerna vållade oro inom europeisk ishockey, eftersom 

dess företrädare var rädda för att projektet skulle hämma sporten nationellt. Redan förekomsten 

av de sovjetiska ”statsproffsen” (så kallade på grund av att merparten av spelarna innehade 
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anställningar inom militär- och polisväsendet som syftade till heltidssatsning på ishockey) gjorde 

annars att europeiska ishockeyföreträdare slet sitt hår i förtvivlan.60  

För övrigt skall noteras att Norris sökte bygga vidare på den proffsishockeytradition som 

fanns i Storbritannien. Som det verkar hade dock luften gått ur den brittiska proffsishockeyn 

under andra världskriget. Efter en paus på närmare sex år kom EHL att återuppta verksamheten 

1946. Svaga publiksiffror i kombination med ökade lönekrav från lagens många kanadensiska 

spelarimporter gjorde emellertid att klubbarna drog sig ur en efter en. På våren 1960 lades EHL 

ned, varvid åtskilliga av de kanadensiska proffsen värvades till andra europeiska ligor, där de i 

stället bidrog till att utveckla ishockeykunnandet på ort och ställe. Med tiden kom alltfler 

nordamerikanska spelare att bege sig till Europa för att spela för olika klubbar och/eller fungera 

som tränare. Omvänt började också europeiska spelare att söka lyckan i de nordamerikanska 

proffsligorna. Ytterst kan detta ses som ett led i framväxten av en global arbetsmarknad.61 

 

 

Sovjetisk propagandaishockey och kanadensisk ishockeydiplomati 
Redan vid en hastig tillbakablick är det, som framgått, lätt att se att kalla kriget satte stark prägel 

på ishockeyvärlden under efterkrigstiden. Vid en mer fullödig analys av ishockeysportens 

utveckling åren 1945–1972 är det emellertid angeläget att borra djupare än så i frågan hur de 

stormaktpolitiska kraftmätningarna påverkade sporten. Till att börja med bör poängteras att 

Sovjets uppseendeväckande entré på den internationella ishockeyscenen i och med VM-guldet 

1954 innebar en vitamininjektion för sporten i helhet. Övergången mellan 1940- och 1950-talet 

var nämligen en orolig tid inom internationell ishockey. I Europa hade man då börjat tappa 

respekten för Kanada och USA. I stället för öppen beundran mötte nordamerikanerna allt oftare 

frän kritik under det att deras bryska spelstil kom i förgrunden, eftersom många av deras matcher 

tycktes urarta i rena rufforgier. Att avbryta utbytet med Kanada och USA torde ändå inte ha varit 

något alternativ för de europeiska ishockeyföreträdarna, då nordamerikanska lag i regel var stora 

och lukrativa publikattraktioner och de internationella mästerskapen sannolikt skulle ha förlorat 

prestige förutan dem. Till saken hör att det vid tidpunkten talades om att ishockeyn skulle tas 

bort från OS-programmet, vilket bekymrade sportens förkämpar, särskilt som bandyn fanns med 

som uppvisningsgren vid vinter-OS i Oslo 1952. I och med Sovjets plötsliga uppdykande som 

ishockeystormakt av rang kom dock den internationella ishockeytemperaturen att höjas rejält i ett 

slag under det att spelet förvandlades till så mycket mer än rent idrottsliga kraftmätningar.62 

 Ishockeysporten introducerades i Sovjet först 1932, då spelare från Berlins arbetarklubb 

Fichte spelade tre uppvisningsmatcher i Moskva mot två lokala lag sammansatta av bandyspelare 
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från röda armén, säkerhetspolisen samt fack- och fabriksklubbar.63 Under de följande åren 

spelades ishockey sporadiskt i landet, men verksamheten kringskars av de dryga kostnader som 

var förknippade med den och av avsaknaden av inhemsk ishockeymaterialtillverkning. De få lag 

som bildades tvingades för övrigt samsas om de fåtaliga rinkar som fanns i landet, varför deras 

reguljära istid blev minimal och spelarnas ishockeykunnande svårligen kunde utvecklas. 

Ishockeyns genombrott i Sovjet kom i stället i och med den mer utåtriktade idrottspolitisk som 

började föras efter andra världskriget. Efter segern i det ”stora fosterländska kriget” ville man 

enkelt uttryckt nå världsherravälde på idrottens område i syfte att visa på den sovjetiska regimens 

förträfflighet. I detta läge passade den i landet sedan länge etablerade och populära bandyn 

mindre bra, eftersom den utövades i så pass få länder i övrigt, medan däremot ishockeyn 

framstod i ny belysning på grund av sportens stora internationella spridning. Följden blev att en 

mycket omfattande och målmedveten ishockeysatsning inleddes samtidigt som man beslutade att 

lägga mindre kraft på bandyn.64 

För att se och lära inbjöds det tjeckiska storlaget LTC Prag (som mönstrade en rad 

landslagsmän) för att spela några ishockeymatcher i Moskva. Även om detta gästspel gav viktiga 

impulser ställde man sig ändå kallsinnig till den tjeckoslovakiska demonstrationen, eftersom man 

ville utveckla en inhemsk spelstil: att följa i ledbanden på en satellitstat svarade helt enkelt illa mot 

de sovjetiska stormaktsambitionerna.65 Efter en del om och men kom den sovjetiska ishockeyn i 

stället att byggas upp med Anatoli Tarasov vid rodret. Tarasov – ”den ryska ishockeyns fader” – 

var universitetsutbildad och övertygad partianhängare, vilket kom att avspegla sig i den sovjetiska 

spelstil som utvecklades. Tarasovs grundmurade uppfattning var att ”en nations ishockey […] 

måste absolut utgå från de egna nationella särdragen” och att den som ville ”gå i täten” tvunget 

måste ”bana egna vägar”.66 Ishockeyns moderland Kanada betraktades som den viktigaste 

motparten; det var i princip med målet att besegra de bästa kanadensiska NHL-proffsen som den 

sovjetiska ishockeysatsningen utformades efter 1945. Det är inte heller fel att påstå att den 

sovjetiska spelstilen i hög grad modellerades som en direkt antites till den kanadensiska. Men 

impulser kom även från andra håll och då inte minst från Sverige.67 Enligt Tarasov var det 

faktiskt svenskar som indirekt låg bakom Sovjetishockeyns berömda klapp-klapp-spel. Flera 

gånger återkommer Tarasov i sitt omfattande författarskap till Solnaklubben AIK:s Moskvabesök 

1953: 
 

Det som direkt frapperade oss var att de svenska spelarna oftast passade just momentet innan de 

gick in i närkamp med oss. Denna spelprincip utvecklades nära nog till en dogm hos dem. Det såg 

nästan ut som om de passade först när det inte fanns någon annan utväg…68 
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Övertygade om detta spelsätts brister slog Sovjetishockeyn in på en annan väg, menar Tarasov. I 

stället för att låta puckföraren styra spelet kom passningsspelet att dirigeras av spelarna utan puck. 

Individen underordnades följaktligen kollektivet på typiskt socialistiskt manér, något som för 

övrigt låg väl i linje med sportens funktion som propagandainstrument för kommunistpartiet.69  

 Vad kan då sägs om ishockeyns ställning i Kanada? Som världen i övrigt skakades NHL av 

andra världskrigets verkningar; åtskilliga spelare kallades in till militärtjänstgöring. Verksamheten 

fortsatte dock, om än med lag hopsatta av andra- och tredjerangens junior- och farmarlagsspelare. 

Från myndigheternas sida såg man positivt på att ligan höll igång, då detta tycktes främja den 

inhemska moralen. Till saken hör att den rikstäckande radiorapporteringen från NHL-matcherna 

fylldes av patriotiska inslag, varvid den redan starka kopplingen mellan ishockeysporten och den 

kanadensiska nationella identiteten cementerades till yttermera visso. När kriget var slut framstod 

också NHL som Nordamerikas – ja, världens – utan tvekan främsta ishockeysammanslutning, då 

världsbranden gått illa vid strängt taget alla dess tänkbara rivaler. Richard Gruneau och David 

Whitson skriver: 

 
The NHL was entering a period of unprecedented popularity and profitability. The Hockey Night 

in Canada radio broadcasts had become well established as a Canadian national ritual, and a crop 

of new hockey stars such as Gordie Howe, Maurice Richard, Bobby Hull, and Bobby Orr helped 

to build even larger NHL audiences over the next two decades. With postwar prosperity the earlier 

tendencies towards a mediabased North American consumer society in Canada became more 

pronounced than ever before. Low unemployment, high disposable incomes, suburbanization, 

new levels of home and car ownership, and a massive increase in purchases of light consumer 

goods were all features of a postwar economic boom that lasted into the early 1970s. For Canadian 

working people in particular, postwar life and expectations came to be defined by unprecedented 

levels of geographical mobility, individualized consumption, home-centred recreations, and, 

significantly, the baby boom. The advent of televised NHL games with Foster Hewitt on CBC in 

1952 and, later, René Lecavalier on Radio-Canada allowed an entire generation of baby-boomers 

to watch major-league hockey – the hockey in the news – every Saturday night from autumn to 

spring. By the mid-1950s the idea that NHL hockey was a significant part of common Canadian 

experience – and of the identities of postwar Canadians – had simply become a matter of course to 

this demographically significant generation.70 

 

Allt var dock inte frid och fröjd. Kanadas minskande framgångar i VM- och OS-ishockeyn under 

1950- och 1960-talet, i kombination med de allt livligare klagomålen från europeiskt håll om 

”lönnlövens” våldsamma metoder, stack av mot landets växande utrikespolitiska ambitioner vid 

samma tid. Samtidigt försämrades relationen mellan landets engelsk- och franskspråkiga delar, 

varpå den tysta revolutionen inleddes i Québec. Därtill fanns en påtaglig vilja bland befolkningen 
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att fjärma sig från amerikansk ekonomisk och kulturell påverkan. Sammantaget verkade detta för 

att Kanadas regering började idka så kallad ishockeydiplomati: genom en storsatsning på den 

inhemska nationalidrotten skulle landets internationella anseende förbättras samt kanadensisk 

förbrödring och självständighet säkerställas, tänkte man sig.71 

Höjdpunkten för den kanadensiska ishockeydiplomatin var tveklöst åstadkommandet av 

och vinsten i Summit Series 1972, men satsningen bar även annan frukt. Bland annat bildades 

Hockey Canada (1969), vilket var ett paraplyorgan för all kanadensisk ishockey, avsett för tillsyn 

av landets ishockeyintressen. Hockey Canada började genast verka för att förbättra Kanadas 

internationella konkurrenskraft. Ett viktigt led i detta arbete var att få Internationella 

ishockeyförbundet att öppna för proffs i VM-sammanhang, vilket man lyckades med i och med 

världsmästerskapen i Wien 1977.72 Minst lika betydelsefullt var att Hockey Canada fick 

Internationella ishockeyförbundet att från och med säsongen 1969/1970 tillåta tacklingar över 

hela banan efter nordamerikanskt mönster, i stället för att som tidigare endast på försvarande lags 

planhalva. Detta gynnade de nordamerikanska spelarna vid internationella matcher och 

mästerskap, eftersom de till skillnad från deras europeiska motståndare hade stor praktisk 

erfarenhet av spel med denna tacklingsregel. Allteftersom minskade emellertid de kanadensiska 

och amerikanska spelarnas fördel av det nya regelverket, under det att ishockeysporten i stort 

blev mer intensiv och våldsanstruken.73 

  

 

Ishockeysportens utbredning och anslutning i Sverige 
Som nämnts expanderade den svenska idrottsrörelsen kraftigt åren 1945–1970. Även om många 

specialidrottsförbund växte så det knakade dessa år var ishockeyn den enskilda idrottsgren som 

fick det mest anmärkningsvärda uppsvinget. Från en position i idrottsrörelsens marginal seglade 

ishockeyn då upp som ett av landets mest omhuldade folknöjen över huvud taget. Vilken 

måttstock man än använder är det svårt att inte höja på ögonbrynen inför den explosionsartade 

utveckling som ishockeyn upplevde. Svenska ishockeyförbundets föreningsutveckling bär syn för 

sägen. Verksamhetsåret 1945/1946 var 282 föreningar anslutna till ishockeyförbundet. Åren 

därpå ökade föreningsantalet successivt för att jubileumsåret 1971/1972 landa på 1630. Den mest 

expansiva fasen inföll under den första tjugoårsperioden efter kriget, då landets organiserade 

ishockeyklubbar nära nog åttadubblades.74 Den 26 januari 1951 passerades en stor milstolpe i och 

med att ishockeyförbudet valde in sin 500:e förening, Sportklubben Kivi, från Kitkiöjärvi, 20 mil 

norr om Boden. Nästan på dagen sju år senare bokförde ishockeyförbundet sin 1 000:e förening, 

när västmanländska Norsbergs AIF togs upp i rullorna. En annan ”magisk gräns” uppnåddes i 
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oktober 1960 i och med att småländska Emmaboda IF registrerades som ishockeyförbundets 

1 500:e medlemsförening.75  

Vid 1970-talets inledning märktes en kvantitativ tillbakagång i ishockeyförbundets 

föreningsstatistik. Detta kom sig av att man då avförde en rad pappersklubbar, men 

tillbakagången hade även att göra med en allmän strukturrationalisering inom sporten, i form av 

en utveckling i riktning mot färre men större ishockeyföreningar. Talande är att IFK Norrköping 

och IK Sleipner fattade ett gemensamt beslut om att lägga ned sina ishockeysektioner sommaren 

1967 för att i stället överföra verksamheten till den nybildade specialklubben IK Vita Hästen. 

Detta medan Jönköpingslaget HV71 bildades (1971) efter en sammanslagning av Huskvarna IF 

och Vätterstads IF.76 

 
Figur 3: Svenska ishockeyförbundets föreningsutveckling 1946–1972 
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Anmärkning 1: Den 2 oktober 1964 avfördes 70 pappersklubbar ur ishockeyförbundets register, varför den 
sammanlagda ökningen av förbundsanslutna ishockeyföreningar under det aktuella verksamhetsåret uppgick till 14; 
se Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1964/1965, s. 21. 
Anmärkning 2: För 1968 har endast ungefärliga uppgifter stått att finna. 
Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelser 1945/1946–1976/1977. 

 

För övrigt kan konstateras att föreningsutvecklingen inom Svenska ishockeyförbundet stämmer 

väl överens med det allmänna innovationsförloppet för nya kulturelement: ett förlopp som inom 

kulturgeografisk forskning ofta åskådliggörs i form av en S-formad utvecklingskurva, där det 

tredje stadiet avser en viss stagnation i spridningstakten efter den inledande adaptionstiden och 

den påföljande egentliga spridningsfasen. Till saken hör att även RF:s expansion planade ut vid 

denna tid.77 
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Spelarantalet är en annan indikator på ishockeyns anmärkningsvärda efterkrigsexpansion. 

Under 1950-talet och en bit in på 1960-talet var ishockeyn den av landets alla idrottsgrenar som 

uppvisade den snabbaste utvecklingen när det gäller mängden aktiva. Av de omkring 300 000 nya 

medlemmar som RF registrerade under tioårsperioden fram till 1960-talets början stod ishockeyn 

ensam för en dryg fjärdedel. Totalt sett räknade man då med att omkring 10 procent av RF:s 

drygt 1 000 000 medlemmar sysslade med ishockey. Tillströmningen av nya ishockeyspelare 

fortsatte sedan 1960-talet igenom.78 Beräkningen av spelarantalet är, som noterats, annars ytterst 

osäker, då de uppgifter som finns i huvudsak är ungefärliga och mörkertalet är stort. Det fanns 

utan tvekan ett stort antal ungdomar som spelade ishockey dessa år utan att för den skull vara 

med i någon till ishockeyförbundet ansluten förening. Den statistik som är för handen räcker 

ändå för att fastslå att utövarantalet växte rejält under efterkrigstiden. 

  
Figur 4: Antal aktiva ishockeyspelare inom Svenska ishockeyförbundet 1951–1968 
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Anmärkning: Säsongen 1967/1968 genomförde ishockeyförbundet en generalinventering av antalet lag och spelare. 
Samtidigt stramades begreppet ”ishockeyspelare” åt, så till vida att man endast räknade med dem som deltog ”i 
ordnat serie- eller cupspel – sanktionerat av Svenska ishockeyförbundet eller dess distriktsförbund”; Svenska 
ishockeyförbundets årsberättelse 1967/1968, s. 23. Tidigare inkluderades även spelare som representerade lag utanför 
ishockeyförbundets verksamhet i beräkningarna av antalet aktiva.  

Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelser 1950/1951–1967/1968. 

 

En mer tillförlitlig måttstock på efterkrigstidens ishockeyhausse är annars utvecklingen av antalet 

lag. För de första åren saknas visserligen siffror, men när det gäller perioden 1950–1972 finns det 

utförliga uppgifter att tillgå i ishockeyförbundets årsberättelser. Under den aktuella perioden nära 

nog åttadubblades det sammanlagda antalet organiserade ishockeylag. Mer precist handlar det om 

en årsvis stegring med undantag för en rejäl minskning 1968, vilken dock inte gällde någon reell 

tillbakagång utan kom an på den snävare definition av ishockeylag som då togs i bruk vilken 

innebar att bara lag som deltog i ishockeyförbundets tävlingsverksamhet räknades. Det stora 

tillskottet av spelare utgjordes av ynglingar. Vid något tillfälle talades det om en hundraprocentig 
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utvidgning av pojkishockeyn i landsorten. I skarven mellan 1950- och 1960-talet konstaterade 

också Svenska ishockeyförbundets skolkommitté att det kanske var onödigt att göra propaganda 

för skolishockeyn, eftersom verksamheten ifråga redan var så omfattande att den var på väg att 

bli ohanterlig. I övrigt skall noteras att de första ansatserna till damishockey gjordes under 1960-

talets senare del, genom enskilda initiativ bland ishockeyns gräsrötter. Först ut var MoDo AIK 

och Timrå IK, men Skuru IK i Nacka följde snart efter.79  

 
Figur 5: Antal ishockeylag i Sverige, 1950–1972 

 

 

År Lag År Lag År Lag 

1950 1 291 1958 5 453 1966 9 570 
1951 1 536 1959 6 415 1967 8 585 
1952 1 642 1960 6 992 1968 5 269 
1953 1 774 1961 7 644 1969 7 711 
1954 2 133 1962 7 419 1970 8 218 
1955 3 068 1963 7 724 1971 8 904 
1956 3 887 1964 7 861 1972 9 540 
1957 4 123 1965 8 011   

Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1963/1964–1971/1972. 
 
 
Efterkrigstidens ishockeyhausse innebar att sportens ställning i landsorten stärktes. Vid andra 

världskrigets slut fanns ungefär en fjärdedel av rikets alla ishockeyklubbar i huvudstadsområdet. 

Ett kvartsekel senare var situationen en annan: Stockholm var visserligen fortfarande det enskilt 

största ishockeydistriktet räknat i antal föreningar, men huvuddelen av alla svenska 

ishockeyspelare fanns i landets övriga delar. Småland var då Sveriges näst största ishockeydistrikt, 

en position man faktiskt erövrade inom loppet av två år efter starten, medan Dalarna, 

Norrbotten, Västerbotten och Västergötland vuxit fram till andra starka ishockeyfästen. Under 

1950- och 1960-talet framstod annars Gävle som den svensk ishockeyns Mecka, i och med att 

staden faktiskt hade tre föreningar i högsta serien: Gävle GIK, Strömsbro IF och Brynäs IF.80 

Ishockeyns frammarsch i landsorten framgår av en utredning av styrkeförhållandena mellan 

fotboll, bandy och ishockey som finns återgiven i Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1964/1965. 

Denna visar att fotbollförbundet vid mitten av 1960-talet var nästan tre gånger så stort som 

bandyförbundet, och dubbelt så stort som ishockeyförbundet, men att ishockeyn var den största 

grenen i 3 av totalt 23 distrikt, nämligen Dalarna, Gotland och Stockholm. Däremot var bandyn 

alltjämt större än ishockeyn i fem distrikt: Bohuslän/Dalsland, Halland, Södermanland, 

Västergötland, Västmanland och Östergötland. Till saken hör att bandyn samtidigt var större än 

fotbollen i Södermanland.81 
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Figur 6: Antalet ishockeyklubbar fördelade på de olika distrikten 1946 och 1972. 
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Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1945/1946, s. 10–19; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1971/1972, s. 77. 
 

 
Figur 7: Antal föreningar i distrikten 1964 inom de tre stora lagsporterna 

DISTRIKT ISHOCKEYFÖRBUND BANDYFÖRBUND FOTBOLLFÖRBUND
Blekinge 23 18 60
Bohuslän/Dalsland 29 31 106 (64+42) 
Dalarna 122 42 101 
Gotland 43 12 34
Gästrikland 37 33 43
Göteborg 70 46 154 
Halland 14 24 97
Hälsingland 39 36 62
Jämtland/Härjedalen 65 17 85 (68+17) 
Medelpad 28 9 40
Norrbotten 111 22 177 
Närke 51 32 82
Skåne 60 35 363 
Småland  130 115 335 
Stockholm 248 175 198 
Södermanland 43 128 120 
Värmland 75 52 128 
Västerbotten 117 36 146 
Västergötland 85 121 289 
Västmanland 42 44 65
Ångermanland 73 15 95
Östergötland 37 87 145 
Totalt 1620 1178 3055 
 
Källa: Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1964/1965, s. 26 
 

Ett viktigt märkesår i sammanhanget är annars 1955, i och med att ishockeyn publikmässigt då 

gick om bandyn, och därmed framstod som det svenska vintersportprogrammets ”största 
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folksport”.82 Vid ishockeyförbundets årsmöte påföljande år beslutades att man skulle söka flytta 

fram positionerna ytterligare och göra ishockeyn till ”landets näst fotbollen största idrottsgren”.83 

Redan i Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1957/1958 kunde förbundsordförande Helge 

Berglund rapportera att detta mål var nått, och att spelet på vissa håll rent av höll på att överflygla 

fotbollen.84 Ishockeyintresset i landet fortsatte sedan att stiga så till den milda grad att Berglund, 

vid 1970-talets inledning konstaterade att det ”inte längre [var] någon orealistisk dröm” att 

ishockeyn skulle ”gå om fotbollen som landets största sport”. Så blev visserligen aldrig fallet, men 

vid tidpunkten föreföll fotbollen vara på tillbakagång, medan ishockeyn tycktes vitalare än 

någonsin.85 

 
Figur 8: Publiksiffror för bandy och ishockey i högsta serierna och SM 1953–1974. 

1953 1959 1965 1970 1974
Ishockey 107 544 586 326 744 402 829 880 877 297
Bandy 244 375 275 781 334 337 283 411 307 664
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Källa: Strömberg & Ahlbom 1975, s. 49–50. 

 

Efter säsongen 1952/1953 meddelade ishockeyförbundets seriekommitté att ”[p]ublikintresset 

[…] under året varit i stigande” med ”rekord för samtliga divisioner”. Några siffror angavs 

emellertid inte utöver att de 14 377 betalande som räknats in vid matchen Tre Kronor–Harringay 

Racers, den 4 januari 1953, innebar ett nytt svenskt publikrekord.86 Verksamhetsåret 1955/1956 

passerade publiksiffrorna vid seriespelet för första gången ”det magiska halvmiljonsstrecket”, då 

508 404 åskådare såg de totalt 926 matcherna som spelades. Den för året nya slutspelsvarianten, 

varunder SM avgjordes i en fyralagsserie där alla lag möttes två gånger, framstod som en särskild 

succé som bara den lockade hela 69 069 åskådare.87 Vintern 1960/1961 överskred publiksiffrorna 

i de nationella serierna och kvalmatcherna för första gången en miljon (1 000 704 åskådare 

fördelade på 1 584 matcher). Med distriktsförbundens arrangemang i övrigt uppskattades att 



 253Rekordåren

inalles 1,3 miljoner åskådare hade kantat svenska ishockeyrinkar detta år. Samtidigt konstaterades 

att publiktrycket närmast hade fördubblats sedan det nya seriesystemet infördes 1955/1956 – en 

ökning som var särskilt frapperande i och med att ”flera stora arenaidrotter under senare år visat 

sjunkande publiksiffror”.88 

Den 17 december 1961 noterades den dittills största publiksiffran inom svensk ishockey, 

när 22 307 åskådare slöt upp till toppmatchen Västra Frölunda IF–Djurgårdens IF. Publiksnittet 

vid division I-matcherna detta år uppgick annars till 3 585 åskådare. Glappet var dock stort 

mellan den klubb som drog mest folk och den som lockade minst: under säsongen följdes Västra 

Frölunda IF:s hemmamatcher av totalt 91 000 åskådare, medan Karlbergs BK:s matcher endast 

bevittnades av 6 600 personer, det vill säga mindre än en tredjedel av den samlade publiksiffran 

vid rekordmatchen samma år.89 Påföljande år sattes ett nytt publikrekord när seriematchen Västra 

Frölundas IF–Djurgårdens IF den 8 november samlade 23 192 personer (rekordnoteringen står 

sig än idag). Det stora publiklaget detta år (1962/1963) var Djurgårdens IF, som lockade inalles 

118 000 åskådare till sina hemmamatcher, mycket tack vare att Johanneshovs isstadion just hade 

försetts med tak. Publiksnittet i division I detta år låg på 4 000 i grundserien och 8 000 i 

slutspelet. Utslaget på de allt som allt 2 568 matcher som arrangerades nationellt under året 

landade publiksnittet på 506 åskådare.90 

Vid mitten av 1960-talet började man notera en viss tillbakagång vad gäller publiksiffrorna, 

vilket inom ishockeyförbundet kopplades samman med sådant som sträng kyla och en allmän 

idrottslig mättnad i spåren av de olympiska spelen 1964.91 Som nämnts registrerades också 

publikminskningar i flera andra grenar vid denna tid, varför det finns skäl att se utvecklingen som 

en del i en övergripande trend. För att se över situationen genomförde ishockeyförbundet åren 

därpå en del publikundersökningar i samband med allsvenska matcher. Vid 

resultatsammanställningen konstruerade man en ”ishockeypublikens Medelsvensson”. Denne var:  

 
En man yngre än 30 år som ofta går på ishockey för att uppleva spänning och fart. Troligen 

idrottar han inte själv och är inte heller ledare i någon förening. Matcherna får han reda på genom 

tidningarna och bor han i Stockholm åker han lika ofta tunnelbana som bil till Isstadion. Ibland tar 

han någon i familjen med sig. Han anser sig veta det mesta om ishockeyreglerna och dessutom 

oftast kunna förklara vad domaren blåser för.92 

 

I övrigt tyder resultaten på att huvuddelen av publiken vid en allsvensk match i Johanneshovs 

isstadion 1969 tillhörde socialgrupp II (42 procent), men att det även fanns många representanter 

för socialgrupp I (24,2 procent) och III (31,8 procent) på läktarna. Detta skall jämföras med de 

första årens verksamhet, då Stockholmssocieteten och kulturetablissemangets företrädare 
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trängdes på läktarna. Ishockeypublikens sociala upptagningsområde genomgick således en 

märkbar breddning under det första halvseklet.93 

I en kampanj för att vända den sviktande publiktrenden valde ”ishockeyförbundet […]att 

slå ett slag för kvinnorna. Detta utspel” visade ”sig vara i allo lyckat”, i och med att den kvinnliga 

andelen av publiken tycktes öka. Spänningen och dramatiken i de fartfyllda matcherna angavs 

som huvudskälen till att kvinnorna sökte sig till ishockeyarenorna, ”liksom den väldiga 

propaganda som […] kommit ishockeysporten till del i press, radio och TV” i samband med VM-

turneringarna på hemmaplan 1969 och 1970. Därmed ansågs nämligen ishockeyn ha fått ett 

högre ”’statusbegrepp’ och blivit något av en kändissport”. På det hela taget tycks det ha varit 

samma aspekter som lockade den manliga delen av publiken att gå på ishockey.94 Annars är det 

värt att understryka att de första mer systematiska ansatser som Svenska ishockeyförbundet 

gjorde för att locka kvinnor till sporten syftade till att vända det sviktande publikunderlaget, inte 

att få igång någon praktisk damverksamhet.95 

Vad kan då sägas om de aktiva ishockeyspelarna åren 1945–1972? Som nämnts var det 

framförallt på ungdomssidan som ishockeysporten expanderade åren efter andra världskriget. Det 

innebär att medelåldern bland de aktiva bör ha sjunkit rejält i förhållande till mellankrigstiden. 

Hur mycket går dock inte att säga, eftersom det saknas statistiska uppgifter. I övrigt är det klart 

att det sociala upptagningsområdet för de aktiva breddades, under det att ishockeyns tidigare 

starka societetsprägel suddades ut i takt med att alltfler arbetarklassynglingar skrinnade in på isen. 

Roland von Eulers statistiska utredning av idrottsrörelsen i samband med RF:s 50-årsjubileum 

(1953) ger vid handen att ”en något större del av spelarna i topplagen” vid 1950-talets början 

kom från socialgrupp III än 20 år tidigare.96 Denna utveckling förefaller ha fortsatt åren därpå. 

Att döma av de samtida uppgifter som finns att tillgå rörande spelarnas yrkesbenämningar tycks 

det som att ishockeyn vid undersökningsperiodens slut var en idrottsgren med tydlig förankring 

inom arbetarklassen och bland lägre tjänstemän. Betecknande är att Brynäs IF:s mästarlag (SM) 

1966/1967 mönstrade fyra montörer, två studerande, en polisman, ett affärsbiträde, en kontorist, 

en mätare, en ritare, en försäljare, en bensinstationsföreståndare, en målare och en snickare.97 Nu 

var visserligen Brynäs IF en ”sosseklubb” hemmahörande i Gävles arbetarkvarter med samma 

namn (Brynäs), men jag har inte funnit något tecken på att yrkesfördelningen skall ha sett radikalt 

annorlunda ut inom svensk elitishockey i övrigt i skarven mellan 1960- och 1970-talet.98  

Möjligen kan ishockeyns arbetarklassförankring ha varit ännu tydligare i mindre klubbar i 

landsorten. Samma år (1966/1967) mönstrade nämligen Gislaveds SK:s division III-lag tre 

studerande, två rörmontörer, en murare, en brandman, ett affärsbiträde, en metallarbetare, en 

mekaniker, en kontorist, en verkstadsarbetare och en kommunalarbetare. Att den anrika 
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privatskolan Lundsberg var en av alla de utbildningsanstalter som tog upp spelet på 1950- och 

1960-talet, och att en dryg fjärdedel av ishockeypubliken på Johanneshov säsongen 1968/1969 

hörde hemma i socialgrupp I, vittnar dock om att ishockeyn ingalunda var en ren arbetarsport. 

Ishockeyns verkliga ”styrka” popularitetsmässigt verkar snarare ha varit att den appellerade till ett 

brett socialt spektrum, för att inte säga befolkningen i stort, i alla fall vid viktiga landskamper, då 

– som framhållits – en närmast mangrann uppslutning framför TV-apparaterna kunde 

registreras.99  

 

 

Från tre kronor till miljonindustri 
Nittonhundrafemtiotalet har kallats för det ”årtionde när svensk ishockey definitivt trampade ur 

barnskorna”.100 Följdriktigt tillhörde tidens landslagsstjärnor – Lars ”Lasse” Björn, Ronald ”Sura-

Pelle” Pettersson, Eilert ”Garvis” Määttä m.fl. – en spelargeneration som inte kom till sporten via 

bandyn, utan fostrats inom ishockeyns egna led sedan unga år. Likafullt var det många spelare 

som dubblerade i bandy och ishockey. Så sent som vid 1950-talets början var exempelvis Västerås 

SK:s Lars Pettersson landslagsman i båda sporterna. Allteftersom blev det emellertid allt svårare 

för de aktiva att kombinera bandy och ishockey, då verksamheten i båda fall tog mer och mer tid 

i anspråk och kraven på specialisering höjdes. Pettersson stängdes faktiskt av från Tre Kronor 

under en period, då landslagsledningen såg med oblida ögon på hans förehavanden inom bandyn. 

Hammarby IF:s fixstjärna Åke ”Plutten” Andersson, som också ägnade sig åt bandyspel, gick 

man dock varligare fram med eftersom han betraktades som en omistlig kugge i Tre Kronor.101 

 Hur den praktiska ishockeyverksamheten tog sig ut för de aktiva framgår annars väl av Lars 

Östmans beskrivning av säsongsupplägget för spelarna i Leksands IF:  

 
I början på [19]50-talet var de aktiva säsongerna fortfarande tämligen korta. Många spelade fotboll 

under sommarhalvåret och ishockeylaget hade därutöver träning från tidig höst. Inför den andra 

allsvenska säsongen 1951 startade den egentliga träningen i mitten av september. Det var två 

kvällar i veckan, den ena inomhus med gymnastik, brottning och korgboll, den andra med 

språngmarscher, promenader och bastu. Så småningom blev det viss skridskoåkning på sjöis och 

strax före seriestart träning på landis. I början av februari var säsongen i stort sett över för flertalet. 

Under den aktiva säsongen blev dock dagarna hektiska, när såväl arbete som matcher och träning 

skulle skötas. Tidigt upp om morgonen för att cykla iväg till ett arbete. Arbeta hela dagen. Så cykla 

iväg till träning på kvällen. Så en sen hemfärd och några timmars sömn, innan nästa arbetsdag 

grydde.102 
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När den tredje generationens ishockeyspelare nådde senioråldern i Leksand, ett drygt decennium 

senare, hade ishockeyn blivit en än mer krävande sysselsättning: 

 
Den upptog allt större del av året och den blev allt svårare att kombinera [även] med 

sommarsporter åtminstone på avancerad nivå. Några år in på [19]60-talet startade en del av 

spelarna sin barmarksträning under tidig sommar på tämligen frivillig basis. Den första isträningen 

och de första vänskapsmatcherna ägde rum i månadsskiftet september/oktober. Säsongsslutet 

kom i mitten eller slutet av februari. Under säsong var det träning i normalt tre kvällar i veckan vid 

sidan av ett vanligt arbete och matcher ytterligare två. Den ekonomiska kompensationen på 

årsbasis var 10–12 procent av den genomsnittliga inkomsten av en svensk industriarbetare, d.v.s. 

1 500–2 000 kr. En och annan förmån kunde tillkomma härutöver. Arbetsmarknaden och 

utbildningssystemen hade förändrats under efterkrigstiden, vilket också påverkade elitidrotten. 

Några år in på [19]60-talet fanns det inte längre så många bagare, glasmästare, sotare och 

fabriksarbetare i LIFs lag. De unga spelarna reste fler frågor om utbildning och framtida yrken på 

eget eller föräldrarnas initiativ. Visst hade somliga i den andra generationen funderat över sin 

försörjning och sin framtid vid sidan av idrottsarenorna, men i den tredje generationen blev sådana 

tankar vanligare.103 

 

Föga förvånande blev också spelarrörelserna allt vanligare inom svensk ishockey under 1950- och 

1960-talet. Inom loppet av bara tre år (1955/1956–1957/1958) förlorade exempelvis dåvarande 

elitklubben Surahammars IF spelare motsvarande ett helt lag till andra föreningar. Två av 

efterkrigstidens mest uppmärksammade övergångar var annars AIK:s värvningar av 

Wifsta/Östrands IF:s landslagsback Bert-Ola Norlander 1963 och Strömsbro IF:s 

målvaktsfantom Leif ”Honken” Holmkvist året därpå. Enligt uppgift i Svensk ishockey 75 år skall 

AIK ha betalat 12 000 kronor för Norlander, medan Holmkvist kostade hela 28 000 att lösa. Vad 

spelarna ifråga erhöll är oklart, men landets klubbar uppges då i första hand ha kompenserat de 

aktiva med utbildningsmöjligheter – inte sällan till ingenjör – en bostad och lite möblemang.104  

Att det förekom rena löneutbetalningar till spelare vid denna tid är ändå klart. Brynäs IF:s 

underhandlingar om att värva Huskvarna IF:s kanadensiske målvakt Jack Siemens som spelande 

tränare våren 1963 ger en fingervisning om vilka summor det kunde röra sig om. Kostanden för 

detta budgeterades till 35 000 kronor per år, vilket inkluderade ”tränararvode, matchpengar samt 

den lön [han] skulle få”. Dessutom ämnade man ”skaffa honom en bensinstation”, varför det 

tycks vara klart att man arbetade med både kortsiktiga och långsiktiga ersättningsformer.105 

Siemens dubbla roller som spelande tränare, i kombination med hans utländska pass, gör dock att 

man kan sluta sig till att löner i denna storleksordning bör ha gjort honom till en av landets bäst 

betalda ishockeyspelare; lika rundliga ersättningar torde knappast ha utgått till mer än en bråkdel 

av landets aktiva spelare. 
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När det gäller spelarkompensation för landslagsuppdrag finns det vissa uppgifter att tillgå. 

Mot slutet av 1950-talet skall ishockeyförbundet ha betalat ut 25 kronor per landskamp och 15 

kronor i rent dagtraktamente till Tre Kronors spelare. Till detta kom andra förmåner. Efter VM-

guldet 1957 lyckades exempelvis Helge Berglund köpa loss ett parti guldklockor till halva priset 

(500 kronor i stället för fullpriset 1 000 kronor) som sedan delades ut till spelarna. Sådana gester 

hörde emellertid inte till vanligheterna. VM-segrarna 1962 fick nämligen ”ingenting utöver lite 

prylar som [ishockeyförbundet] tiggde från några sponsorer.106  

I takt med ishockeyns landvinningar blev det också allt vanligare att spelarna slog mynt av 

sitt kändisskap genom olika reklamuppdrag. Båda Leksandsprofilerna Nils ”Dubbel-Nisse” 

Nilsson och Åke Lassas figurerade exempelvis som reklampelare för JOFA:s hjälmar.107 Den som 

var mest involverad i hjälmbranschen var ändå svensk ishockeysports verkliga affischnamn under 

efterkrigstiden, Sven Tumba (tidigare Johansson), som faktiskt drev och saluförde ett helt eget 

märke: SPAPS-hjälmen. I självbiografin Vilket liv! beskriver Tumba med egna ord sin 

affärsverksamhet:  

 
För min egen del var VM-turneringen i Schweiz [1967] en enda ofantligt stor affär och kamp om 

själarna i Tre Kronor. Jag hade kniven på strupen och jag var i ett närmast hopplöst underläge 

gentemot min svåraste konkurrent på hjälmsidan, JOFA:s VM-hjälm. Det var riktigt synd om vår 

lagledning i Schweiz – och mest synd var det väl om Arne Strömberg, som debuterade som 

landslagstränare efter halvguden Ed Reigle. Vi laddade inte upp för några matcher, vi snackade 

kosing. Och när jag säger vi, då menade jag vi – hela gänget. Jag representerade, som jag innerligt 

hoppas, att Du känner till, Svenska Folk, firmamärket SPAPS – märket ägde jag efter en tid själv 

sen en kompanjon luggat mej på pengar och i en rättegång förlorat rätten att använda det redan 

inkörda namnet. Min svåraste konkurrent (och mycket gode vän) Nisse Nilsson representerade 

VM-hjälmen. Det är av stor vikt, ska Du veta, Svenska Folk, att just den hjälmen och den klubban 

visas i TV-rutan. För då springer de små barn, som har sinne för detaljer, till sina stenrika pappor 

och säger att nästa gång, pappa, då måste jag ha en SPAPS-hjälm som Tumba har! […] Nisse 

Nilsson var inte ensam i Genève. Han hade hjälp ’hemifrån’. En smart och tät PR-man från 

fabriken hade rest till Schweiz. Han kunde lägga pengar på bordet, kunde ’köpa ut’ mina kompisar 

och placera en VM-kruka över varje rot. Nästan. […] Vi köpslog och bjöd över och fjantade oss 

mitt framför ögonen på lagledningen, det var kanske det allra sorgligaste. Sen for vi ut på rinken 

och fick stryk efter noter. [---] Jag betalade varje spelare ungefär 2 000 kronor – för en säsong. En 

förutsättning var då att de skulle uppträda med hjälmen i landslagssammanhang och i matcher som 

visades i TV. Jag önskar att jag haft en fabrik i Malung så jag hade kunnat skicka över en 

mockajacka till frun också. Och så önskar jag, att jag hade fått kvitto på den kosing jag la ner. Men 

det var ju en av förutsättningarna – pengar utan kvitto – för att jag överhuvudtaget skulle få 

igenom affären.108 
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Mitt under brinnande VM-turnering skall alltså Tumba ha ägnat sig åt att köpslå med sina 

landslagskollegor – och detta till den milda grad att alla tappade fokus och spelet på isen blev 

lidande. Från ishockeyförbundets sida irriterade man sig också på Tumbas hjälmaffärer. Av de 

uppgifter som föreligger att döma bottnade intresset emellertid inte så mycket i indignation över 

att affärerna gick ut över spelet som att ishockeyförbundet hade ekonomiska intressen i Tumbas 

stora konkurrent, JOFA. Det är å andra sidan lätt att förstå, då man från ishockeyförbundets sida 

arbetade frenetiskt för att ta fram billig och ändamålsenlig ishockeyutrustning i syfte att stimulera 

ishockeyns popularitet.109 

 En indikator på ishockeyns tilltagande ekonomisering efter andra världskriget är annars att 

landets tidningar fylldes av uppgifter om spektakulära spelartransaktioner, feta spelarlöner jämte 

braskande rubriker om ”värvarkungar” såsom Rögle BK:s starke man, läkemedelsfabrikören och 

UFO-mystikern, Gösta ”Pollenkungen” Carlsson. I en artikelserie i Idrottsbladet hösten 1965 

utmålades exempelvis Carlsson som en snillrik kapitalist som ville ”driva Rögle BK lika rationellt 

som han driver sitt företag”, under det att han sades var på väg att göra föreningen till ”Sveriges 

första proffsklubb”.110 Enligt uppgift skall Ulf Sterner (som just värvats till klubben efter att 

under ett par år ha tillhört New York Rangers organisation och säsongen 1964/1965 blivit den 

förste europatränade spelare att medverka i NHL) ha haft bättre träningsförhållanden i 

Vegeholmshallen i Ängelholm än ”over there”, i och med att Carlsson hade tre vaktmästare 

anställda som höll anläggningen i trim och att det fanns ett uppbåd av materialförvaltare till 

spelarnas förfogande. Väl att märka är att Rögle BK då huserade i landets näst högsta division.111 

 Från ishockeyförbundets sida beklagade man sig över skriverierna om pengarullningen 

inom ishockeyn, eftersom de tycktes ge en felaktig bild av verkligheten inom sporten. Därför tog 

sig förbundsordföranden Helge Berglund också tid att söka reda ut begreppen. Följande rader, 

tagna ur Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1965/1966, visar på förbundsledningens hållning: 

 
Den som läser tidningsspalterna, och då enkannerligen sportsidorna, får gärna den uppfattning att 

ishockey är en bransch där det flödar av penningar. Reellt sett ligger det till på det här sättet: i 

landet finns det ca 1600 klubbar och 250 000 spelare. Dessa föreningar har vanligen två lag men 

ibland ända upp till 10. Jag skulle vilja uttrycka det så att kanske ett tiotal av de här föreningarna, 

tillhörande den allsvenska familjen av 16 klubbar, får ekonomin att gå ihop med en viss möda. 

Resten av de 1600 klubbarna måste leva på bingo, lotterier och på det uppoffrade arbete som 

medlemmarna läger ned. Det finns i detta land 10 000-tals människor som utan ett öres ersättning 

arbetar frivilligt och uppoffrande för att hålla denna verksamhet vid liv.112 
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Noterbart är att Berglund här talar till ”sina egna”; det är ishockeyns gräsrötter han söker tala till 

rätta, inte någon ”uppjagad allmänhet” eller liknande. Uttalandet kan därmed både ses som ett 

försök att skapa lugn inom sporten och en maning till bot och bättring. 

Att Berglund väljer att använda ordet ”bransch” när han talar om ishockeyn är ändå en 

omisskännlig indikator på att ishockeysporten i stort var på väg att förvandlas till en 

miljonindustri. Ett stort steg i denna riktning var beslutet att tillåta dräkt- och sargreklam 

säsongen 1959/1960. Under den första säsongen kom 110 klubbar att dryga ut kassan på detta 

sätt. Totalt sett innebar detta att landets ishockeyklubbar fick ett extra tillskott på 280 000 kronor, 

varav Djurgårdens IF ensam kammade hem 40 000 kronor. Detta skall då jämföras med de 

nettointäkter på 1 000–1 500 kronor som landets föreningar, enligt ishockeyförbundets 

beräkningar, fick i snitt vid sina matcher vid ungefär samma tid. Så blev reklammöjligheterna 

också en stor succé, varför det som först var tänkt att vara en tvåårig försöksverksamhet snart 

gjordes om till regelrätt praxis. I och med att det fanns en rädsla för opassande varureklam – 

såsom cigaretter, öl och sherry – kvarstod emellertid det ”skönhetsråd” som ishockeyförbundet 

inrättat för att se till så att firmareklamen anslogs på ett ”smakfullt” sätt.113  

 

 

Konklusion 
Internationella ishockeyförbundets första kongress efter andra världskriget anordnades i april 

1946. En av de stora frågorna var revideringen av medlemsregistret efter världsbranden. Bland 

annat uteslöts Tyskland och Japan, medan Danmark valdes in som ny medlem. Åren därpå ökade 

förbundets medlemmar för att säsongen 1971/1972 uppgå till 29 länder. Den stora nyheten inom 

ishockeyvärlden under efterkrigstiden var ändå Sovjets succéfyllda entré på den internationella 

scenen, då laget erövrade VM-titeln redan under det första världsmästerskap man deltog i (1954). 

Sovjets plötsliga uppdykande som ishockeystormakt av yppersta rang innebar att 

ishockeytemperaturen höjdes rejält internationellt sett, eftersom spelet i kalla krigets polariserade 

värld med ens förvandlades till så mycket mer än rent idrottsliga kraftmätningar. Ishockeyn hade 

introducerats i Sovjet i början av 1930-talet, men sportens verkliga genombrott kom först i och 

med den mer utåtriktade idrottspolitik som började föras efter 1945. Detta då man med idrotten 

som vapen ville visa världen på den sovjetiska regimens förträfflighet. Bandyn hade länge varit en 

populär gren i landet, men eftersom den hade få andra utövarländer gjordes ett medvetet val att i 

stället satsa på ishockeyn. Under Anatoli Tarasovs ledning kom så en mycket teknisk ishockey att 
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byggas upp där individen – på socialistiskt maner – underordnades kollektivet. Målet var ytterst 

att besegra de bästa kanadensiska NHL-proffsen.  

Efter andra världskriget framstod NHL som världens främsta ishockeysammanslutning. 

Allt var dock inte frid och fröjd i ishockeyns ”hemland” Kanada. Under 1950- och 1960-talet 

minskade Kanadas framgångar i VM- och OS-sammanhang parallellt med att landets spelare 

ådrog sig allt fränare kritik i Europa för sin föregivet hårdföra spelstil. Detta i kombination med 

Kanadas stora utrikespolitiska ambitioner vid samma tid, jämte betydande inrikespolitiska 

spänningar mellan landets engelsk- och fransktalande delar samt en påtaglig inhemsk vilja att 

fjärma sig från USA:s ekonomiska och kulturella inflytande, innebar att Kanadas regering startade 

så kallad ishockeydiplomati. Genom en storsatsning på nationalsporten ishockey tänkte man sig 

att landets internationella anseende skulle förbättras, samtidigt som dess självständighet kunde 

säkras och inhemsk förbrödring frammanas. 

Höjdpunkten för den kanadensiska ishockeydiplomatin var åstadkommandet av och 

vinsten i Summit Series 1972, men satsningen bar även annan frukt. Bland annat verkade man för 

att Internationella ishockeyförbundet öppnade för proffs i VM och för att den offensiva 

tacklingsregeln infördes inom ishockeyn i stort. Detta gav Kanada stora fördelar i internationella 

mästerskap dels då landet förfogade över de flesta och bästa proffspelarna, dels eftersom de 

kanadensiska spelarna till skillnad från deras europeiska motståndare hade stor erfarenhet av spel 

efter den nya tacklingsregeln. I takt med det växande internationella spelar- och matchutbytet 

minskade dock nordamerikanernas fördelar av det nya regelverket.  

I Sverige expanderade ishockeyn enormt efter 1945. Från en position i idrottsrörelsens 

marginal seglade sporten då upp som en av landets mest omhuldade folknöjen alla kategorier. 

Säsongen 1945/1946 var 282 föreningar anslutna till ishockeyförbundet. Åren därpå steg 

medlemsantalet så att ishockeyförbundet jubileumsåret 1971/1972 kunde räkna in 1 630 klubbar. 

Under 1950- och en bit in på 1960-talet var ishockeyn för övrigt den av landets alla idrottsgrenar 

som uppvisade den snabbaste utvecklingen när det gäller antalet aktiva. Av de omkring 300 000 

nya medlemmar som RF noterade under tioårsperioden fram till 1960-talets början stod 

ishockeyn ensam för en dryg fjärdedel. Totalt sett räknade man då att 10 procent av RF:s drygt 

1 000 000 medlemmar var aktiva ishockeyspelare. Särskilt var det antalet ungdomsspelare som 

ökade. I skarven mellan 1960- och 1970-talet gjordes dessutom de första ansatserna till att dra 

igång damishockey i form av enskilda initiativ bland ishockeyns gräsrötter.  

Vid krigsslutet fanns cirka en fjärdel av rikets alla ishockeyklubbar i huvudstadsområdet. 

Ett kvartssekel senare var situationen en annan: Stockholm var visserligen alltjämt det största 

ishockeydistriktet, men merparten av alla spelare fanns då i landets övriga delar. Ett märkesår i 
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sammanhanget är annars 1955, då ishockeyn passerade bandyn publikmässigt och då avtecknade 

sig som det svenska vintersportprogrammets ”största folksport”. Vid ishockeyförbundets 

årsmöte påföljande år klubbades att man skulle söka göra ishockeyn till ”landets näst fotbollen 

största idrottsgren”. Kort därpå (1957/1958) kunde man notera att målet var nått, och att spelet 

på vissa håll rent av höll på att överflygla fotbollen. Ishockeyintresset i landet fortsatte sedan att 

stiga så till den milda grad att förbundsordföranden Helge Berglund, vid 1970-talets inledning, 

framhöll att det ”inte längre [var] någon orealistisk dröm” att ishockeyn skulle ”gå om fotbollen 

som landets största sport”. Så blev visserligen aldrig fallet, men vid tidpunkten föreföll fotbollen 

vara på tillbakagång, medan ishockeyn tycktes vitalare än någonsin. 

Vid mitten av 1960-talet började man notera en viss tillbakagång vad gäller publiksiffrorna, 

vilket inom ishockeyförbundet kopplades samman med sträng kyla och en allmän idrottslig 

mättnad i spåren av de olympiska spelen 1964. För att vända denna trend försökte man locka fler 

kvinnor till ishockeyn, något man också lyckades med. Annars tycks ”ishockeypublikens 

Medelsvensson” ha varit en man i 30-årsåldern, hemmahörande i socialgrupp II. Vad gäller de 

aktiva breddades ishockeyns sociala upptagningsområde rejält åren 1945–1972, varvid sporten vid 

undersökningsperiodens slut var en idrottsgren med tydlig förankring inom arbetarklassen och 

bland lägre tjänstemän.  

Vid efterkrigstidens inledning dubblerade många spelare annars fortfarande i bandy och 

ishockey. Med tiden blev det dock allt svårare för de aktiva att kombinera båda sporter, då 

verksamheten i båda fall tog mer och mer tid i anspråk och kraven på specialisering höjdes. 

Parallellt med detta ökade spelarrörelserna inom ishockeyn. Så sent som vid mitten av 1960-talet 

skall spelarkompensationen främst ha handlat om utbildningsmöjligheter, bostad och 

möblemang. Att det förekom rena löneutbetalningar är ändå klart. I takt med ishockeyns 

landvinningar blev det också allt vanligare att spelarna slog mynt av sitt kändisskap genom olika 

reklamuppdrag, inte minst när det gäller ishockeyutrustning. 

En indikator på ishockeyns växande ekonomisering efter andra världskriget är att landets 

tidningar började fyllas av uppgifter om spektakulära spelartransaktioner, feta spelarlöner och 

smarta ”värvarkungar”. Från ishockeyförbundets sida beklagade man sig över dessa skriverier, på 

grund av att de ansågs ge en felaktig bild av verkligheten inom sporten. Förbundsordföranden 

Berglund tog sig också tid att söka reda ut begreppen för förbundets medlemmar, under det att 

han verkar ha försökt skapa lugn inom sporten samt mana till bot och bättring.  

För många klubbar var annars den ekonomiska situationen prekär. I och med att dräkt- och 

sargreklam började tillåtas 1959/1960 kom dock situationen att förändras till det bättre, varvid 

klubbarna fick avgjort förbättrade möjligheter att dryga ut kassan.   
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KAPITEL 13  
En ny giv 

 

 

detta kapitel söker jag analysera grundförutsättningarna för ishockeyns anmärkningsvärda 

uppsving i Sverige efter andra världskriget. Framställningen inleds med en redogörelse för 

det organisatoriska arbetet inom Svenska ishockeyförbundet jämte de övergripande 

propagandastrategier som användes när det gäller uppförandet av konstisbanor samt ungdoms- 

och landslagsverksamhetens utformning. Längre fram i kapitlet diskuteras ishockeyns plats i 

press, radio och TV, under det att mediernas betydelse för sportens nationella genomslag 

nagelfars. Kapitlet rundas av med en konklusion där analysresultatet summeras. 

I
 

 

Palatsrevolutionen i Södertälje och ishockeyförbundets nya giv 
Ishockeyns nationella uppsving i Sverige efter andra världskriget kan enkelt uttryckt likställas med 

dess inlemmande i folkhemsprojektet. En viktig händelse på vägen var den så kallade 

palatsrevolutionen i Södertälje, i samband med ishockeyförbundets årsmöte den 30–31 oktober 

1948, då hela den sittande styrelsen med Anton Johanson i spetsen byttes ut. Under pionjäråren 

stod och föll ishockeyn mer eller mindre med Johanson själv, men efterhand som sporten växte 

ökade också kritiken mot hans egensinniga ledarstil. Vid mitten av 1930-talet hade missnöjet, som 

konstaterats, vuxit till den milda grad att hans blotta närvaro sades sprida dålig stämning bland de 

aktiva. Att Johanson ändå satt kvar på sin post i ett drygt kvartssekel hade att göra med att det var 

svårt att få någon att ställa upp som motkandidat. Inom ishockenys led fanns det nog också 

många som kände stor tacksamhetsskuld till Johanson för allt han gjort för dem och den sport 

han varit med om att inympa i Sverige.114 

Vad som till sist fick bägaren att rinna över var en besk revisionsberättelse, där den 

Johansonledda styrelsen klandrades på en rad punkter. Bland annat anfördes stora brister gällande 

redovisningen av förhandskalkyler och slutkostnader vid internationella arrangemang. Därtill 

påtalades att förbundet inte hade någon löpande bokföring samt att det fanns anmärkningar från 

föregående år som inte korrigerats. Den springande punkten var dock styrelsens, som det tycktes, 

vidlyftiga krognotor. Något arvode eller traktamente utgick visserligen inte till förbundsstyrelsens 

ledamöter, men att begära det ansåg revisorerna vara ”mera sympatiskt än att äta och dricka ’på 

räkning’”.115 Situationen komplicerades än mer av att det fanns en spricka mellan landsortens och 
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Stockholmsklubbarnas delegater, rörande såväl styrelsemajoritetens fördelning (de senare 

propsade på att fem av styrelsens nio platser skulle besättas med landsortsrepresentanter) som 

serieindelningen i division I (vilken skulle medföra Stockholmslagen så stora omkostnader att de 

hellre sade sig spela i någon av de lägre divisionerna).116 

När revisionsberättelsen offentliggjordes ställde den sittande styrelsen sina platser till 

förfogande. I dess ställe valdes en ny förbundsledning med Stockholms socialdemokratiske 

idrottsborgarråd Helge Berglund och Dagens Nyheters sportredaktör Rudolf ”R:et” Eklöw som 

centralgestalter. Vare sig Berglund eller Eklöw hade fram till dess gjort sig kända som några större 

ishockeyvänner. Berglunds idrottsbakgrund låg inom bandyn, och han hade under sin politiska 

bana faktiskt varit med om att avslå en motion om ishallsbyggnation i Stockholm. Eklöw å sin 

sida kom från fotbollen, där han gjort sig ett namn som domare och regelboksförfattare.117 Icke 

desto mindre visade det sig snart, med sportjournalisten Bobby Byströms ord, ”vara ett lyckat 

schackdrag att ha en uppåtgående politiker och tongivande redaktör för Sveriges största 

morgontidning i ledningen för ett förbund med ambitioner”.118  

Under Berglunds och Eklöws överinseende kom en genomgripande upprustning att 

genomföras av sporten, rubricerad ishockeyförbundets ”nya giv”. Mycket av detta rörde sådant 

som hade påbörjats åren dessförinnan, men i och med den nya förbundsstyrelsens tillträde kom 

omfattningen och energin i arbetet att ökas högst väsentligt samtidigt som nya inslag tillfogades. 

Ett viktigt led i ansträngningarna var en organisatorisk utveckling som låg i linje med den 

allmänna administrativa förändringsprocess Jan Lindroth påvisat inom idrottsledningen i stort 

efter 1945, innebärande att pionjärårens ”lättsamma grepp på administration” – då ”man [hade] 

kontoret på fickan” – började ge vika för ett mer utpräglat tjänstemannastyre i form av en 

utbyggnad av idrottsrörelsens kansliverksamhet.119 Medan Johanson länge skötte mycket av 

verksamheten själv på informell basis började nu alltså en mer avancerad byråkratisk apparat att 

utvecklas inom ishockeyförbundet, karaktäriserad av mer formaliserade beslutsprocesser, 

långsiktigare planering och tydligare ansvarsfördelning, där anställd teknisk expertis understödde 

de förtroendevalda genom att ta ansvar för den dagliga driften.120  

Nu inrättade ishockeyförbundet för första gången ett ordentligt kansli och ledningen lade 

energi på att anställa administrations- och bokföringskunnig personal. Därtill effektiviserades 

organisationen genom tillsättandet av olika utskott och speciella arbetsgrupper. En viktig sådan 

var Tekniska kommittén – skapad 1949 efter inspiration från fotbollen – med uppdrag att besörja 

den livsviktiga instruktions- och propagandaverksamheten.121 Vidare lade man sig vinn om att ta 

fram en fastare säsongsplanering, där vissa delar av spelåret låstes för den nationella 

tävlingsverksamheten, jämte förbundets landskamper och klubbarnas egna arrangemang. Därtill 
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verkade man för att distriktsförbunden skulle stärka sitt administrativa arbete med rationella 

arbetsmetoder. Utvecklingen av distriktsorganisationen var annars en sådan sak som kommit 

igång tidigare, vilket framgår av att hela 13 av förbundets 23 specialdistriktsförbund bildades 

under den första femårsperioden efter andra världskriget.122  
 

Tabell 14: Svenska ishockeyförbundets specialdistriktsförbund och deras bildande. 

  Distrikt Bildat

1 Medelpads ishockeyförbund 16/11 1938
2 Östergötlands ishockeyförbund 24/9 1940
3 Norrbottens ishockeyförbund 9/1 1944
4 Västerbottens ishockeyförbund 3/12 1944
5 Smålands ishockeyförbund 13/5 1945
6 Värmlands ishockeyförbund  1/10 1945
7 Göteborgs ishockeyförbund  18/12 1945
8 Hälsinglands ishockeyförbund 28/7 1946
9 Ångermanlands ishockeyförbund 21/9 1946
10 Skånes ishockeyförbund 29/9 1946
11 Stockholms ishockeyförbund 18/10 1946
12 Västergötlands ishockeyförbund 29/10 1946
13 Dalarnas ishockeyförbund 10/11 1946
14 Upplands ishockeyförbund 7/12 1947
15 Blekinge ishockeyförbund 18/1 1948
16 Södermanlands ishockeyförbund 17/10 1948
17 Gästriklands ishockeyförbund 24/10 1948
18 Jämtland/Härjedalens ishockeyförbund 8/10 1950
19 Västmanlands ishockeyförbund 6/9 1953
20 Gotlands ishockeyförbund 20/3 1955
21 Närkes ishockeyförbund 24/9 1955
22 Hallands ishockeyförbund 15/1 1959
23 Bohuslän/Dalslands ishockeyförbund 11/10 1959
Källa: Pucken 1972, s. 301–317. 

 
Vid sidan av en systematisk upprustning av de administrativa rutinerna i förbundsarbetet innebar 

den nya given också att ett mer demokratiskt klimat etablerades inom sporten – ett klimat som 

svarade mot folkhemsperiodens växande samförståndsanda. Detta var dock inget som uppstod 

av sig själv, utan måste snarare ses som frukten av en medveten ”uppfostringskampanj” dirigerad 

från centralt håll, i så motto att förbundsledningen sökte verka för kamratskap och bättre 

sammanhållning inom sporten. I vilken mån dessa ansträngningar tvingades fram av den söndring 

som kom till ytan vid årsmötet 1948 eller om ett direkt utslag av Berglunds politiska skolning kan 

diskuteras. Sannolikt var det en kombination. Klart är att detta arbete yttrade sig på en rad olika 

sätt, såsom gråtmilda lovord till landets ideella ledare och bålda exklamationer över de stora 

summor ishockeyn bistod statskassan i form av skatteinbetalningar. Till detta kom sådant som 

ingående matchreferat där spelarnas laganda målades ut som tungan på vågen jämte iscensättning 

av bio- och konditoribesök för Tre Kronor så att landslagsstjärnorna kunde svetsas samman till 

ett blågult kamratgäng. Eftersom solidaritet, kompromissvilja och intressegemenskap var centrala 
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attribut i den svenska modellen kom denna ishockeyförbundets moraliska didaktik samtidigt att 

tjäna som inskolning i tidens svenskhet.123  

Det tog dock tid innan folkhemsårens spirande samförståndsanda var fullt etablerad inom 

Ishockeysverige. Som noterats var det först en bit in på 1970-talet som samarbete och laganda 

började framstå som blågula dygder och ett fullödigt svenskt framgångsrecept på isen. Talande är 

Helge Berglunds uttalande i tidningen Hockey 1972 om att han ”aldrig upplevt ett svenskt 

ishockeylag med så god anda och målmedveten skötsamhet som” innevarande års upplaga av Tre 

Kronor. Intressant nog menade han att mannen bakom detta var den då nyanställde 

förbundskaptenen, den före detta kanadensiska NHL-målvakten, Billy Harris. Till saken hör dock 

att året innan präglats av ”’motsättningar’” mellan Berglund och dåvarande rikstränaren Arne 

Strömberg. Berglund hade då nämligen kritiserat Tre Kronors alkoholvanor under VM 1971, 

varpå Strömberg och landslagsledaren Bertil Rönnberg tagit spelarna i försvar, med följd att 

förbundsbasen gett dem en rejäl avhyvling (”Ni är bara betalda drängar och har absolut ingenting 

att säga till om”).124 Denna episod kan för övrigt sägas ha tjänat till att cementera den bild av 

Berglund som en allsmäktig despot som växte fram inemot undersökningsperiodens slut, då han 

bland annat förlänades öknamnet ”SS-generalen Helge”. Av detta följer att man nog gör bäst i att 

tala om en grad- snarare än en artskillnad vad gäller den demokratiska andan inom ishockeyn. 

Detta intryck stärks av alla de uppgifter om självsvåldiga klubbledare från denna tid som figurerar 

i ishockeylitteraturen.125 

Mycket av riktlinjerna för ishockeyförbundets propagandaarbete under efterkrigstiden lades 

annars fast vid den distriktsordförandekonferens som anordnades i Stockholm våren 1949 i syfte 

att stärka banden mellan förbundsledningen och ishockeyns gräsrötter runt om i landet. Där 

framhölls värdet av den goodwill som ishockeysporten fått i och med det framgångsrika VM-

arrangemanget i Stockholm i början av året, samtidigt som man underströk vikten av att ”smida 

medan järnet var varmt”. Vidare uttalades förhoppningar om att konferensen skulle resultera i ett 

intensifierat arbete inom distrikten för att ytterligare höja ishockeytemperaturen i både slott och 

koja. Den kampanj man såg framför sig var till att börja med inriktad på att sudda ut de ”vita 

fläckar” som fanns på den svenska ishockeykartan. Först och främst ämnade man arbeta för att få 

med de större idrottsföreningar på tåget som ännu inte hade tagit upp ishockeyn samt verka för 

att banor anlades i de tätorter där man tänkte sig att spelet borde kunna få fäste. Under den 

närmaste femårsperioden skulle propagandaarbetet dessutom vara särskilt inriktat på kampanjer i 

Östersund, Sundsvall, Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping, Örebro, Karlstad jämte Östergötland i 

stort. Ishockeyförbundet skulle stå för samtliga kostnader vid propagandaaftnarna på dessa 

platser, medan distrikten själva fick ansvara för det egentliga propagandaarbetet.126 
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Att ishockeymissionen på detta sätt riktades till aktiva idrottsföreningar i rikets större städer 

var ett grepp som låg helt i linje med den nationella ishockeyledningens tidigare arbetssätt. En 

nyhet var däremot att man började verka för att ishockeybanor togs upp i de generalplaner som 

styrde den kommunala utbyggnaden av landets idrotts- och friluftsanläggningar under 1950- och 

1960-talet.127 Att efterkrigstidens kommunala byggboom gynnade ishockeyn är inte heller att ta 

miste på. I skarven mellan 1940- och 1950-talet hade bandy- och ishockeysporten i princip 

samma förutsättningar vad gäller tillgången till konstis, så till vida att det fanns en enda 

idrottsanläggning med frysaggregat i landet, nämligen Stockholms Stadion, där å andra sidan 

bandyn sedan länge hade förtur till de bästa tiderna. Ett drygt decennium senare (1961) fanns det 

hela 50 konstfrysta ishockeybanor i landet men endast tre bandybanor med artificiell is. Under 

den följande tioårsperioden ökade byggnadstakten rejält både när det gäller ishockeybanor med 

konstis och bandyanläggningar med frysaggregat. Det var dock inte minsta tvekan om vilken av 

sporterna som var mest gynnad. I oktober 1972 redovisade Svenska kommunförbundet siffror 

som sade att det fanns 190 konstfrusna ishockeyrinkar i landet, varav 55 ishallar, vilket var mer än 

10 gånger så många som det totala antalet konstisbanor för bandy vid samma tid (18).128 

Paul Sjöblom har noterat att Helge Berglund som nybliven ordförande i Stockholms stads 

Idrotts- och friluftsstyrelse 1946, kungjorde att man där inte var primärt intresserade av att 

uppföra fler idrottsplatser av traditionell typ, utan sökte ”genomföra en långsiktig förändring av 

idrottsstrukturen, ’där idrotten breddades och integrerades i de nya förorter som växte upp’”, 

varför det i princip ”rörde sig om en planlagd utbyggnad, där fritid, skola och boende kopplades 

samman”.129 I och med den nya given tycks också ishockeyförbundets strategiska arbete för att 

öka antalet konstishockeybanor ha utformats i enlighet med denna vision. Det är över huvud 

taget svårt att överskatta Berglunds betydelse för utvecklingen av antalet konstfrysta 

ishockeybanor i Sverige, då han ägnade mycket tid och möda åt att åka land och rike runt för att 

söka övertala sina kollegor inom kommunalpolitiken att satsa på uppförandet av 

ishockeybanor.130 Medan Anton Johansons kontaktnät inom fotbollen var till stor hjälp när 

ishockeyledningen torgförde spelet under pionjäråren kom alltså Berglunds förbindelser i 

politiska kretsar till stor nytta när det gällde att få landets folkvalda att besluta om byggnation av 

de av ishockeyfolket hett eftertraktade artificiella rinkarna.  

Utöver ren och skär övertalningsförmåga verkar Berglund ha haft en och annan räv bakom 

örat. Det är i alla fall det intryck man får av en historia som Ulf Jansson återger i Svensk ishockey 75 

år. Så här skriver Jansson: 

 
Han förstod att han inte kunde komma till beslutsfattarna och begära alla pengar på en gång, så 

han tog litet i taget. Först och främst var Helge på det klara med att anläggningen måste ligga 
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centralt och lättåtkomligt. Han hittade den rätta platsen på den gamla åsen vid Sandstuvägen Söder 

om Söder i Stockholm, alldeles i närheten av den planerade tunnelbanan. Gatukontoret behövde 

schaktningsmassor, dels för bebyggelsen söderut i Gubbängen och dels för tunnelbanebygget. 

Helge tipsade de ansvariga om var de kunde hämta all sand och grus och så småningom uppstod 

det en stor grop där ute i Johanneshov där den gamla Galgbacken en gång hade legat. […] När 

gropen var tillräckligt djup sammankallade Helge Berglund sina kolleger i stadsfullmäktige, 

ledamöter av drätselkammaren och arbetsmarknadsstyrelsen.  

-Titta, här ligger det en stor grop! Vad ska vi göra med den? Så här kan det ju inte få se ut i 

stadsbilden!  

-Ja, vad göra? undrade de andra.  

-Jag fick just en idé, sa Helge och låtsades vara spontan. Om vi skulle ta och bygga ett 

ishockeystadion just här. Det har man ju motionerat om i stadsfullmäktige anda [sic!] sedan 1944. 

Ja, varför inte?!! Förslaget föll i god jord. Alla nickade bifall. Sen åkte man till Stadshuskallaren 

[sic!] och åt en arbetslunch, varvid Helge betalade notan.131 

 

Berglund har själv indirekt verifierat berättelsens grunddrag, även om han då sökte släta över det 

hela en smula, men detta på ett sätt som strängt taget tjänar till att understryka hans slughet: 

  
-Beträffande Johanneshovs slutliga tillkomst blir det inte så roligt om man berättar den torra 

sanningen. Dåvarande idrottsdirektören Gösta Nyrén och jag hade länge diskuterat om man borde 

skaffa fram ett ispalats, eftersom Stadion inte längre höll måtten. Vi kom också överens om att 

anläggningen borde ligga centralt. Inte som Råsunda ute i periferin med dess trafiksvårigheter. Vi 

ville bo i anslutning till tunnelbanan. Och så fastnade vi för platsen, där anläggningen nu ligger. 

Och då var det dags att ta en dispositionsplan för Johanneshov. Magnus Magnusson blev 

sedermera idrottsdirektör, och på hans tid reserverade man i början av 50-talet plats för en 

ishockeyhall.   

-Därefter visade det sig av en slump att jag av Magnusson kunde inköpa ett gammalt aggregat som 

var fullt funktionsdugligt. Det kostade 100 000 och användes på Johanneshov från 1955 till 1964. 

Kostade väl ungefär tredjedelen av vad ett nytt aggregat skulle ha betingat i pris.  

-Vidare behövde Gatukontoret schaktningsmassor dels för tunnelbanan och dels för bebyggelsen 

söderut i Gubbängen m.m. och jag gav Gatukontorets dåvarande överingenjör anvisningar att man 

borde ta massan vid Sandstuåsen. Sedan fick jag fram byggandet av Johanneshov i olika etapper. 

Först nedre delen av betongavsatserna. Sedan den övre delen och slutligen också taket. Utebanan 

blev klar 1955 och den nuvarande anläggningen 1962. Men det var inte något självspelande piano, 

utan ett hårt arbete.132 

 

Till saken hör att Berglund var den som ansvarade för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana på 

1950- och 1960-talet. Enligt egen uppgift skall han dock ha varit mest stolt över uppförandet av 

Johanneshovs isstadion, eftersom den både var en förnämlig idrottsanläggning och snart även 

visade sig vara en lysande affär för Stockholms Stad. Redan under första verksamhetsåret gjorde 
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man nämligen en vinst på närmare en miljon kronor, vilket var en tiondel av vad den kostade att 

uppföra.133  

  

  

Ungdoms- och landslagsverksamhetens utformning 
Ett centralt led i ishockeyförbundets propagandaverksamhet under efterkrigstiden var arbetet 

med att söka framställa ishockeyn som en fostrande sysselsättning för landets manliga ungdomar. 

Detta hade att göra med att man – precis som idrottsrörelsen i stort – hörsammade de politiska 

signalerna i ungdomsfrågans fotspår och lade kraft på att bygga ut sin ungdomsverksamhet. Att 

ishockeyn alltsedan införandet uppfattades som ett nytt vinterspel gjorde säkert att sporten hade 

en del gratis i det nya ungdomsidrottsklimatet, eftersom nya föreningsaktiviteter per definition 

stod högt i kurs. Å andra sidan hade ishockeyn vissa skönhetsfläckar på sin vapensköld, varför 

sporten i sin helhet egentligen behövde göras ”rumsren” för att den över huvud taget skulle 

platsa i den framväxande folkhemgemenskapen. 

För det första var den gamla förbundsstyrelsens trassliga ekonomi tung barlast vid en tid då 

skötsamhetsivrandet blev alltmer högljutt bland idrottsföreträdarna. Den Anton Johansonledda 

styrelsens omtalade krognotor torde för många för det andra ha framstått som ytterligare bevis för 

den blöta alkoholkultur som tycks ha frodats inom svensk elitishockey vid tidpunkten. Tre 

Kronors snöpliga förlust mot ”slagpåsen” Österrike under VM 1947 hade nämligen skapat stor 

uppståndelse på hemmaplan, eftersom den sades ha berott på att spelarna tagit ut segern i 

förskott och firat med nattsudd, varpå landslaget i folkmun fick namnet ”Tre Snapsar”. 

Sanningshalten i påståendet är svår att fastställa. Klart är i vilket fall att spritförtäringen bland de 

aktiva i samband med landslagsuppdrag sågs som ett problem redan av den Anton Johansonledda 

förbudsstyrelsen.134 Även om saken var helt gripen ur luften var skadan ändå skedd så till vida att 

ryktesspridningen gjorde att ishockeyns allmänna anseende tog skada. 

För det tredje började den svenska spelstilen ifrågasättas alltmer efter andra världskriget. 

Internationellt ansåg man sig länge leva högt på det så kallade vikingahumöret. Det var med 

andra ord med rent fornnordisk kraft som Sveriges ishockeyspelare tycktes stå upp mot sina 

motståndare. I de svenska leden fanns inga ömtåliga ”glaslirare”; där dväljdes ”friska grabbar med 

’hår på bröstet’”, sades det.135 Den hårda och fräna attityden tycks ha befästs i och med att 

”bamsingstilen” blev ett begrepp inom sporten. Bamsingstilens framkomst och hegemoni inom 

svensk ishockey under 1930- och 1940-talet hör ihop med Hammarby IF:s storhetstid. 

Söderbröderna var, med sportjournalisten Ulf Janssons ord, ”gamänger med fantasi som också 

hade fighting spirit […]. Det fanns inte en död punkt när de spelade ishockey”. Hammarby hade 
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en Kanadainspirerad och utpräglat offensiv spelstil med mycket ”tuffa tag”. Detta i kombination 

med lagets herravälde inom svensk elitishockey gjorde att Hammarbyspelarna började kallas för 

”Söderns canadensare”, och att bamsingstilen snart även florerade i landslaget.136 

Termen ”söderkanadensare” skall annars ses som en ishockeyadaption av ”ekenkisen” och 

”söderamerikanen”, det vill säga den ”typiske” arbetargrabben från huvudstaden. Ishockeyn var 

vid denna tid ännu i huvudsak ett Stockholms- och Södertäljefenomen. Samtidigt var sporten på 

väg att få en allt tydligare arbetarprägel, efter att länge ha haft en societetsstämpel. I 

huvudstadsområdet var ”söderamerikanaren” då sedan flera decennier en etablerad – om än 

kontroversiell – ungdomsidentitet. I kontrast till den tröge landsortsbon framstod 

”söderamerikanen” som en USA-influerad tuffing och slagfärdig sanningssägare. Samma 

egenskaper tillskrevs bamsinglirarna, vilket framgår av Janssons skildring av deras utländska 

influenser, tuffhet på isen och kvickhet i munlädret.137 

Efter 1945 tonades bamsingjargongen och tuffhetsretoriken ned inom svensk ishockey. 

Många tyckte säkert att spelet var i hårdaste laget. Andra världskrigets lidande var i färskt minne 

och det svenska neutralitetstänkandet gjorde säkert sitt till för att våldsamheter misstänkliggjordes 

även inom idrotten.138 Att Hammarby IF förlorade sin ledande position inom elitishockey 

innebar att bamsingstilens existensberättigande minskade än mer. Internationellt tedde det sig 

även som om den svenska tuffheten inte längre var utslagsgivande, utan att teknik och lagspel var 

framtidens melodi i och med Sovjets framgångsrika entré inom världsishockeyn, samtidigt som 

Kanadas och USA:s spelare alltmer gjorde sig namn som verkliga bråkstakar.139 Allt detta verkade 

för att ishockeyförbundets nya giv i mycket kom att syfta till att söka få till stånd ett mer renhårigt 

spel inom ishockeyn såväl nationellt som internationellt.140 Ishockeyn tycktes nämligen vara i 

skriande behov av att återuppbyggas efter ”sunda idrottsprinciper”; spelet borde vara fostrande 

och karaktärsdanande i stället för att framhäva de ”mest primitiva instinkterna” hos människan, 

som journalisten Wilhelm Engdahl uttryckte saken.141 

Även om viljan att minimera ishockeyns våldsinslag var påtaglig är det värt att understryka 

att denna strävan var en del i ett genomgripande moraliskt upprustningsarbete som syftade till att 

förbättra sportens skamfilade rykte och få den att framstå som en fostrande sysselsättning för 

landets manliga ungdomar. När det gäller synen på ishockeyns samhällsnytta fortsatte man 

intressant nog att betona sportens praktiska fördelar, men argumenten införlivades i ett nytt 

socialt sammanhang: i stället för bandyklubbarnas knappa förhållanden och besvärliga 

isbanesituation var det folkhemsprojektets sociala integrations- och folkhälsosträvanden man tog 

fasta på, varvid ishockeyn alltså inordnades i nyttofälten ”hälsoperspektivet” och ”den sociala 

funktionen”. Vid distriktsordförandekonferensen i Stockholm våren 1949 tog ishockeyförbundet 
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fram den överordnade handlingsstrategin som innebar att ”[p]ropagandan [framförallt skulle] 

läggas upp med hänsyn till det värde ishockeyn har de långa mörka vinterkvällar, då upplysta 

träffplatser behövdes för att samla ungdomen”.142 Man nöjde sig dock inte med att erbjuda 

landets manliga ungdomar ”lämplig” fritidssysselsättning, utan försökte fånga upp dem redan 

under deras skoltid. Följande rader, hämtade ur Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1954/1955, 

visar på den roll man tänkte sig att ishockeyn skulle spela i utbildningen av det uppväxande 

släktet:  

 

Skolorna behöver ishockeyn i en tid, då det inte går att komma ifrån att ungdomen börjat 

förvekligas. Det myckna moped- och motorcykelåkandet bidrar till att den grundkondition, som 

ungdomen annars får gratis genom att promenera eller trampa cykel till skolan, börjar mer och mer 

att försvinna. De som därför ägnar sig åt ishockeyn har där en balansåtergivare i 

konditionsavseende. Det är därför glädjande att skolungdomen fått upp ögonen för ishockeyns 

möjligheter.143 

 

Till saken hör att man fick RF:s ordförande Prins Bertil att ställa upp ett vandringspris (Prins 

Bertils pokal) för en läroverksturnering, vilket innebar en stor symbolisk seger eftersom 

ishockeyn i stort därmed kan sägas ha fått kunglig legitimitet. Turneringen i sig blev också snabbt 

en stor succé. Samma sak gäller för övrigt pojklagsturneringen TV-pucken (instiftad 1959), vilken 

snart betecknades som ishockeyförbundets ”kanske största PR-instrument”.144 Något senare drog 

man även igång pojk-SM, vilket från centralt håll sades markera ”den breda satsning Svenska 

Ishockeyförbundet [gjorde] på ungdomsishockeyn”, då det var ”i pojk- och juniorlagen som nästa 

generation toppspelare” stod att finna.145 Det är också tydligt att ishockeyfolkets nya plädering 

för spelets uppbyggliga karaktär inte innebar något direkt avsteg från verksamhetens sportifierade 

grundanslag. Även om ishockeyförbundet kontinuerligt sökte bredda sin verksamhet och utöka 

sitt upptagningsområde blev det aldrig heller fråga om någon total ”demokratisering” av sporten, 

eftersom man inte inledde någon systematisk flick- och/eller damsatsning.146 Däremot lade man 

mycket krut på att utveckla landslagsverksamheten på herrsidan. 

 Under 1950- och 1960-talet var ishockeyn en av de svenska grenar som var mest i elden när 

det gäller landskamper. Bara under 1955, det vill säga det år då ishockeyns åskådarsiffror gick om 

bandyns och ishockeyn framstod som vinterns stora publiksport, spelade Sverige 24 olika 

ishockeylandskamper, vilket skall jämföras med bandyns 7, handbollens 19 och fotbollens 16. 

Som det verkar var dessa siffror också tämligen normala. Fem år senare (1960) var 

landskampsfrekvensen inom de olika sporterna nämligen i princip densamma: ishockey (25), 

bandy (7), handboll (21) och fotboll (15). Till saken hör att bordtennis var den sport med det 

högsta antalet landskamper vid båda mättillfällen (30 landskamper).147 
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Att landskampsfrekvensen var högre i ishockey och bordtennis än i resterande grenar hade 

att göra med att stora internationella mästerskap (EM, VM och OS) där genomfördes på årlig 

basis, varvid matchstatistiken helt sonika sköt i höjden.148 Samtidigt är det viktigt att notera att 

ishockeysportens företrädare hela tiden sökte aktivt efter internationella kontaktytor. Även under 

efterkrigstiden fiskade förbundsledningen efter ishockeyspelare med hjälp av de möjligheter till 

utlandsresor som sporten medgav. Betecknande är att Helge Berglund så tidigt som ett par år före 

de olympiska spelen i Squaw Valley 1960 försökte skapa sug kring arrangemanget genom att 

beteckna det som en tvättäkta ”drömresa”.149  

Redan under andra världskrigets slutskede påbörjades för övrigt förberedelserna för det 

livliga internationella ishockeyutbyte man hoppades skulle ta form när freden kom. Ett led i detta 

var att ishockeyförbundet klubbade igenom en ändring av spelreglerna, så till vida att man införde 

det gällande kanadensiska regelverket inom den nationella tävlingsverksamheten samtidigt som 

man lade sig vinn om att det skulle tas upp i Europa i övrigt.150 Av detta följer att ishockeyn kan 

sägas ha varit ett av de områden där Sverige, med Jonas Frykmans ord, ”[e]fter fredsslutet stod 

[…] parat att engagera sig i internationellt arbete och att tala om för andra länder vilka rationella 

lösningar som stod att finna”.151 Till saken hör att ishockeyförbundets ansträngningar för att 

motverka ishockeyns föregivna brutalisering internationellt sett, jämte den medlande position 

Sverige intog inom ishockeyvärlden när det gäller proffsproblematiken, låg i linje med landets 

självpåtagna roll som ”världssamvete” och moralisk stormakt under kalla kriget.152  

Sakta men säkert började också ishockeysporten att torna upp sig som en slagkraftig 

representant för den svenska modellen på isen. Radiotjänst var en drivande part i detta, under det 

att man 1945 inledde en drygt tioåriga satsning på programinslag rörande ungdomsidrott med en 

programserie om ishockey, rubricerad Med klubba och puck. Att ishockeyn var den idrottsgren man 

valde att börja med förklarade Sven Jerring i Röster i Radio i samma veva, med hjälp av blågula 

argument av tydligt externnationalistisk karaktär:  

 
Med all respekt för våra utomordentliga skidlöpare och våra förträffliga snabbskrinnare och 

skridskoprinsessor så blir det under de stundande fredsvintrarna i första hand ishockeyspelarnas 

sak att göra internationell reklam för svensk idrott. Vårt andra isspel, bandy, är ju en storidrott 

endast i Sverige och Finland, bedrives visserligen också i Norge och Ryssland, men med mindre 

påfallande entusiasm i det förra landet och efter delvis andra regler än våra i det senare[.] 

Ishockeyn däremot är internationell och både i Europa, USA och Canada brukar väldiga 

åskådarmassor samlas, då stjärnlagen drabbar samman. Ishockeyspelet har sakta men säkert trängt 

sig fram i första ledet av de svenska idrotterna och våra ishockeyspelare har redan vunnit en lång 

rad mycket vackra framgångar. Våra landslag kan med gott hopp om segern ta upp kampen med 
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vilket europeiskt lag som helst, och även om de transatlantiska fenomenen hittills varit svenskarna 

för svåra, så har pojkarna med tre kronor på tröjan aldrig givit sig utan hedersamt motstånd.153 

 

Från ishockeyförbundets sida rullade man också upp skjortärmarna och utvecklade 

landslagsverksamheten i stort. Bland annat beslutade man sig för att hålla i gång två landslag 

samtidigt, varvid både landskampsfrekvensen och den nationella spelstyrkan höjdes rejält. Detta 

grepp formaliserades säsongen 1967/1968 i och med skapandet av B-landslaget ”Vikingarna”, då 

man ”för att möta den stegrande konkurrensen” beslutade att ”[r]ationell träning och hård 

matchning av spelarna direkt under TRE KRONOR [skulle] vara den svenska stilen att få väl 

förberedda spelare till den toppinternationella ishockeyn”.154 

 Ansträngningarna för att stärka den svenska ishockeyns internationella slagkraft bar också 

frukt. Efter att ha tappat mark i förhållande till andra europeiska länder under 1930-talet 

utvecklades Sverige under efterkrigstiden till en av ishockeyvärldens verkliga stormakter med 

VM-gulden 1953, 1957 och 1962 som några av höjdpunkterna.155 Tre Kronors framgångar var 

faktiskt av sådant slag att förbundsordföranden vid mitten av 1960-talet kunde konstatera att 

”internationellt sett har ingen annan storsport – utom möjligen motor – hävdat sig på samma sätt 

när vi ser tillbaka på de senaste tio åren”.156 Det är också ett sällsamt faktum att medan svensk 

fotboll snart började gå kräftgång efter den framgångsrika VM-turneringen på hemmaplan 1958 

kom Tre Kronor i stället närmast att börja prenumerera på framskjutna mästerskapsplaceringar. 

Detta i kombination med att kalla krigets storpolitiska förvecklingar satte sin tydliga prägel på 

ishockeysporten i stort gjorde att det var närmast ofrånkomligt att Tre Kronors framfart runt om 

i världen kom att framstå som en barometer för den svenska modellens internationella 

gångbarhet. Särskilt eftersom VM-gulden i Moskva 1957 och Colorado Springs 1962 erövrades i 

lejonens kulor vid ett skede då kalla kriget var vid sin kanske absoluta fryspunkt. Redan 

efterkrigstidens höga landskampsfrekvens torde annars ha varit en bidragande faktor till att 

svensk ishockey – med dess flaggskepp Tre Kronor i spetsen – kom att framstå som en 

nationalangelägenhet utöver det vanliga, särskilt som medierna aktivt bidrog till att ge näring åt 

dess nära koppling till den blågula folkhemsidentiteten.157 

 

 

Med pressen i ryggen  
Som noterats var ishockeyn föga mer än en bisak på landets sportsidor under mellankrigstiden. 

Efter andra världskriget förändrades dock bilden. Ulf Wallins kartläggning av sportjournalistikens 

utveckling i svensk dagspress ger vid handen att medan bandymaterialet åren 1945–1975 låg kvar 
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på ungefär samma nivå (4–6 procent av det sammanlagda antalet spaltcentimeter av allt 

sportmaterial) som tidigare, eskalerade ishockeystoffets omfattning. Efter en blygsam ökning från 

2 till 3 procent under den första tioårsperioden efter kriget, växte tidningsmaterialet om ishockey 

rejält och låg sedan på 12 procent under resten av undersökningsperioden. Detta innebar att 

ishockeyn seglat upp som den nästa störst enskilda idrottsgrenen (efter fotboll) på landets 

sportsidor, rent volymmässigt.158 

 Denna utveckling är intimt förbunden med ishockeyns uppsving i landet över huvud taget 

vid samma tid. Detta då pressrapporteringen precis som tidigare både kanaliserade och spädde på 

ishockeyintresset. I detta avseende spelade inte minst Rudolf ”R:et” Eklöw en stor roll genom sin 

position som sportredaktör på landets största dagstidning Dagens Nyheter. I och med detta kan 

ishockeysporten sägas ha fått tillgång till en exceptionellt god medial plattform, som kunde 

användas till såväl informationsspridning som opinionsbildning. Till saken hör att Dagens Nyheter 

även stöttade den praktiska ishockeyverksamheten genom att ställa upp som medarrangör och 

ekonomisk garant vid större evenemang, såsom Stockholms-VM 1949 och den inhemska 

storturneringen Ahearne Cup.159 

Det hände också att ishockeyförbundet betalade reportrar för att skriva om ishockeyn och 

att man genomförde direkta informationskampanjer, där landets tidningar försågs med allehanda 

uppgifter om sporten (historia, spelprogram, administrativa uppgifter m.m.)160 Allt detta för att 

sprida kunskaper om ishockeyn och stimulera intresset. Som ett led i detta propagandaarbete 

startade man även egna publikationer – däribland säsongsdokumentationen Årets ishockey och 

fackorganet Hockey – varigenom man kunde hålla landets alla ishockeyintresserade informerade 

om både stort och smått inom sportens värld.161 

Annars är tidningen Expressen värd ett extra omnämnande i detta sammanhang. Tidningen 

grundades 1944 och kom redan från starten att satsa stort på idrottsbevakningen, inte minst 

spektakulära publiksporter som ishockey. Expressen utmärkte sig snart som en av svensk 

ishockeys mest frikostiga stöttepelare och flitigaste medarrangör (Norrländska ishockeyveckan, 

ungdomsturneringen Anton cup m.m.). Till saken hör att tidningen, som Peter Dahlén påpekat, 

var en drivande kraft i utvecklingen mot den nya, personorienterade och sensationsartade 

journalistik som började slå igenom efter 1945. Allt detta skall ses i ljuset av den hårdnade 

tidningskonkurrensen under efterkrigstiden, men också som ett uttryck för den allmänna 

journalistiska kursändring som tog form i spåren av TV-mediets genombrott, vilket innebar att 

tidningarna alltmer började fokusera allt runt omkring idrotten i stället för att kommentera 

sporthändelserna i sig.162 
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Sensationsjournalistikens betydelse för att höja ishockeytemperaturen i landet framgick vid 

Stockholm-VM 1949. Under turneringen verkade nämligen de stora Stockholmstidningarna för 

att elda upp stämningen kring arrangemanget genom braskande rubriker och indignerade artiklar 

om de nordamerikanska spelarnas föregivet våldsamma metoder jämte spelets generella 

brutalisering.163 Särskilt bryskt skall Kanada ha gått till väga i sin match mot Tjeckoslovakien den 

15 februari, då ett tjugotal poliser fick kallas in för att skydda dem från en förargad folksamling 

som hotade deras färd från arenan.164 Dagen efter skulle nordamerikanerna möta Sverige. I stället 

för att försöka lugna allmänheten inför matchen spädde pressen på den uppretade stämningen 

med häftiga kommentarer om att ”man kan räkna med hårda bud även i fortsättningen”165 och 

”kubbning är att vänta även i kväll”.166 När det närmade sig nedsläpp trängdes enorma 

folkmassor (somliga uppgifter gör gällande att det rörde sig om 50 000, medan andra talar om 10 

000) kring Stockholms Stadion, varav många säkert kommit för att få se råkurr. Stadions bastanta 

grindar sprängdes snart under trycket av alla människor och vid klocktornet vräktes ett järnstaket 

över ända. Ett tjugotal personer skadades i kalabaliken och fick föras till sjukhus, medan en 

nybliven far som var på väg till BB för att träffa sin nyfödda son ofrivilligt drogs med innanför 

murarna av den anstormande folkhopen.167 

Nu var det ju inte alla skriverier som tjänade till att skapa moralisk panik. Otaliga reportage 

om ishockeyn och dessa aktörer tycks snarare ha författats för att gjuta moralisk rättrådighet i 

läsarna. Ett exempel på detta är följande porträtt av Södertälje SK:s och Tre Kronors speldirigent 

Folke ”Masen” Jansson, som ingick i Rekord-Magasinets serie ”På tu man hand med stjärnorna” 

1945: 

 
Intervju med ’Masen’? Tja, han tycker inte alls om att prata om sig själv – men gärna om annat! – 

vilket dock inte hindrar att vi lyckas plocka ur honom en del smått och gott. ’Masen’, som heter 

Folke i verkligheten, är född 29/12 1917 i Södertälje och håller en matchvikt på cirka 82 kilo – 

ingen kille som man blåser omkull i första taget alltså! Han började spela ishockey några år efter 

det han lärt sig gå, och han var bara en liten knatte när han debuterade i Södertälje SK:s juniorlag – 

det var hans dittills stoltaste ögonblick som idrottsgrabb! – men han växte raskt till sig i ålder, 

kropp, visdom och ishockeykunnande, och redan vid 16 års ålder lade A-laget rabarber på den 

lovande pysen. Och lustigt nog debuterade han samtidigt med sin tre år äldre bror Sven, den lille, 

tappre backkrigaren. ’Masen’ själv får berätta härom: 

-Det var mot självaste Hammarby, och jag glömmer aldrig hur skakis vi var, brorsan och jag, före 

den matchen. Det var knappast man kunde äta och sova dygnet före. Så kom matchen, och jag ska 

villigt medge att man kände sig förtvivlat liten och billig öga mot öga med killar som Berra 

Lundell, ’Stickan’ Andersson, Svenne Bergquist, Sigge Öberg och allt vad dom nu heter. Det gick i 

alla fall rätt skapligt – om jag får säga det själv – och när jag vid ett tillfälle lyckades snuva Sigge 
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Öberg riktigt renhårigt blev jag så glad att jag höll på att hoppa ur hela munderingen. Dom var 

tydligen inte mer än människor… 

-Och se’n dess har framgångarna kommit som små rara brev på posten? 

-Jag klagar inte. Men mina eventuella personliga framgångar är av sekundär betydelse. Huvudsaken 

är att det går bra för min klubb, Södertälje SK, för ett bättre gäng idrottsgrabbar finns mej veterligt 

inte. Vi jobbar för varandra och för laget – ingen tänker på att glänsa själv – och går det på tok för 

någon, så är det ingen som gnäller för det. Eller har du hört några hårda ord i vårt 

omklädningsrum efter en förlorad match? 

(Den frågan måste vi besvara nekande, och det gör vi så gärna, inte minst med tanke på hur det 

låter på en del andra håll när det gått åt skogen.)168 

  

Sensmoralen i porträtteringen är närmast övertydlig: Jansson må vara en storstjärna, men han står 

med båda fötterna fast förankrade i jorden. I stället för att tala om sig själv understryker Jansson 

sin beundran för det äldre gardet och den goda kompisanda som frodas i laget han spelar i. Som 

representation betraktad kan denna berättelse sägas ligga väl i linje med den svenska nationella 

identitet som tornade upp sig i landet under folkhemsepokens rekordår. Det gäller för övrigt även 

Idrottsbladets ovan anförda beskrivning av Rögle BK:s starke man Gösta ”Pollenkungen” Carlsson 

hösten 1965. I motsats till vad man skulle kunna vänta sig är detta nämligen inte något 

skräckporträtt av en förment skrupellös idrottskrösus, utan kan bättre karaktäriseras som ett 

storögt reportage om en sportslig nydanare med hjärtat på rätt ställe. Skribenten är nämligen noga 

med att understryka att Carlsson ”minst av allt lagt sig till med några direktörsfasoner”, utan mer 

framstod som en ”snäll, nästan alltid skrattande, öppen och lättillgänglig grabb bland grabbar”.169  

Ett annat talande exempel på hur landets tidningar verkade för att skriva in ishockeyn och 

dess företrädare i den framväxande folkhemsgemenskapen är en artikel från Säffle-Tidningen Västra 

Värmland rörande Tre Kronors besök hos Säfflelaget Rastens hockeyklubb 1952. Berättelsens 

”jag” är för övrigt ’Masen’ Jansson, som vid denna tidpunkt avancerat till förbundstränare och 

landslagsansvarig:  

 
Jag är tvungen att börja krönikan med en episod under nedresan till Trollhättan, som jag sent 

kommer att glömma. Innan vi kom fram till Säffle talade våran allt-i-allo Gösta Åckander om att 

det skulle finnas en hockeybana mitt inne i skogen. Den skulle vi naturligtvis titta på. Den flotta 

sightseeingbussen stannade på vägen mitt i den djupa skogen. Gösta tog med grabbarna. Den här 

vägen är det! Uppför höga berg och ned i djupa dalar, som det så vackert heter i visan, knallade vi 

på i det mest underbara vinterväder, följde en slingrande stig som på kvällen belystes med en 

provisorisk ledning, som hängde mellan träden. […] Rätt som det var dök en komplett hockeybana 

upp mitt i den djupa skogen. Vad var det man fick se? Jo, ett tiotal ynglingar i åldern mellan 15 och 

20 vårar, som gick med var sin vattenkanna modell rabattvattning, och vattnade för att få en fin yta 

för på kvällen skulle det hända något stort. Självaste Forshaga skulle komma på besök. Vid vår 
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förfrågan hur allt det där hängde ihop talade grabbarna om, att banan låg på en tjärn, som 

breddats. Fördelen var att grabbarna kunde hålla på att spela framåt till påsktiden. Sarg med runda 

hörn fanns, och dessutom fullständig belysning. Avbytarbåsen såg fullt internationella ut. Allt detta 

var gjort av ett gäng grabbar, cirka 15-16 stycken som sedan bildat en ishockeyklubb som lyssnar 

till namnet Rastens hockeyklubb, inregistrerad i Ishockeyförbundet och spelande i 

Värmlandsserien div. IV. […] Utrustningen som gänget håller sig med, har dom skaffat sig genom 

att var och en satsa 35 kr. Klubbor och puckar anskaffades, sedan var det bara att börja lira och så 

småningom hade de kompletterat så att de vid vårt besök kunde visa upp en perfekt utrustning 

med orangefärgade tröjor och gröna byxor. Strålande att få se något dylikt i vår tid, speciellt med 

tanke på att grabbarna inte fått ett öre av varken kommun eller förbund utan helt och hållet svarat 

för alla kostnader själva.170 

 

Under efterkrigstiden fylldes landets tidningar och andra tryckalster av likartade idylliska porträtt 

av gräsrotsishockeyn. Å ena sidan kan de läsas som historiska ögonblicksbilder av den praktiska 

ishockeyverksamhet som faktiskt bedrevs runt om i landet. Å andra sidan är det viktigt att notera 

att de tjänade till att plantera ishockeyn mitt i den föregivna svenska folkhemsidyllen, under det 

att de ”vittnade” om de frukter som stod att vinna på målmedvetet och altruistiskt samarbete 

under kamratliga former.171  

För övrigt kan redan Rastenspelarnas agerande sägas visa på hur längtan efter moderna 

kulturutryck, med Orvar Löfgrens ord, kom att bilda underlag för ”homogenisering av svenska 

livsformer”, varför det inte så mycket var ”mellankrigstidens ideologiska kampanjer [som] 

efterkrigstidens vardagliga hembyggen, som skapade mycket av” det som med tiden kommit ”att 

utropas till ’något typiskt svenskt’”.172  

 

 

Ishockey i radio och TV 
När man diskuterar ishockeyns nationella genomslag i Sverige efter 1945 är det omöjligt att 

förbise radions och televisionens stora betydelse. Som redan berörts var Radiotjänst med om att 

bana väg för efterkrigstidens stora inhemska ishockeyhausse genom radieringen av 

ishockeykursen Med klubba och puck vintern 1945/1946. Serien, med Sven Jerring bakom 

mikrofonen, inleddes med en allmän introduktion om sporten varpå nya kursmoment sändes 

varannan vecka, där kåserier och reportage varvades med regelrätta instruktionspunkter. Genom 

detta initiativ ville Radiotjänst – och samarbetspartnern Svenska ishockeyförbundet – verka för 

spelets ”ytterligare popularisering” i landet, under det att kursen skulle ”gagna både elitmän och 

nybörjare och dessutom bli rolig[t] att följa för hela den idrottsintresserade allmänheten”.173 Att 

man lyckades med föresatsen är klart. Redan samma säsong kunde man nämligen märka att serien 
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lett till ”enastående framsteg och landvinningar” för sporten.174 Ishockeyförbundet överöstes 

faktiskt dagligen av ”hundratals förfrågningar [om spelet] från olika håll i landet, varför styrelsen 

gick i författning om utgivande av en särskild propagandaskrift i massupplaga” i form av en 

nyedition av Ishockey: Handbok om ishockeyspelet.175  

 Annars var det, som Peter Dahlén påpekat, med Stockholms-VM 1949 ”som svensk radio 

på allvar började bevaka de stora ishockeyevenemangen och därigenom” bidrog till att lägga 

grunden till ”det nationella intresset för och uppslutningen kring vad som brukar kallas vårt 

folkkäraste landslag, Tre Kronor.”176 Under VM-veckan gjorde bland annat Tre Kronor ett 

bejublat inhopp i det populära underhållningsprogrammet Frukostklubben, varunder spelarna bjöd 

lyssnarna på en för turneringen specialkomponerad kampsång. I övrigt sände Radiotjänst från 

turneringen två gånger per dag (en tio- eller femtonminuterssändning vid 18.30-tiden, följt av en 

ny programpunkt efter klockan 21.00). Bland kommentatorerna märks en av landets dittills 

främsta ishockeyspelare, Gustav ”Lulle” Johansson, och hans son, Gösta ”Lill-Lulle” Johansson, 

som för övrigt fanns med i den svenska VM-truppen. Störst succé gjorde ändå den unge 

hallåmannen Lennart Hyland, som under VM-veckan fick sitt nationella genombrott som 

snabbpratande radioman och folklig nöjesprofil. En studie av hans matchkommentarer visade att 

han talade i genomsnitt 312 ord per minut, det vill säga 5,2 ord i sekunden.177 På Svenska 

Dagbladets redaktion var man så pass imponerad av Hyland och hans insats att man ägnade 

honom en egen artikel, och det på förstasidan:  

 
Den svenska radiopubliken har fått en ny favorit vid sidan av ’Farbror Sven’. Redaktören Lennart 

Hyland har under den snart tilländalupna VM-veckan i ishockey hunnit göra sig ett namn som en 

snabbtalare av sällan upplevt slag och hans referat av det ilsnabba skeendet på Stadions isbana är 

desto märkligare som redaktör Hyland gjort dem, pressad av en besvärande halssjukdom…178 

 

Peter Dahlén har gjort en viktig iakttagelse i och med att han noterat att Hylands snabbpratade 

kommentatorsstil låg helt i linje med ”[t]idsandan, präglad av en allt hastigare 

samhällsomvandling byggd på tilltro till teknik och ett stigande materiellt välstånd för det stora 

folkflertalet”. Samma sak bör för övrigt ha gällt den ”rafflande ishockeysporten”, varför både 

Hylands VM-referat och ishockeyn som sådan kan ha framstått som kongeniala uttryck för 

moderniteten. Klart är i varje fall att sändningarna slog an en sträng i det svenska folkdjupet och 

bidrog till uppkomsten av en aldrig tidigare skådad ishockeyhausse. Då skall man också hålla i 

minnet att det vid tidpunkten endast fanns en radiokanal, varför inte ishockeysändningarna heller 

riskerade att drunkna i mediabruset.179  
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 Under vinter-OS i Oslo 1952 sände Radiotjänst från Tre Kronors samtliga åtta matcher. 

Sändningarna i sig sträckte sig från 10 minuter (21.50–22.00) som vid Sverige–Finland, till 40 

minuter (22.30–23.10) som under Tre Kronors möte med Kanada. Även om sändningstiderna 

inte var de bästa följdes inslagen av en stor allmänhet. Enligt en gallupundersökning skall faktiskt 

två tredjedelar av Sveriges befolkning ha lyssnat till radioreferaten från Oslo. När säsongen var 

slut kunde förbundsledningen också konstatera att sporten vunnit ytterligare terräng tack vare 

OS-sändningarna.180  

Med den växande populariteten i ryggen kom ishockeyförbundet – där man först var 

tacksam för att sporten över huvud taget fick plats i etern – snart att börja yrka på ersättning för 

radions ishockeysändningar. Inför hemma-VM 1954 ledde dessa äskanden till öppen konflikt 

mellan Radiotjänst och ishockeyförbundet. Från ishockeyförbundets sida krävde man då, som 

Peter Dahlén har visat, att Radiotjänst skulle betala för rätten till direktsändningar från 

turneringen. Det skäl som angavs var att publiken vid händelse av dålig väderlek kunde tänkas 

stanna hemma och lyssna på radions utsändningar, varvid förbundet skulle förlora entrépengar. 

Som ”plåster på såren” begärde man därför ett vederlag på 10 000 kronor. När ersättningskravet 

diskuterades av Radiotjänsts direktion fastslogs den ”’principiella’” hållningen att någon 

utbetalning inte skulle ske. Tidigare hade visserligen fotbollförbundet och friidrottsförbundet fått 

igenom liknande krav, men vid denna tid började alltfler aktörer begära ekonomisk kompensation 

för Radiotjänsts idrottssändningar, varför man där verkar ha velat sätta ned foten.181  

Från ishockeyförbundets sida höll man emellertid styvt på sin sak. Dahlén skriver:  

 
För ishockeyförbundet var VM-tävlingarna en mycket allvarliga sak, underströk Berglund. 

Förbundets fasta kostnader, oberoende av åskådarinkomster, rörde sig om en halv miljon kronor. 

Förbundet tog en betydande risk om man tillät direktutsändning i radio, ’ty det råder ingen tvekan 

om att detta påverkar åskådarsiffrorna, särskilt om vi får dåligt väder’. Det betydde också lägre 

åskådarsiffror för andra ishockeymatcher runt om i landet. Just därför ville Ishockeyförbundet ha 

en ’rimlig ersättning’ av Radiotjänst på samma sätt som Radiotjänst betalade fotbollen och den 

’allmänna idrotten’. Berglund tyckte också att Radiotjänst tog en betydande risk genom att inte 

betala. Med endast efterhandsreferat fick radiofolket räkna med ett missnöje från sina lyssnare, 

’som de inte kommer att kunna vältra över på ishockeyförbundet – alla idrottsintresserade förstår 

våra synpunkter’.182 

 

Som synes sökte förbundsledningen pressa Radiotjänst genom att rida på det folkliga intresse 

som radion varit med om att bygga upp. Radiotjänst föll dock inte till föga. Det första avtalet om 

ersättning för radioutsändningar mellan Radiotjänst och ishockeyförbundet lät i stället vänta på 

sig till säsongen därpå (1954/1955), då ett gage på 2 000 kronor förhandlades fram för två 
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landskamper mot Sovjet. Påföljande år gav ishockeyförbundet Radiotjänst rätten till radio- och 

TV-utsändningar av säsongens verksamhet mot en summa av 12 000 kronor, medan däremot 

hela VM 1959 sändes utan någon särskild avgift.183 Därefter sköt emellertid prislappen i höjden.  

Inför verksamhetsåret 1961/1962 betalade Sverige Radio (Radiotjänsts nya namn från och 

med 1957) 160 000 kronor för rättigheterna att jämte en del mindre inslag direktsända sex 

landskamper i radio (60 000 kronor) och två landskamper i TV (100 000 kronor). För säsongen 

1969/1970 betalade sedan Sveriges Radio närmare en kvarts miljon kronor för rätten att sända 

Tre Kronors viktigaste matcher samt den kommentatorsservice som Sportextra erbjöd lyssnarna i 

form av matchrapporter från Allsvenskans (dåvarande högsta serien) slutspel. Peter Dahléns 

bedömning är att det vid det här laget sågs som ”självklart att radion, till skillnad från televisionen 

med dess begräsningar, skulle sända så många matcher som möjligt” under ishockey-VM.184  

 När började då TV-utsändningarna av ishockeymatcher i Sverige? De reguljära svenska TV-

sändningarna startade den 15 september 1956. Då hade emellertid en viss provverksamhet varit 

igång sedan hösten 1954. Bo Reimer har noterat att ishockeyn var den första enskilda idrottsgren 

som visades i det nya etermediet. Premiären gick av stapeln söndagen den 21 november 1954 i 

form av en utsändning av finalen i Stockholms-DM mellan Djurgårdens IF och Matteuspojkarna. 

Även om endast en bråkdel av befolkningen kunde följa TV-sändningen fick tilldragelsen stor 

uppmärksamhet. Dagen efter publicerade exempelvis Expressen en TV-ruta med matchen infälld 

på tidningens förstasida under rubriken ”Urpremiären för idrotten blev TV-succes [sic!]”, medan 

två av sportsektionens sidor ägnades åt sändningen, där man bland annat konstaterade att detta 

var ”början på en ny epok”. Reportern Sten ”Lången” Ohlsson lovsjöng sändningen, trots att 

ymnigt snöfall gjort bilden otydlig och att kommentatorn Sten Ahlner suttit tyst långa stunder. 

Även TV-chefen Henrik Dyfverman var mäkta belåten med sändningen, vilken han betecknade 

som en av de bästa som genomförts. Alla var dock inte lika entusiastiska. I sin TV-krönika kom 

Dagens Nyheters Ruter Tweed (Jan Olof Olsson) att ägna stort utrymme åt att se fram mot andra 

sändningar, och då inte minst andra idrotter, eftersom han tyckte att ishockeyn kanske inte riktigt 

passade för TV-rutan.185  

Den andra TV-utsändningen gällde matchen Tre Kronor–Nottingham Panthers i Ahearne 

Cup på Stockholms Stadion kort därefter (5 december). Denna sändning fick ett än bättre 

mottagande. Dagen efter skrev signaturen Atta Boy i Dagens Nyheter:  

 
Man hyste farhågor för att två timmars dunkande på pucken skulle bli för mycket av det goda, men 

dels formade sig matchen till idealisk underhållning från TV-synpunkt med många mål och ideliga 

engelska upphämtningar av den svenska ledningen, dels gjorde de tre kameramännen ifrån sig så 

perfekt att knappast en fas av den växlande och spännande kampen gick förlorad.186 
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I Aftonbladet talades det om att TV-sändningen drog ”’oerhörda åskådarmassor till skyltfönstren 

hos de olika radiohandlarna ute på staden. Vid varje butik hängde människorna som druvklasar 

och kunde följa matchen i detalj’”. Även från ishockeyförbundets sida menade man att försöket 

slog väl ut.187  

När de reguljära TV-sändningarna väl kom igång ökade idrottsutbudet. Ishockeyn fortsatte 

att få stort utrymme. Enligt Reimers uppskattning sändes minst 50 timmar idrott under det första 

verksamhetsåret, varav mest utrymme ägnades åt fotboll och ishockey, även om grenarna på intet 

sätt dominerade i TV-tablåerna. Säsongen 1957/1958 infördes för första gången fasta 

programpunkter för sport. Första veckan i mars 1958 sändes exempelvis Sportextra varje kväll 

med tillhörande eftersändning från ishockey-VM i Oslo. Under VM i Prag året därpå förmedlade 

Sveriges Radio sedan för första gången kontinuerligt TV-bilder från ett ishockey-VM, varvid 

Reimer menar att ”grunden var lagd till ett av de mest älskade svenska TV-sportevenemangen”. 

Inalles kunde de svenska tittarna då se nio direktsända VM-matcher, varav fyra med Tre Kronor 

på isen.188 

Det tog annars tid innan TV:s VM-sändningar byggdes ut. Under VM i Colorado Springs 

1962 var visserligen ”svenska folket ovanligt morgonpiggt under turneringen, då Lennart Hyland 

vid 4-tiden på morgnarna startade sina reportage”, men då var det radioutsändningar det gällde.189 

Hylands klassiska utrop ”Den gliiider in i mååål!!” under Tre Kronors segermatch mot Kanada i 

turneringen härrör alltså inte från någon TV-sändning, utan är taget ur ett radioreferat som 

sedermera fogats ihop med rörliga bilder. Även om ishockey-VM i Stockholm året därpå, enligt 

Svenska Dagbladets årsbok, kom att bli vinterns ”allt överskuggande evenemang”, som tilldrog sig 

ett intresse i ”press, radio och TV, som man bara […] några år [tidigare] icke [kunnat] drömma 

om”, var det bara tre matcher som sändes direkt i TV.190 Inför VM i Wien 1967 var 

utsändningarna hotade i sin helhet, då TV-chefen Nils Erik Bæhrendtz ville förbjuda dem om 

inte arrangörerna gick med på att avlägsna den anslagna sargreklamen. Detta skapade dock, vad 

Ulf Jansson betecknat som, ”’tidernas folkstorm’”, under det att Klagomuren i Radio- och TV-

huset överöstes med krav på frågans lösning och saken faktiskt togs upp i riksdagen. Allt löste sig 

till sist efter att det visat sig att ingen reklam verkade vara särskilt inriktad på Sverige.191 

Det var emellertid inte bara seniorishockey på elitnivå som visades i TV, utan även 

pojkishockey fick plats i rutan. Distriktsungdomsturneringen TV-pucken blev, som påpekats, 

snabbt en ”’jättepopulär’” institution inom svensk ishockey, med tittarsiffror på omkring 3 

miljoner.192 Även pojklandskamper sändes emellanåt i TV och lockade då tämligen stora 

folkmassor. OS-året 1960 gjordes även försök att köpa loss TV-rättigheter för NHL-ishockey, 
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men projektet föll på alltför dryga kostnader. I övrigt producerades dokumentärer med mer 

politiska och samhälleliga perspektiv, såsom Brynäs IF (1971).193 

Det var dock Tre Kronors framfart som rönte störst uppmärksamhet. Det gäller särskilt 

under VM i Stockholm 1970. Svensk TV sände då åtta VM-matcher, varav sex av Tre Kronors 

totalt tio drabbningar samt Sovjets och Tjeckoslovakiens båda möten (alla sändningar gick i färg). 

Det inhemska intresset för turneringen ”höll sig på en anmärkningsvärt hög nivå” mästerskapet 

igenom. Tre Kronors första match mot Sovjet bevittnades exempelvis av drygt 70 procent av 

befolkningen i åldern 15–80 år, det vill säga över två tredjedelar av alla vuxna. Toppnoteringen 

registrerades annars under returmatchen den 3 mars klockan 16.00 (annandag påsk), då hela 82 

procent av Sveriges vuxna befolkning (5 051 000 personer) skall ha följt TV-sändningen, vilket 

var nytt svenskt rekord. Vad som gör denna rekordnotering särskild anmärkningsvärd är att den 

inträffade ett drygt halvår efter TV2:s tillkomst – det fanns alltså annat att titta på för den som 

ville. Till saken hör att den förväntade trafikrusningen på de svenska Europavägarna uteblev, 

eftersom påskfirarna valde att stanna i TV-sofforna.194  

I memoarboken Minnesluckor – livsstycken och klacksparkar beskriver TV-kommentatorn Lars-

Gunnar Björklund hur han och bisittaren – den gamla storbacken – Roland ”Rolle” Stoltz 

upplevde det enorma suget kring turneringen: 

  
VM-intresset var så pass upptrissat att Rolle och jag inte kunde visa oss på stan utan att det kom 

fram folk och ville snacka. Jag minns en äldre dam som vände sig till oss och sa: ’Pojkar, hur ska vi 

kunna få stopp på Firsov [Anatoli Firsov, den sovjetiska storstjärnan, min anmärkning]?’.195 

 

Då skall man emellertid betänka att Björklund och Stoltz själva med största säkerhet var med om 

att skapa den höga ishockeytemperaturen i landet. Peter Dahlén har nämligen konstaterat att de 

förmodligen var Sveriges mest populära TV-underhållare över huvud taget vid 1970-talets början. 

Det fick man för övrigt ”kvitto på” 1972 då Björklund tilldelades Stora journalistpriset för sitt 

arbete under VM i Schweiz 1971.196 Att Björklund och Stoltz gick hem i stugorna har Björklund 

själv förklarat med hänvisning till att de inte sökte kommentera för det fåtal (”några hundra”) 

som kunde allt om ishockey och självmant såg på TV-sändningarna, utan för alla andra, samt att 

man såg till att skapa en uppsluppen stämning, där inte minst Stoltz utmärkte sig som en 

skämtare och slagkraftig sanningssägare.197 

Hur folkliga Björklund och Stoltz än var är det ändå tydligt att Tre Kronors öde på isen 

hade direkt betydelse för hur många som följde TV-sändningarna. Sveriges Radios 

publikmätningar från VM 1971 gör nämligen gällande att båda Sveriges möten med Sovjet och 

Tjeckoslovakien lockade 4,5 miljoner tittare i åldern 9–79 år, men att ”endast” 3,7 miljoner satt 
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kvar framför TV-apparaterna vid matchens slutskede på grund av att Tre Kronor förlorade (0–8 

respektive 1–3). Drygt 800 000 stängde alltså av TV:n eller gick därifrån innan slutsignalerna 

ljudit. Ett än större publikbortfall noterades vid Sverige uddamålförlust mot Finland (3–4) under 

VM i Prag året därpå, då ”bara” omkring 2 miljoner av de drygt 3 miljoner som började titta på 

matchen följde sändningen till slutet.198  

Från ishockeyförbundets sida verkar man dock inte ha oroat sig nämnvärt över detta, 

eftersom man menade att det var de verkligt hängivna ishockeyfantasterna som satt kvar och 

medgångssupportrarna som tappade sugen. Men så tycktes också svensk ishockeysport i stort stå 

starkare än någonsin.199 TV:s publikundersökningar visade nämligen att medan Tre Kronors 

bortamatcher hade en snittpublik på närmare 3 miljoner tittare, samlades ”endast” 2 miljoner 

svenskar framför TV:n när Sverige spelade bortalandskamper i fotboll. Även när det gällde 

landskamper på hemmaplan hade ishockeyn en större snittpublik än fotbollen, då Tre Kronors 

öden följdes av 3,5 miljoner tittare medan ”blott” 2,5 miljoner svenskar såg fotbollslandslagets 

matcher. I Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1971/1972 konstaterade förbundsordföranden 

Helge Berglund följdriktigt att ”den stora allmänhetens intresse är alltså större idag för ishockey 

än för fotboll”.200 Inom loppet av ett drygt halvsekel hade ishockeysporten därmed förvandlats 

från en oansenlig nordamerikansk importvara på den svenska idrottsrörelsens bakgård till ett 

blågult inventarium i folkhemmets vardagsrum. 

 

 

Konklusion 
Ishockeyns nationella uppsving i Sverige efter 1945 kan förenklat likställas med dess inlemmande 

i folkhemsprojektet. Ett viktigt steg på vägen var den genomgripande organisatoriska och 

moraliska upprustning av sporten – rubricerad ishockeyförbundets nya giv – som genomfördes 

under överinseende av den nya förbundsledning som tillträdde vid årsmötet 1948. Detta arbete 

innebar bland annat att de administrativa rutinerna inom sporten förbättrades och att teknisk 

expertis anställdes. Dessutom sökte man främja utvecklingen av ett mer demokratiskt klimat 

inom sporten. Det tog dock tid innan folkhemsperiodens spirande samförståndsanda fick ett mer 

ordentligt fäste inom ishockeyn. Först en bit in på 1970-talets synes samarbete och laganda ha 

börjat framstå som verkligt blågula ishockeydygder och ett fullgott svensk framgångsrecept på 

isen.  

 Mycket av riklinjerna för ishockeyförbundets propagandaarbete efter andra världskriget 

lades annars fast vid distriktsordförandekonferensen 1949. Där klubbades att ishockeymissionen 
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framförallt skulle riktas mot idrottsföreningar i landets större städer. Dessutom fastställdes att 

man skulle verka för att uppförandet av ishockeybanor inkorporerades i de generalplaner som 

dirigerade den kommunala utbygganden av landets idrotts- och friluftsanläggningar. Att 

efterkrigstidens kommunala byggboom verkligen gynnade ishockeyn framgår av att antalet 

konstfrysta ishockeybanor ökade i snabbt takt, medan däremot bandybanorna uppvisade en mer 

blygsam utveckling. I oktober 1972 fanns det 190 konstfrusta ishockeybanor runt om i landet, 

varav 55 ishallar, vilket var över tio gånger fler än antalet artificiella bandybanor (18). 

 En viktig komponent i tidens propagandaverksamhet var annars arbetet med att framställa 

ishockeyn som en fostrande sysselsättning för landets manliga ungdomar. Detta hade att göra 

med att man hörsammade de politiska signaler som Ungdomsvårdskommittén sände ut gällande 

behovet av att bygga ut ungdomsverksamheten, men sporten hade även en del skönhetsfläckar 

som man sökte tvätta bort. Ishockeyverksamhetens sportifierade grundanslag kvarstod dock. 

Under 1950- och 1960-talet var ishockeyn tillsammans med bordtennisen den enskilda 

idrottsgren som var mest i elden när det gäller landskamper. Sakta med säkert började också 

ishockeysporten att torna upp sig som en slagkraftig representant för den svenska modellen på 

isen. Efter att ha tappat mark internationellt under 1930-talets senare del kom svensk ishockey 

under efterkrigstiden att utvecklas till en av ishockeyvärldens verkliga stormakter. Det är också ett 

sällsamt faktum att medan svensk fotboll började gå kräftgång kort efter hemma-VM 1958 kom 

Tre Kronor närmast att börja prenumerera på framskjutna placeringar i internationella 

mästerskap. Detta i kombination med att kalla krigets storpolitiska förvecklingar satte tydlig 

prägel på ishockeyvärlden gjorde att Tre Kronors insatser kom att framstå som en barometer för 

den svenska modellens internationella gångbarhet. 

Till saken hör att medierna aktivt bidrog till att underblåsa ishockeyns koppling till den 

blågula folkhemsidentiteten. Under mellankrigstiden var ishockeyn föga mer än en bisak på 

landets tidningssidor. Efter 1945 eskalerade emellertid ishockeystoffets omfattning, varpå sporten 

snart framstod som landets – näst fotbollen – mest omskriva gren. Skriverierna i sig rörde sig 

mellan rena sensationsskildringar om spelets påstådda brutalisering och moraliskt uppbyggliga 

spelarporträtt som planterade sporten i den föregivna folkhemsidyllen. Även radio och TV gav 

ishockeyn stor uppmärksamhet. Faktum är att ishockeyn var den enskilda idrottsgren som först 

fick en egen programpunkt i radio och den första sport som visades i TV. I och med detta 

stärktes ishockeyns redan välutvecklade koppling till moderniteten till yttermera visso. 

Ishockeyintresset i landets stimulerades för övrigt av populära kommentatorer, såsom Lennart 

Hyland, Lars-Gunnar Björklund och Roland ”Rolle” Stoltz. Hur folkliga dessa kommentatorer än 



 284Rekordåren

var synes det emellertid som att Tre Kronors öden på isen hade direkt betydelse för hur många 

som verkligen följde utsändningarna.  

När det gäller synen på ishockeyns samhällsnytta kan sägas att sportens företrädare under 

efterkrigstiden relaterade till samtliga nyttofält, det vill säga hälsoperspektivet, den sociala 

funktionen, ungdomsfostran, tävlingsidrotten som underhållning och nationell gemenskap, samt 

det som här tentativt betecknats som idrottens praktiska och ekonomiska funktionalitet. 
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DELSAMMANFATTNING: 
Rekordåren 

 

enna del av avhandlingen har rört ishockeysportens nationella uppsving i Sverige 

efter 1945. I det följande kommer analysresultatet att sammanfattas under det att de 

övergripande frågeställningarnas besvaras: 

 

D
 Hur gick den nationella ishockeyledningen till väga när man byggde ut verksamheten i 

landet under efterkrigstiden?  

 

Tidigare forskning har konstaterat att ishockeysporten expanderade rejält under den första 

tjugoårsperioden efter andra världskriget. Ett antal studier har tydliggjort att mediebevakningen 

stimulerade ishockeyintresset i landet. Frågan hur den praktiska ishockeyverksamheten byggdes ut 

på det nationella planet har dock inte uppmärksammats av forskarna. Min analys visar att denna 

utbyggnad i mångt och mycket kan föras tillbaka till den genomgripande organisatorisk och 

moralisk uppbyggnad – rubricerad ishockeyförbundets nya giv – som genomfördes av den nya 

förbundsstyrelse som tog vid efter Anton Johanson (1948). Mycket av riktlinjerna för detta arbete 

slogs fast vid den distriktsordförandekonferens som anordnades i Stockholm våren 1949, i syfte 

att stärka banden mellan förbundsledningen och ishockeyns gräsrötter ute i landet.  

Där fastställdes att man skulle smida medan järnet var varmt, genom att söka förvalta den 

framgångsvåg som ishockeysporten seglade på i spåren av det framgångsrika VM-arrangemanget i 

Stockholm tidigare samma år. Den kampanj man såg framför sig var inriktad på att söka utplåna 

de ”vita fläckar” som fanns på den svenska ishockeykartan. I första hand ämnade man arbeta för 

att få de större idrottsföreningarna med på tåget som ännu inte hade tagit upp ishockeyn, samt 

verka för att banor anlades i de tätorter där man tänkte sig att sporten kunde få fäste. Under en 

första femårsperiod skulle ishockeymissionen vara särskilt inriktad på kampanjer i Östersund, 

Sundsvall, Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping, Örebro, Karlstad jämte Östergötland i stort. 

Ishockeyförbundet skulle stå för samtliga kostnader vid propagandaaftnarna på dessa platser, 

medan distrikten själva fick ansvara för det egentliga propagandaarbetet. 

Vid distriktsordförandekonferensen 1949 beslutades dessutom att man skulle verka för att 

ishockeybanor togs upp i de generalplaner som styrde den kommunala utbyggnaden av landets 

idrotts- och friluftsanläggningar under 1950- och 1960-talet. Denna strategi utformades i enlighet 

med den kommunalpolitiska vision rörande en långsiktig förändring av idrottsstrukturen – i form 

av ”en planlagd utbyggnad, där fritid, skola och boende kopplades samman” – som den nye 
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(1948) förbundsordföranden Helge Berglund ritat upp vid sitt tillträde som ordförande i 

Stockholms stads Idrotts- och friluftsstyrelse (1946). Berglunds betydelse i sammanhanget är över 

huvud taget svår att överskatta, då han lade ned mycket tid och kraft på att söka övertala sina 

kollegor inom kommunalpolitiken att lägga kraft på bygga konstisbanor. 

Andra centrala komponenter i ishockeyförbundets nya giv var utbyggnaden av ungdoms- 

och landslagsverksamheten, jämte ansträngningarna för att stärka upp de administrativa rutinerna 

i förbundsarbetet (genom anställandet av teknisk expertis) samt arbetet för att få till stånd ett mer 

demokratiskt klimat inom sporten.  

 

 Hur kom svensk ishockeysport – med dess flaggskepp Tre Kronor i spetsen – att bli så 

intimt förknippad med den blågula folkhemsidentiteten? 

 

Svenska ishockeyförbundets nya giv kan i princip betecknas som ett genomgripande 

moderniseringsarbete, varunder den inhemska ishockeyn kom att ömsa skinn och anpassa sig till 

den nya svenskheten. I stor utsträckning handlade det om att göra ishockeyn rumsren, så att den 

kunde platsa i den framväxande blågula folkhemsgemenskapen, eftersom sporten hade en del 

skönhetsfläckar på sin vapensköld (alkoholskandaler, ekonomiska oegentligheter, hårdför spelstil 

m.m.). I och med att så pass till synes nyktra faktorer som att motverka hårt spel inom 

ishockeyvärlden låg i linje med Sveriges självpåtagna roll som ”världssamvete” och moralisk 

stormakt under kalla kriget kom ishockeyns koppling till svenskheten att framstå i skarp 

belysning. 

 Det är annars ett sällsamt faktum att medan svensk fotboll snart började gå kräftgång efter 

den framgångsrika VM-turneringen på hemmaplan 1958 kom Tre Kronor i stället närmast att 

börja abonnera på framskjutna mästerskapsplaceringar. Detta ihop med att kalla krigets 

storpolitiska förvecklingar satte sin tydliga prägel på ishockeysporten i stort gjorde att det var 

närmast ofrånkomligt att Tre Kronors framfart runt om i världen kom att framstå som en 

barometer för den svenska modellens internationella gångbarhet. Särskilt som VM-gulden i 

Moskva 1957 och Colorado Springs 1962 erövrades i lejonens kulor vid ett skede då kalla kriget 

var vid sin kanske absoluta fryspunkt. Redan efterkrigstidens höga landskampsfrekvens torde 

annars ha varit en bidragande faktor till att svensk ishockey – med dess flaggskepp Tre Kronor i 

spetsen – kom att framstå som en nationalangelägenhet utöver det vanliga, särskilt som medierna 

aktivt bidrog till att underblåsa dess nära koppling till den blågula folkhemsidentiteten. Samtidigt 

är det klart att redan viljan att se på och spela ishockey kan sägas ha haft en nationaliserande 
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kraft, under det att längtan efter moderna kulturuttryck kom att bilda grundval för en 

synkronisering av svenska livsformer.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
Folkhemmet på is:  

Ishockey, modernisering och nationell 
identitet i Sverige 1920–1972 

 

 

  
detta avslutande kapitel diskuteras synen på ishockeyns ställning i Sverige mot bakgrund av 

avhandlingens empiriska delundersökningar rörande den praktiska ishockeyverksamhetens 

konkreta utformning åren 1920–1972. Målsättningen är att med begreppen modernisering och 

nationell identitet som övergripande analyskategorier identifiera dominerande föreställningar och 

förhållningssätt samt att sätta in dem i ett större historiskt och socialt sammanhang. Analysen 

som sådan presenteras i renodlad form så till vida att utvecklingen först diskuteras i ljuset av 

moderniseringsbegreppet för att sedan nagelfaras med hjälp av termen nationell identitet.  

I
 

 

Modernisering 
I spåren av den svenska medverkan i Antwerpen-OS ishockeyturnering 1920 blossade det upp en 

ishockeydebatt i landet som kulminerade i samband med Nordiska spelen 1922. Detta bitska och 

personangreppskryddade meningsutbyte är av grundläggande betydelse för i princip varje försök 

att skapa förståelse för ishockeyns ställning i Sverige. Det var nämligen i och med denna skarpa 

ordväxling som mycket av den kulturella innebörd som ishockeyn alltjämt innehar formulerades 

och fästes på pränt. Till saken hör att en stor del av debatten utspelade sig på Idrottsbladets sidor. 

Denna händelse verkar till fördel för den som idag söker klarlägga hur stridslinjerna såg ut, men 

är här särskilt viktig att lyfta fram då den ger vid handen att det i huvudsak rörde sig om en intern 

uppgörelse, mellan ett fåtal tilltagsna aktörer i idrottsrörelsens toppskikt. Detta hindrar inte att 

meningsutbytet angjorde till flera av tidens överhängande samhällsfrågor, såsom modernisering, 

amerikansk kulturpåverkan och nationell identitet. I själva verket förefaller det vara just därför 

som ordskiftet kom att få en så stor effekt som det faktiskt gjorde, eftersom frågan om 

ishockeyns position i landet – såsom den målades ut av debattörerna – tycktes röra så mycket mer 

än bara idrottsliga aktiviteter.1 Detta skall i sin tur ses i ljuset av Martin Alms slutsats att 
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”bestämda problemområden, föreställningar och associationer, som både debattörerna och deras 

publik hade” genast aktualiserades när amerikanska kulturprodukter kom på tal.2 

 En av de första som fattade pennan och gav sig in i debatten var Torsten Tegnér, när han i 

artikeln ”Bandy eller ishockey?” publicerad i Idrottsbladet den 14 maj 1920 summerade intrycken 

av det svenska deltagandet i den olympiska ishockeyturneringen och begrundade sportens framtid 

i landet. Tegnér kopplar där ishockeyns införande och påföljande utbredning till en övergripande 

moderniseringsprocess av närmast irreversibel karaktär, varunder inhemska traditioner och 

naturliga kulturuttryck tvingas ge vika för konstlade praktiker och offentliga spektakel av typiskt 

amerikanskt snitt. Det är följaktligen temat Gemeinschaft vs. Gesellschaft som förs på tal. Följande 

rader bär syn för sägen: 

 
utvecklingen går nog i den riktningen att de ’naturliga’ idrottsformerna inskränkas (i den mån 

naturen själv inskränkes) och de konstmässiga träda i stället. Så tillvida är nog ishockeyspelet 

framtidens vintersport även i Nordeuropa. En annan sak är frågan huruvida vår kulturs utveckling 

till maskinmässig likformighet är att glädjas över. För min del är jag glad att ha upplevt de fria 

isarnas friska lek, bandyspelet, och icke drillats i de skräniga ispalatsens nattliga varieténummer, 

hockeykonsten. [---] För publiken är detta hetsiga tempo chansernas våldsamma växling, 

dribblingarnas impulsivitet och fräckhet och det sensationella braket av alla sammanstötningar, 

kullknuffningar (merendels med utvisningspåföljd) och plankkollisioner det stora dragplåstret. 

Detta hockeyspelets ”varietévärde”, och så den omständigheten att matcherna gå av stapeln 

inomhus i tempererade lokaler och räcka omkring en timme i stället för närmare två, gör att dess 

överlägsenhet framför bandy som attraktion är odisputabel. Och detta fastän bandy är ett vida 

vackrare och mera omväxlande spel. [---] Bandy befordrar grace och intelligens, hockey styrka och 

hänsynslöst mod. Det är inte tu tal om vilka egenskaper som äro mest populära för våra dagars 

publik. Men om också Europas sport är dömd att amerikaniseras, så är det inte sagt att en 

omläggning från bandy till ishockey i Sverige kan gå så fort som vissa ledare tänka sig. [---] Det är 

inte bara att utlysa en mästerskapstävlan – det behövs nya skridskor, klubbor, mål, skyddsdräkter, 

framför allt ispalats.3  

 

Tegnérs sociala ställning och argumentation gör att det ligger nära till hands att se honom som en 

representant för den traditionalistiskt orienterade klass av bildningsaristokrater som Martin Alm 

rubricerat humanister. Precis som dessa förfasar sig Tegnér här över sådana föregivna avigsidor 

av moderniteten som materialism, historielöshet och massvälde – och detta intressant nog i form 

av en diskussion om ishockeyns införande i Sverige.4 

Tegnér är ändå märkbart kluven i sin uppfattning. Ishockeyn har i hans ögon försonande 

drag, eftersom den lilla spelplanen gör sporten mer ändamålsenlig än den mer spatiösa bandyn. 

Särskild goda utsikter för ishockeyn ser han i det föregivna svenska framtidslandet Norrland, ”där 
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det dryga snötäcket omöjliggör hållande av bandybana”. Som påpekats utvecklade han senare 

också denna tanke, då han i samband med Svenska ishockeyförbundets bildande – och sitt eget 

inval i dess styrelse – menade att ”näppeligen någon kampanj för svensk idrott vore […] 

nödvändigare och mer logisk än införandet av ishockey i Norrland”. Detta på grund av att sporten 

där kunde vara ett ändamålsenligt alternativ till bandyn. Av detta följer att Tegnér på tidstypiskt 

manér verkar ha gjort en skillnad mellan teknisk och sociala modernisering å ena sidan och kulturell och 

andlig modernisering å den andra, under det att ishockeyn tycktes kunna svara upp mot en del 

praktiska önskemål, men att sporten inte förknippades med något själsligt djup. Annars skall 

poängteras att föreställningen om Norrland som ishockeyns framtidsland levde kvar långt in på 

efterkrigstiden.5 

Vidare skall noteras att frågan om ishockeyns framtid i Sverige för Tegnér var en fråga om 

bandyns fortsatta öde: tillspetsat menar han här att den nya tidens krav är på väg att göra hans 

ögonsten obsolet. Det amerikaniserings- och moderniseringskritiska stråket i Tegnérs ishockeysyn 

är därmed förståeligt, då det tycks bottna i en påtaglig rädsla för att något – det vill säga 

bandyspelet – som låg honom varmt om hjärtat höll på att gå om intet. Till saken hör att Tegnér i 

andra sammanhang kunde tala sig varm för amerikaniseringen av svensk idrott. Så gjorde han 

exempelvis i diskussionerna om Nordiska spelens idrottsbegrepp, genom att yrka på införandet 

av sådant som ”megafonutrop, med information om de startande, resultat, tider, etc. samt 

klubbdräkter” – men då låg inte heller bandyns framtid i vågskålen.6  

Även pionjärtidens starke ishockeyman Anton Johanson kopplade sportens införande och 

påföljande utbredning i landet till en övergripande moderniseringsprocess av närmast 

oåterkalleligt slag. I artikeln ”Varför ishockey tränger ut bandy”, införd i Idrottsbladet den 16 

januari 1922, konstaterar han nämligen att: 
 

[…] utvecklingen [går] hän mot ishockey av sig själv. Så gick det annorstädes. I Canada spelade 

man förut ett spel ungefär som vår bandy med boll och 11 man. Och med samma speltid som 

fotboll. Det var indianernas gamla spel som reglerades efter fotbollreglerna [sic!]. Så märkte man 

att spelarnas nabbhet [sic!] var så stor att banan ej räckte till. Att öka bana blev för besvärligt, utan 

man minskade antalet deltagare. Det blev 7 man. Men spelet fördes i rasande tempo, och en och 

en halv timmas oerhört ansträngande skridskoåkande i kalla vintern blev för mycket. Man kortade 

av speltiden. [---] Det är inte otroligt att det kommer att gå likadant i de länder där bandy annars 

existerar.7 

 

Noterbart är att utdragets inledande mening i originalet är försedd med en asterisk, där redaktör 

Tegnér skjuter in att ”[d]et vill jag inte hoppas”, vilket är en kommentar som går stick i stäv med 

hans egen syn på saken i excerpten ovan. Någon helt entydig linje tycks Tegnér alltså inte ha haft. 
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Då skall man emellertid betänka att detta inlägg publicerades i samband med Nordiska spelens 

bandy- och ishockeykonflikt 1922, när landets bandyvänner reste sig mot ”fotbollsgeneralen” och 

hans påstådda vilja att ta död på bandyspelet. Den upprörda stämningen kan med andra ord ha 

fått Tegnér att revidera sin tidigare ståndpunkt.8 

 Föreställningen om att ishockeyn var den nya tidens melodi fick hur som helst snabbt fäste 

i svensk idrottskretsar, varvid man tyckte sig stå inför valet att hänga med i utvecklingen eller 

riskera att bli för evigt akterseglad. Tegnér och Johanson bidrog säkert till denna utveckling 

genom sitt agerande, men uppfattningen bör även ha fått näring av den vid 1900-talets början 

vanliga tanken att samtiden var en avgörande tidpunkt, där människan tycktes leva i skarven 

mellan dåtid och framtid. När Svenska fotbollförbundets stadgekommitté föreslog årsmötet 1922 

att man skulle ta upp ishockeyn var det, som framhållits, också med hänvisning till att det 

handlade om en kommande storsport. Delegaterna röstade då emellertid nej till förslaget, men att 

Västra Frölundas IF senare (vintern 1944/1945) beslutade sig för att ta upp ishockeyn av samma 

anledning – trots att det hela länge motarbetats inom klubben – vittnar om hur levande och 

formgivande föreställningen faktiskt var.9  

Den nationella ishockeyledningen vilade ändå inte på sina lagrar under pionjäråren, utan 

bedrev en aktiv propaganda för ishockeyns popularisering där man tryckte på sportens praktiska 

fördelar i förhållande till bandyn. I och med detta kan ishockeyns koppling till moderniteten sägas 

ha mejslats ut ytterligare. Anton Johansons ovan anförda brandtal för ishockeyns sak i RF:s 

årsbok 1921 är ett utomordentligt gott exempel på detta:  

 
Först som sist må det sägas att såsom idrott ishockey kan fullt ut mäta sig med bandy. De båda 

spelen äro ju varandra mycket lika. Båda spelas på is, och spelarna skola vara på skridskor och 

försedda med klubbor, fast ishockey spelas med trissa och bandy med boll. Men det finnes en 

omständighet, som så bestämt fäller utslaget till förmån för ishockey, nämligen banans 

dimensioner. Bandy fordrar en stor bana, 100x60 anses vara minimum, och huru svårt och 

kostsamt är det ej att hålla dylika banor, därest man har plats nog stor. Ishockey däremot spelas på 

en bana av betydligt mindre dimensioner 50x20 meter är en lämplig bana. Detta betyder ju oerhört 

minskade kostnader i anläggning och underhåll. Och så en sak till. Banans dimensioner gör det 

möjligt att belysa densamma, möjliggörande spel även om kvällarna, vilket är av stor betydelse. 

Bandy kan man i regel endast spela om söndagsförmiddagarna, medan ishockey kan spelas när 

som hälst [sic!]. Men det lider ej heller tvivel att icke ishockeyspelet är mera snabbt, omväxlande 

och intressant för utövaren än bandy, liksom det från åskådarens synpunkt är mera roande än 

bandy. Det har gjorts gällande att ishockey skulle vara ett mera hårt och farligt spel än bandy, men 

erfarenheten från de hittills i Sverige spelade matcherna ha visat på motsatsen. Slåendet med 

klubborna i bandy är betydligt mera farligt och åstadkommer större skador bland spelarna än 

knuffarna i ishockey. Likaså har man den uppfattningen att utrustningen i ishockey skulle ställa sig 
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betydligt dyrare än i bandy. Visserligen blir det en större kostnad för den första utrustningen, men 

slitningen av materiellen [sic!] är mindre än i bandy, så att även i hänseende på materialkostnaderna 

är överlägsenheten på ishockeyspelets sida.10 

 

Johanson avtecknar sig här som en modernismens och kulturradikalismens banerförare; en av 

mellankrigstidens alla rationella och pragmatiska experter, som besjälad av tanken att bereda väg 

för landets allmänna framåtskridande sökte rensa ut otjänliga och hämmande traditioner till 

förmån för nya och mer ändamålsenliga praktiker, där bandyn står för det förra och ishockeyn 

det senare.11 

I vilken mån Johanson propagerade för ishockeyn med idrottsrörelsens bästa för ögonen 

eller om han sökte sko sig själv kan diskuteras. Min uppfattning är att det ena inte nödvändigtvis 

behöver ha uteslutit det andra. Klart är att de praktiska argument Johanson anförde tog skruv. 

Även om man på många håll tog upp ishockeyn utan större entusiasm var det nämligen ofta just 

prosaiska faktorer – såsom ekonomiska överväganden och den bekymmersamma banskötseln – 

som fällde avgörandet.12 Av detta följer att Orvar Löfgrens och Jonas Frykmans tankar om att 

framväxten av det ”nya Sverige” inte kan reduceras till en fråga om ideologiska 

programförklaringar och/eller farbroderliga pekpinnar, utan mer tog form i mötet mellan 

”vardagens vanor, önskemål och erfarenheter” och ”mer eller mindre medvetna reformprogram” 

har bärighet även när det gäller ishockeyns inlemmande i den svenska folkhemsgemenskapen.13 

Samtidigt måste noteras att det redan i ishockeyns barndom fanns de som tog upp sporten av ren 

nyfikenhet – om än bara för att den uppfattades som en fluga på modet. Detta bör för övrigt 

ishockeyns amerikanska aura ha verkat för, eftersom det fanns ett påfallande intresse för 

amerikanska värden och praktiker i Sverige kring sekelskiftet 1900.14 

 I övrigt är det viktigt att notera att landets bandyföreträdare faktiskt spelade en viktig roll 

för ishockeyns införlivande i det modern svenska välfärdssamhället, under det att man i stället 

”grävde sin egen grav”. Under 1900-talets inledning fanns det, som noterats, en stor öppenhet för 

att laborera med spelet i bandykretsar, eftersom man sökte förädla den nationella verksamheten 

och skapa större internationella kontaktytor. Därmed kom man också indirekt att kratta manegen 

för ishockeyns införande, i och med att den som en redan ”färdig” idrottsgren erbjöd mycket av 

det man eftersträvade (internationella utbytesmöjligheter, mer lätthanterlig spelplan samt högre 

kostnadseffektivitet). Att landets bandyvänner sedan bemötte ishockeylanseringen med att (på 

liknande romantiskt sätt som Tegnér ovan) måla upp bandyn som ett traditionellt och pastoralt 

spel – med tydligt rotfäste i den svenska Gemeinschaftstillvaro som tycktes vara på väg att gå 

under i spåren av den frambrytande moderniseringen – bör i långa loppet ha verkat för att ställa 

sporten offside för en allt större del av det uppväxande släktet. Annars är det ett sällsamt faktum 
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att bandyn, som långt in på mellankrigstiden blev föremål för diskussioner om man skulle spela 

med sju eller elva man, och därmed knappast kan sägas ha haft de fasta former som idag ter sig 

naturliga, började omtalas som en traditionstyngd inhemsk paradgren parallellt med att ishockeyn 

infördes. Det var med andra ord i mötet med det nya amerikanska vinterspelet som den 

etablerade – och från England införda – förlagan ”förvandlades” till en del av det omhuldade 

svenska kulturarvet.15 

Ovansagda betyder dock inte att ishockeyns vedersakare bara avfärdade sporten för dess 

förment moderna prägel, det hände också att man gjorde gällande att den var alltför nattstånden. 

Så gjorde till exempel signaturen Mr. Sharp i Idrottsbladet i februari 1922: 

 
Det är djärvt att strida mot tidsandan och därför kanske litet förmätet att anmärka på ishockey. 

Emellertid. Bravaderna uppe i häxkitteln på Stadion äro onekligen vår tids tonérspel i ordets 

rättaste och fullkomligaste betydelse. Publiken har inte främst det mänskliga intresset för spelet 

som sådant, utan fastmer den djuriska känslan för något, som kan benämnas tusandjävlar. I den 

form spelet utövas nu är det hårt och rått. Medeltid!16 

 

Att ishockeyn kunde ifrågasättas på grundval av att vara en modern företeelse såväl som en brutal 

kvarleva från en svunnen tid är inte så paradoxalt som det först kan tyckas, eftersom båda tankespår 

utgår från antagandet om att sporten saknade kulturell substans och tycktes appellera till 

människans sämre sidor. Uppfattningen som sådan formades under inflytande av landets 

bandyvänner, som vann på att det nya spelet misstänkliggjordes, men redan ishockeyns 

nordamerikanska ursprung bör ha verkat i denna riktning, eftersom amerikanska kulturprodukter 

närmast per definition ansågs vara mindervärdiga.17 

Ishockeyns verkliga uppsving i landet efter andra världskriget kom också först i och med 

genomförandet av en genomgripande organisatorisk och moralisk upprustning av sporten i stort 

rubricerad ishockeyförbundets ”nya giv”. Denna innebar bland annat att ett mer demokratiskt 

klimat – som låg i linje med folkhemsprojektets spirande samförståndsanda – började kultiveras 

inom ishockeyn och att man reste allt högre krav på att spelet måste göras mindre våldsamt.18 Ett 

viktigt led i arbetet var att söka framställa ishockeyn som en fostrande sysselsättning för landets 

manliga ungdomar. Följande rader, från Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1954/1955, visar på 

den roll man tänkte sig att ishockeyn skulle spela i utbildningen av det uppväxande släktet:  

 

Skolorna behöver ishockeyn i en tid, då det inte går att komma ifrån att ungdomen börjat 

förvekligas. Det myckna moped- och motorcykelåkandet bidrar till att den grundkondition, som 

ungdomen annars får gratis genom att promenera eller trampa cykel till skolan, börjar mer och mer 

att försvinna. De som därför ägnar sig åt ishockeyn har där en balansåtergivare i 
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konditionsavseende. Det är därför glädjande att skolungdomen fått upp ögonen för ishockeyns 

möjligheter.19 

 

Denna argumentation är anmärkningsvärd då den ger vid handen att ishockeyn, som vid tiden för 

dess införande av många sågs som en av moderniseringens avigsidor, här i stället utges för att 

vara ett idealiskt redskap för att lösa den nya tidens problem. Detta är ett tydligt exempel på att 

”innebörden av begreppet modernisering”, med Håkan Thörns ord, ”aldrig kan vara definitiv, att 

dess betydelse är i ständig rörelse och att definitionen av dess innebörder aldrig kan vara 

exakta”.20  

Till saken hör att ishockeyförbundets nya giv i sig närmast kan betecknas som ett regelrätt 

moderniseringsarbete. Redan dagen efter att männen som höll i trådarna – Helge Berglund och 

Rudolf ”R:et” Eklöw – valts in i förbundsstyrelsen angav den nye vice ordföranden tonen i 

Dagens Nyheter då han deklarerade att man skulle anställa administrativ personal eftersom det i 

”den nya [tiden]” tarvades ”professionals bakom varje protokoll och varje kassabok”.21 I övrigt 

tog man sig för att implementera sådant som ”moderna träningsmetoder” och ”ett modernt 

backspel” inom svensk ishockey, men arbetet rörde sig även på ett internationellt plan, under det 

att man verkade för en ”modernisering” av amatörregeln i ishockeyvärlden i helhet.22  

Svenska ishockeyförbundets höga svansföring inom Internationella ishockeyförbundet bör 

ha gjort att ishockeyns danande funktion framstod i ny belysning, eftersom arbetet låg i linje med 

Sveriges självpåtagna roll som ”världssamvete” under kalla kriget.23 För övrigt skall noteras att 

ishockeyns nära samröre med moderniteten fick näring genom att sporten tidigt utvecklade starka 

kopplingar till den nya tekniken: radio och TV. Det är också ett sällsamt faktum att svensk 

ishockeys första storhetsperiod internationellt sett – i och med VM-gulden 1957 och 1962 – 

sammanföll med den explosionsartade utvecklingen av antalet TV-licenser i landet vid samma 

tid.24 

Till sist skall konstateras att ishockeyns ställning i det moderna svenska välfärdssamhället – 

och därmed i förlängningen dess intima förbindelse med moderniteten – cementerades i och med 

att den inlemmades i 1950- och 1960-talets kommunala generalplaner. Därmed kom nämligen 

mycket av folkhemmets praktiska inredning att ta form, under det att medborgarnas vardagsliv 

vävdes samman genom ”en planlagd utbyggnad, där fritid, skola och boende kopplades” ihop.25 
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Nationell identitet 
Diskussionen har visat att ishockeyns väg till folkhemmet främjades av sportens koppling till 

moderniteten. En utredning av ishockeyns inlemmande i det moderna svenska välfärdssamhället 

måste emellertid även beakta spelets relation till nationell identitet. Alltsedan dess införande har 

nämligen ishockeyns ställning i landet odlats aktivt – om än kanske inte alltid medvetet – med 

tydliga nationalistiska förtecken. Talande är att den formella starten för svensk ishockeysport 

ägde rum i samband med Antwerpen-OS under inflytande av sekelskiftets starka nationalistiska 

strömningar. I och med att satsningen var ett elitprojekt, framdrivet under betydande motstånd i 

hopp om att hävda Sveriges färger i den olympiska nationstävlan, ligger det nära till hands att se 

den som ett utslag av den externnationalistiska pragmatism – eller opportunism, om man så vill – 

som präglade den blågula Antwerpenrepresentation i stort. 

 Att ishockeyn sågs som ett redskap för att ”sätta Sverige på kartan” framgår av att Dagens 

Nyheters David Jonason redan innan mästerskapet var färdigspelat kom att utropa OS-deltagandet 

till en verklig lyckoträff, eftersom Internationella ishockeyförbundet valt att förlägga 1921 års 

EM-turnering till Sverige. Detta visade nämligen, enligt Jonason, att ”Sverige trots sin otroligt 

korta ishockeyhistoria redan hunnit förskaffa sig ett visst mått av uppskattning”, men innebar 

också att Moder Svea inom en snar framtid skulle bli ”medelpunkten för alla länders 

ishockeyentusiasters ivriga uppmärksamhet.”26 Detta ledde Jonason till slutsatsen att ishockeyn 

var framtidens melodi i landet, medan han närmast verkar ha varit beredd att avfärda bandyn som 

ett avslutat kapitel i den svenska idrottshistorien, ty:  

 
när man ser saken i stort äro ishockeyentusiasterna allt bra många fler än bandyflugorna. Med 

andra ord, Sverige blir så småningom ishockeyland på vintern i stället för bandyland. Det kommer 

naturligtvis att kännas ovant i början […]. Men till gengäld är nog spelet intressantare än bandy, tar 

mindre isutrymme, blir billigare att administrera och drar mera folk! Det blir med ishockey som 

med nystavningen; hur kunde man skriva dt när t’t kan stå för sig självt? Hur kunde man stå och 

slå på en lätt bol [sic!] när en tung trissa kan fösas?27  

 

Denna anpasslighet är inte ämnad att förvåna med tanke på att den svenska idrottsnationalismen 

till en början handlade mindre om enskilda idrottsresultat än att ”slå ett slag” för Sverige som 

turistland och skapa internationell goodwill kring ”det svenska” genom att framstå som en gästfri 

nation. Ytterst kan Jonasons resonemang annars ses som ett inlägg i mellankrigstidens 

återkommande diskussioner om bandyspelets trängande reformbehov.28 

 Det var dock inte alla som var beredda på att dra ett streck över bandyn när ishockeyn togs 

upp i Sverige. Torsten Tegnér kom, som poängterats, att verka för att sporterna faktiskt skulle 
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kunna samexistera. Enligt hans förmenade borde ishockeyn bli föremål för ”propaganda norrut” 

(det föregivna framtidsdistriktet Norrland), samt ”representering söderut” (deltagande i internationella 

mästerskap), medan Stockholm i hans ögon var och ”förbliver väl” en bandystad, där man bara 

tog sin klubba och sina skridskor och gav sig i väg ”för att lira, med ’jänget’”. Av detta följer att 

ishockeyn i hans tycke hade en externnationalistisk mission att fylla, under det att bandyn i stället 

försågs med en internnationalistisk innebörd.29 

 Samtidigt är det klart att det fanns de som såg ishockeyn som en utländsk kulturföreteelse 

som passade svensken illa och/eller var ett rent osvenskt spel. Strax efter Antwerpen-OS talade 

exempelvis Upsala Nya Tidning om att ”ishockeyspelet genom sina hårda former synes föga 

rekommendabelt och betydligt [efterstående] för det lekande flotta, man håller på att säga 

intelligenta bandyspelet.”30 Mycket av den skepsis som fanns i landet mot ishockeyn vid 1920-

talets början kom annars till ytan i samband med Nordiska spelens bandy- och ishockeykonflikt i 

början av 1922, då frågan om ishockeyns position i landet ställdes på sin spets. Signaturen Mr. 

Sharps inlägg i den eldfängda debatten i Idrottsbladet den 3 februari visar att det fanns de som 

oroade sig över den inhemska ishockeylanseringen, eftersom den på tidstypiskt traditionalistiskt 

maner sågs som ett tecken på befolkningens föregivna förmåga att förlora sig i främmande 

företeelser:  
 

Ishockey spelas över hela, hela världen. Bandy, tja det är bara vi, som äro så dumma, så att vi 

använda oss av det. […] Resonemanget är så där lagom, typiskt svenskt. Vem har bestämt, att allt 

utländskt är bättre än allt svenskt? Varför gå över ån efter vatten? Varför håller aldrig en svensk på 

sig själv och vad han själv åstadkommit, frambringat? Vi ha i Sverige mycket, som är bättre, 

förnämare, finare än mycket utländskt. Vi kunna nog räkna bandy dit.31 

 

Mr. Sharps uttalande ekar av Gustav Sundbärgs analys av ”det svenska folklynnet”, under det att 

han manar till samling kring det inhemska bandyspelet i stället för det främmande ishockeyspelet. 

Mr. Sharp framträder därmed också som en tydlig företrädare för den amerikaniserings- och 

moderniseringskritiska kulturella strömning som Martin Alm rubricerat kulturkonservatism.32  

Samma sak kan sägas om journalisten och fotbollsledare Carl ”Ceve” Linde, även om 

dennes många kritiska utfall mot den svenska ishockeylanseringen med all säkerhet fick bränsle 

av hans väldokumenterade antipatier mot Anton Johanson.33 Hur Linde resonerade framgår av 

artikeln ”Ishockey… ingenting för Sverige”, införd i Idrottsbladet den 11 februari 1922, där Linde 

skriver:  

 
Ishockey är bra för belgier och tjecker och andraä [sic] som sätta likhetstecken mellan sport och 

cirkus, men för oss nordbor, som inte behöva anlita frysmaskiner för att skaffa is under fötterna, 



 305Avslutning

är bandy både billigare och bättre. [---] Nej, ishockey är ingenting för svenska folket. Det är på sin 

höjd en aftonmuntration för ett tjogtal ynglingar i några av Stockholms bandyklubbar. Det är 

möjligt att ishockeyn kan bära sig i Stockholm men att den icke kan det i det övriga Sverige, är 

absolut säkert. Det är därför en alldeles onödig kraftansträngning att söka inympa ishockeygrenen 

på vårt urgamla, speciellt nationella bandyspel. Varje försök i den riktningen kan icke annat än 

verka splittrande och därför måste varje sådant försök slåss [sic!] tillbaka. [---] Om vi i Göteborg, 

Skåne, Västerås eller Uppsala få intresse för denna nya sport, så bygga vi ispalats och banor och 

sätta i gång med ishockeyspelet utan att fråga Svenska Fotbollförbundet om lov.34  

 

Den avslutande kommentaren om att idrottsrörelsens medlemmar själva kan bygga rinkar om de 

vill ta upp det nya spelet, och inte behöver be fotbollförbundet om lov, ter sig som ett indirekt 

påhopp på Johanson och hans föregivet självsvåldiga ledarstil. Annars skall noteras att Linde här 

– precis som Tegnér i excerpten i kapitlets inledning – förknippar ishockeysporten med konstlad 

utländsk spektakelidrott, medan bandyn i stället utmålas som ett naturligt inslag i den endemiska 

svenska idrottsfaunan. 

 Det är i ljudet av denna organiska konceptualisering av bandyspelet som den nationella 

ishockeyledningens snabbt utvecklade historieskrivning skall ses. Det faktum att man började 

fästa ishockeyns historia på pränt redan före det att någon reguljär inhemsk ishockeyverksamhet 

att tala om ens hade kommit igång tjänade nämligen som ett led i arbetet med att legitimera 

sportens ställning i landet, under det att man sökte parera de tidstypiska amerikaniserings- och 

moderniseringskritiska invändningar som riktades mot det nya vinterspelet för dess föregivna 

kultur- och historielöshet. Från ishockeyförbundets sida fortsatte man sedan aktivt att naturalisera 

ishockeyn på svensk mark med ”historia som vapen”. Ett utomordentligt gott exempel på detta 

är den grundberättelse för hur man ser på och talar om ishockeyns upprinnelse som etablerades i 

och med Ishockey: Handbok om ishockeyspelet (1939):  

 
Så länge människor levat och byggt på denna jord, ha bollekar idkats. Urtidsmänniskan har säkert 

lekt med något föremål, en rund frukt eller en sten eller en flat sådan. Man har idkat kastlekar, man 

har sparkat det föremål, som varit lekens upphov, och man har använt sig av mer eller mindre 

primitiva slagträn och klubbor att fösa och slå föremålet med. På de isbelagda sjöarna och älvarna 

funnos lämpliga och stora lekplatser för innebyggarna i de kalla zonerna och där idkade man med 

all sannolikhet olika isspel. Mest troligt är, att man använde sig av någon flat sten, som lätt gled 

fram över isen och som man kastade utefter denna liksom man i dag spelar curling eller också slog 

man med någon sorts klubba, en böjd trädgren eller dylikt. I den senare leken ha vi att se 

ursprunget till vårt nuvarande ishockeyspel. När skridskoåkningen, som är en uråldrig idrott, blev 

allmännare utbredd kombinerades den med bollekarna. Hävderna veta att berätta, att i Norden i 

heden tid spelades ’knattleikr’ på isen. Av allt att döma var detta ett spel med en flat sten, som 

slogs med klubbor. ’Knattlekir’ förekom vid midvintertingen och vid de stora gästabuden. Det 
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kunde inträffa, att väldiga skaror delade på två läger spelade mot varandra. Ofta var det två 

hövdingars kämpar eller två byalag, som tävlade mot varandra. Om isen låg blank och ren, blev 

spelplanen stor och vid, och det gällde då mången gång att driva stenen eller trissan från den ena 

stranden till den andra. Ofta urartade dessa spel till ganska allvarliga slagsmål. Lekar av liknande 

typ som vårt moderna ishockeyspel ha också under ytterst primitiva former förekommit på sina 

håll i Norden ända till sena tider.35 

 

Vad Anton Johanson här gör – för det är han som står bakom texten – är att på grundval av olika 

indicier och rena tankesprång förse den moderna ishockeyn med ett tydligt rotfäste i tidernas 

gryning. Eftersom ishockeyns uppkomst reduceras till en fråga om en förment allmänmänsklig 

vilja till fysisk rekreation gör han närmast gällande att sporten är en del av skapelsens krona. 

Genom att föra fram de isländska sagornas knattleikr jämte andra ospecificerade atavistiska 

nordiska speltyper som direkta förlagor till den moderna ishockeyn antyds samtidigt att Sverige 

faktiskt kan vara sportens urhem. Att det, som Mats Hellspong visat, saknas belägg för att det 

sägenomspunna knattleikr förekommit i landet och att frånvaron av stora lagbollspel – såsom 

bandy och fotboll – överlag är frapperande i det svenska bondesamhällets idrottstraditioner ägnar 

Johanson ingen tanke.36 I handbokens andra upplaga (1946) har tonläget i stället skärpts, så till 

vida att den delvis omarbetade texten stadgar att ”[d]et är säkert att bollspel på is har sin 

upprinnelse i Norden”, varvid sannolikheten att ishockeyns vagga stod i Sverige alltså ter sig än 

större.37 

 Denna historieskrivning är anmärkningsvärd, eftersom den vittnar om att varken Anton 

Johanson eller den nationella ishockeyledningen i övrigt bedrev någon renodlat modernistisk 

ishockeypropaganda under pionjäråren, utan även odlade sporten med hjälp av traditionalistiska 

föreställningar och handgrepp. Detta framgår kanske än tydligare av den historiska rekvisita som 

tidigt togs i bruk av ishockeyförbundet i form av förbundets logotyp, föreställande ett drakskepp 

(instiftat 1926), och A-landslagets tillnamn Tre Kronor, föranlett av att Sveriges heraldiska 

nationalsymbol med samma namn (härrörande från 1330-talet) anslogs matchtröjorna (1938).38 

Till saken hör att den svenska spelstilen under mellankrigstiden var tämligen hårdför, under det 

att man sade sig leva högt på det så kallade vikingahumöret, det vill säga den rent fornnordiska 

kraft som landets ”friska grabbar med hår på ’bröstet’” tycktes vara besjälade av.39 

 Med facit i hand är det lätt att konstatera att den nationella ishockeyledningens arbete med 

att både måla ut ishockeyn som en framtidens melodi och en sport med långa historiska rötter var 

ett verkligt lyckokast. Detta särskilt som landets bandyvänner samtidigt ”grävde sig egen grav” 

genom att framställa spelet som en idyllisk kvarleva från en svunnen tid. Därmed kunde 

ishockeyfolket – till skillnad från bandyföreträdarna – närmast göra anspråk på slå en bro mellan 
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det förflutna och det kommande okända, varvid sporten framstod som något stabilt att hålla fast 

vid när allt annat förflyktigades.40 

Det är också tydligt att försvenskningen av ishockeysporten gick anmärkningsvärt snabbt. 

Drygt två decennier efter det formella införandet – och de hätska påhoppen på sporten och dess 

banerförare i samband med Nordiska spelen 1922 – tycks nämligen talet om att ishockeyn var en 

utländsk importvara som passade svensken illa, ha lämnat plats för föreställningen att det rörde 

sig om en sann blågul paradgren. När Sven Jerring hösten 1945 presenterade den nya 

radiosatsningen Med klubba och puck påstod han rent av att ”[d]et var redan från början tydligt att 

den snabba, hårda leken med klubba och puck ligger väl till för svenskt kynne”. Att 

programserien i sig motiverades med explicita externnationalistiska argument – under det att 

Jerring gjorde gällande att ”det under de stundande fredsvintrarna i första hand [kommer att bli] 

ishockeyspelarnas sak att göra internationell reklam för svensk idrott” – visar annars på en klar 

kontinuitet från pionjäråren till efterkrigstiden beträffande den inhemska ishockeylanseringens 

grundanslag.41 

 Vad som gör utvecklingen särskilt remarkabel är att den svenska spelstilen och den 

nationella karaktäristiken inom ishockeysporten genomgick en radikal förändring vid samma tid. 

Detta då mellankrigstidens så kallade vikingahumör – utmärkt av mycket individuella soloruscher 

och tuffa tag – successivt gav vika för ett mer kollektivistiskt och renhårigt agerande på isen som 

låg i linje med den framväxande folkhemsidentiteten. Denna transformering skall i sin tur kopplas 

till den grundliga organisatoriska och moraliska upprustning som genomfördes av sporten i stort i 

och med ishockeyförbundets nya giv, varvid svensk ishockey närmast kan sägas ha ömsat skinn 

och anpassat sig till den nya svenskheten.42  

Som noterats tog det dock tid innan den spirande inhemska samförståndsandan var fullt 

etablerad inom ishockeyn. Ett tydligt exempel på detta är Helge Berglunds analys av Tre Kronors 

VM-guld i Moskva 1957, där han konstaterade att vinsten ”[y]tterst” kom sig av ”svenskarnas 

lagspel och […] laganda”, varför det ”inte [gick] att sätta någon viss spelare före de andra”, men 

att lagkaptenen ”Lasse Björn och biträdande lagkapten Tumba Johansson” kunde ”ta åt sig en 

stor del av äran att ha åstadkommit det sammansvetsade gäng, som skrev ett minnesrikt stycke 

svensk idrottshistoria”.43 Även om det svenska grundspelet här påstås ha gått i samarbetets 

tecken var det alltså inget som tycktes ha infunnit sig på naturlig väg, såsom varande ett utslag av 

något förment typiskt svensk, utan framstod mer som frukten av ett par stora ledares göranden 

och låtanden. För övrigt bör noteras att Berglund faktiskt talar mot sig själv. Å ena sidan 

stipulerar han nämligen att ingen av spelarna kan sättas före någon annan, å andra sidan lyfter han 
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fram två av dem under förevändning att de skall ha varit särskilt betydelsefulla för att denna 

kollegialitet tog form. 

Någon verklig idrottslig Saltsjöbadsanda hade då följaktligen inte utvecklats inom svensk 

ishockey. Till saken hör att mycket av impulserna till att en mer kollektivistisk spelstil och större 

samdräkt utvecklades inom sporten kom utifrån. När man började kultivera ett utpräglat lagspel 

var det faktiskt efter östereuropeiskt mönster. Följande rader, hämtade ur Ishockeyboken 1956/57 

är betecknande:  

 
Vi har lämnat det gamla vikingaspelet och överlåtit de en gång så lovprisande ’bröstvärmarna’ till 

andra nationer. Vi försöker gå i den ryska och tjeckiska skolan, och stundom lyckas vi övertrumfa 

våra läromästare.44 

 

Sovjet hade vid denna tidpunkt bara funnits med inom världsishockeyn i några år, men redan 

hunnit imponera stort på sina motståndare genom sin föregivet goda lagmoral och föredömliga 

disciplin. I Sverige var man till och med så begeistrade i den sovjetiska spelstilen att den rent av 

började kopieras.45 Samtidigt står det klart att när kamratskap och laganda (en bit in på 1970-talet) 

verkligen började framstå som blågula ishockeydygder och ett fullödigt svensk framgångsrecept 

på isen var det den kanadensiske förbundstränaren Billy Harris som i mycket sades vara mannen 

bakom det hela.46  

 Annars har VM 1962 karaktäriserats som en vattendelare i sammanhanget, eftersom den så 

kallade Coloradoandan – varigenom ”[l]andslaget blev som ett klubblag” – då anses ha uppstått i 

Tre Kronor.47 Under den strapatsrika resan i ”Vilda Västern” – där den spartanska inkvarteringen 

jämte kraven på ”absolut skötsamhet och samling” i form av ”[s]ådana små, men ack så väsentliga 

detaljer som att passa utsatta tider” – skall nämligen en rent guldinfattad sammanhållning ha tagit 

form bland spelarna.48 För en utomstående och sentida betraktare är det givetvis vanskligt att 

uttala sig om sanningshalten i detta omdöme. Här skall dock noteras att denna accentuering av de 

puritanska förhållandenas heliggörande funktion ligger helt i linje med det småskalighets- och 

enkelhetsideal som odlades i Rekord-Magasinet och som även gick igen i karaktäristiken av andra 

svenska folkhemshjältar, såsom Gunder Hägg och Gunnar Nordahl.49 

Strängt taget var det också samma tankefigur som Folke ”Masen” Jansson utgick ifrån när 

han i Säffle-Tidningen Västra Värmland, den 13 februari 1952, lovsjöng det självständiga och 

envetna arbete som ungdomarna i Rastens Hockeyklubb lagt ned på att bygga sin egen 

ishockeybana: 
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Jag är tvungen att börja krönikan med en episod under nedresan till Trollhättan, som jag sent 

kommer att glömma. Innan vi kom fram till Säffle talade våran allt-i-allo Gösta Åckander om att 

det skulle finnas en hockeybana mitt inne i skogen. Den skulle vi naturligtvis titta på. Den flotta 

sightseeingbussen stannade på vägen mitt i den djupa skogen. Gösta tog med grabbarna. Den här 

vägen är det! Uppför höga berg och ned i djupa dalar, som det så vackert heter i visan, knallade vi 

på i det mest underbara vinterväder, följde en slingrande stig som på kvällen belystes med en 

provisorisk ledning, som hängde mellan träden. […] Rätt som det var dök en komplett hockeybana 

upp mitt i den djupa skogen. Vad var det man fick se? Jo, ett tiotal ynglingar i åldern mellan 15 och 

20 vårar, som gick med var sin vattenkanna modell rabattvattning, och vattnade för att få en fin yta 

för på kvällen skulle det hända något stort. Självaste Forshaga skulle komma på besök. Vid vår 

förfrågan hur allt det där hängde ihop talade grabbarna om, att banan låg på en tjärn, som 

breddats. Fördelen var att grabbarna kunde hålla på att spela fram till påsktiden. Sarg med runda 

hörn fanns, och dessutom fullständig belysning. Avbytarbåsen såg fullt internationella ut. Allt detta 

var gjort av ett gäng grabbar, cirka 15-16 stycken som sedan bildat en ishockeyklubb som lyssnar 

till namnet Rastens hockeyklubb, inregistrerad i Ishockeyförbundet och spelande i 

Värmlandsserien div IV. […] Utrustningen som gänget håller sig med, har dom skaffat sig genom 

att var och en satsa 35 kr. Klubbor och puckar anskaffades, sedan var det bara att börja lira och så 

småningom hade de kompletterat så att de vid vårt besök kunde visa upp en perfekt utrustning 

med orangefärgade tröjor och gröna byxor. Strålande att få se något dylikt i vår tid, speciellt med 

tanke på att grabbarna inte fått ett öre av varken kommun eller förbund utan helt och hållet svarat 

för alla kostnader själva.50 

 

Rastenspelarnas agerande utgör annars, som poängterats, ett utomordentligt gott exempel på hur 

längtan efter moderna kulturutryck kom att bilda underlag för ”homogenisering av svenska 

livsformer”, varför det inte så mycket var ”mellankrigstidens ideologiska kampanjer [som] 

efterkrigstidens vardagliga hembyggen, som skapade mycket av” det som med tiden kommit ”att 

utropas till ’något typiskt svenskt’”.51 Detta är en viktig slutsats i sammanhanget, emedan jag vill 

undvika att reducera ”den nationella känslan” till en ”manipulering av människors längtan efter 

närhet, känsloengagemang och sammanhang”.52 

 Detta aktualiserar slutligen begreppet banal nationalism. Helena Tolvhed har visat på vikten 

av att uppmärksamma hur sportjournalistiken verkar för att odla ett blågult ”vi” genom sitt sätt 

att adressera sin publik. Vad som sker är att:  

 
[t]extens ’vi’ positionerar läsaren som en del av ett svenskt ’vi’. Den publik som tilltalas blir lika 

med ett svenskt folk som föreställs sätta sitt kollektiva hopp till de svenska olympiska 

representanterna. Genom ständig upprepning naturliggörs ett ’vi svenskar’, en svensk publik som 

via medier spänt följer framgångar och motgångar och vars sympatier på ett självklart sätt 

förutsätts ligga hos den olympiska idrottare som refereras till som ’vår’, ’vår egen’ eller ’vårt 

hopp’.53 
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Dessa tankar är direkt överförbara till min egen undersökning. Hela denna avslutande diskussion 

har i realiteten ägnats åt att söka belysa hur den nationella ishockeyledningen och den svenska 

sportpressens företrädare – genom sitt sätt att måla upp ishockeyns ställning i landet och dess 

relation till svensk nationell identitet – verkat för sportens direkta inlemmande i den framväxande 

blågula folkhemsgemenskapen. I detta sammanhang är det dock angeläget att gå bortom detta 

konstaterande.  

På grund av den av inom ishockeylitteraturen påvisade tendensen att rekapitulera tidigare 

utgjutelser i renodlad form, varvid den empiriska förankringen urholkats i ishockeydebatten i 

stort, kan historieskrivingen om sporten i hög grad faktiskt sägas ha tjänat till att naturliggöra dess 

blågula lyster. Det är särskilt tydligt när det gäller den grundberättelse för synen på ishockeyns 

ursprung som etablerades i och med Ishockey: Handbok om ishockeyspelet (1939), vilken genom att 

återges mer eller mindre ordagrant utan hänvisning till originaltexten praktiskt taget verkat för att 

skriva in ishockeyn i den svenska historien. Kontentan av detta är att den skildring av ishockeyns 

historiska utveckling som okritiskt bygger på innegruppens officiella självsyn inte bara blir 

ofullständig, den blir även banal. 
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1 Om debatten; se t.ex. ”Nordiska Spelens bandy”, Idrottsbladet 9/12 1921; ”Skall Sveriges bandyvärld blockera 
ishockey?”, Idrottsbladet 12/12 1921; E.B., ”Bandystrypningen”, Idrottsbladet 14/12 1921; T.T. (Torsten Tegnér) 
”Nordiska Spelens bandy: Internationell landskapsturnering!?”, Idrottsbladet 19/12 1921; ”Fotbollförbundet”, 
Idrottsbladet 21/12 1921; Ceve (Carl ”Ceve” Linde), ”Skandalen”, Idrottsbladet 16/9 1921; Torvar (Torsten Tegnér), 
”Billig betraktelse”, Idrottsbladet 2/1 1922; Mannen med järnmasken, ”Ishockey – interiörer”, Idrottsbladet 9/1 1922. Se 
även ”Bandyspelarna gå till strids för sin idrott”, Stockholms-Tidningen 13/12 1921; ”Bandyspelarna vilja ha 
bandyturnering vid Nordiska spelen”, Svenska Dagbladet 17/12 1921. 
2 Se Alm 2002, s. 87. 
3 T.T. (Torsten Tegnér), ”Bandy eller ishockey?”, Idrottsbladet 14/5 1920. 
4 Se Alm 2002, s. 222–223. 
5 T.T. ”På språng”, Idrottsbladet 15/12 1922 (citat); Alm 2002, s. 211, 227–230; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 
1954/1955, s. 7.  
6 Ljunggren 1997, s. 371. 
7 Anton Johanson, ”Ishockey: Varför ishockey tränger ut bandy”, Idrottsbladet 16/1 1922. 
8 Se t.ex. ”Skall Sveriges bandyvärld blockera ishockey?”, Idrottsbladet 12/12 1921; Torvar (Torsten Tegnér), 
”Telegram från krigsskådeplatsen”, Idrottsbladet 14/12 1921; ”Nordiska Spelens bandy: ”Internationell 
landskapsturnering!?”, Idrottsbladet 19/12 1921; ”Bandy”, Idrottsbladet 21/12 1921; ”Bandyspelarna sluta enigt upp 
kring sin idrott”, Stockholms-Tidningen 17/12 1921; ”Spelens bandy: landslaget mot Norge uttaget”, Stockholms-Tidningen 
7/2 1922. 



 311Avslutning

                                                                                                                                                         
9 ”Svenska Fotbollförbundets omdaning”, Idrottsbladet 20/1 1922; ”Fotbollsriksdagen”, Idrottsbladet, 13/2 1922 (citat); 
Protokoll fört vid Svenska ishockeyförbundets konstituerande sammanträde 17/11 1922, SvIF:s arkiv, AIa:1; 
Szemberg 1994, s. 11–13; Alm 2002, s. 136, 145, 245. 
10 Svensk idrott 1921, s. 93–94.  
11 Se Alm 2002, s. 224–227. 
12 Se t.ex. ”Varför Ishockey bör införas i Jämtland”, Östersunds-Posten 25/11 1932; Brynäs Idrotts Förenings ishockey-
sektions berättelse över verksamheten under säsongen 1939/1940, Brynäs IF:s arkiv, A1:3; Brynäs Idrottsförenings Styrelses 
årsberättelse för år 1939, Brynäs IF:s arkiv, A1:3; Östman 1996, s. 11–12. 
13 Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 57–58, 168–171. Citat s. 169–170. 
14 Se Idrott i Värmland 1983, s. 88; Kalitzki 1998, s. 14–15; Alm 2002. 
15 Se t.ex. T.T. (Torsten Tegnér), ”7 man!”, Idrottsbladet 11/1 1922; E.B. ”Bandystrypningen”, Idrottsbladet 14/12 1921; 
”Mannen med järnmasken, ”Ishockey – interiörer”, Idrottsbladet 9/1 1922; Ceve (Carl ”Ceve” Linde), 
”Ishockey…ingenting för Sverige”, Idrottsbladet 11/2 1922; Ceve (Carl ”Ceve” Linde), ”Händelser och spörsmål. 
Ishockey-bandy igen”, Idrottsbladet 29/11 1922; ”Mästerskapet börjar, ändrade spelregler. Sju man önskvärt”, Svenska 
Dagbladet 11/1 1922. 
16 Mr Sharp, ”Hänt”, Idrottsbladet 3/2 1922. 
17 Norborg 2000, s. 33; Alm 2002, s. 136, 145, 170, 245. 
18 Se t.ex. Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1948/1949, s. 4, 13–14; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1951/1952, 
s. 28; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1956/1957, s. 3; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1958/1959, s. 8– 9; 
Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1965/1966, s. 5–6; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1968/1969, s. 7. 
19 Svenska Ishockeyförbundets årsberättelse 1954/1955, s. 26–27. 
20 Thörn 1997, s. 41. 
21 Rudolf ”R:et” Eklöw, ”R:et Ronden”, Dagens Nyheter 1/11 1948. Se även Bom, ”Goda förlorare”, Stockholms-
Tidningen 1/1 1948. 
22 Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1961/1962, s. 4; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1968/1969, s. 16; Svenska 
ishockeyförbundets årsberättelse 1970/1971, s. 6. 
23 Se t.ex. Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1958/1959, s. 9; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1970/1971, s. 5–6; 
Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 145; Hall 2000, s. 281. 
24 Se Svensk ishockey 75 år, band 1, 1997, s. 86–97; Björk 1999, s. 147–161.  
25 Sjöblom 2002, s. 248 (citat). 
26 Mr. (David Jonason), ”Världsmästare i ishockey 1921 koras i Sverige”, Dagens Nyheter 28/4 1920. 
27 Mr. (David Jonason), ”Världsmästare i ishockey 1921 koras i Sverige”, Dagens Nyheter 28/4 1920. 
28 Se T.T. (Torsten Tegnér), ”7 man!”, Idrottsbladet 11/1 1922; ”Mästerskapet börjar, ändrade spelregler. Sju man 
önskvärt”, Svenska Dagbladet 11/1 1922; Lindroth 2002, s. 154; Lindroth 2007, s. 141; Torbjörn Andersson 2002, s. 
289–290. 
29 T.T. ”På språng”, Idrottsbladet 15/12 1922 (citat); Strahl 1983, s. 14. 
30 ”Även tjecko-slovakerna slå svenskarna”, Upsala Nya Tidning 1/5 1920.  
31 Mr Sharp, ”Hänt”, Idrottsbladet, 3/2-1922. Se även Mr Sharp, ”Hänt, Idrottsbladet 20/2 1922. 
32 Alm 2002, s. 220–222. 
33 Se t.ex. Ceve (Carl ”Ceve” Linde), ”Dagen efter…”, Idrottsbladet 15/2 1922; Ceve (Carl ”Ceve” Linde), ”’En herre 
for till huvudsta’n’”, Idrottsbladet 17/2 1922; Ceve (Carl ”Ceve” Linde), ”Händelser och spörsmål. Ishockey-bandy 
igen”, Idrottsbladet 29/11 1922. Om Lindes relation till Johanson; se Torbjörn Andersson 20002; Bill Sund, ”Rebellen 
i fotbollsfamiljen”, publicerad 6/6 2006, hämtad från Idrottsforums.orgs hemsida 12/5 2010, 
http://www.idrottsforum.org/articles/sund/sund060606.pdf. 
34 Ceve (Carl ”Ceve” Linde), ”Ishockey…ingenting för Sverige”, Idrottsbladet 11/2 1922. 
35 Ishockey: Handbok om ishockeyspelet 1939, s. 9–10. 

http://www.idrottsforum.org/articles/sund/sund060606.pdf


 312Avslutning

                                                                                                                                                         
36 Hellspong 2000, s. 65–66, 80, 290–291, 328–330. 
37 Ishockey: Handbok om ishockeyspelet 1946, s. 5. 
38 Styrelseprotokoll 20/1 1926, SvIF:s arkiv, AIa:1; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1944/1945, s. 3–4; Ishockey: 
Handbok om ishockeyspelet 1946, s. 35–36, 42; Fahlström 2001, s. 58; Björklund 2002, s. 10–13. 
39 Se T.T. (Torsten Tegnér), ”En vikinga-vinst”, Idrottsbladet 21/12 1931; Ishockeyboken 1950/51, s. 24–25; 
Ishockeyboken 1956/57, s. 6; Svensk ishockey 75 år, band 1, 1997, s. 34–39. 
40 Se Ekstrand 1995; Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet, Lund 2001. 
41 Sven Jerring, ”Med klubba och puck”, Röster i Radio 28/10 1945, s. 8 (citat); Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 
1945/1946, s. 2–3; Dahlén 1999; Peter Dahlén, ”Med klubba och puck”, opublicerad artikel 2007; Svensk ishockey 75 
år, band 1, 1997, s. 43.  
42 Se Ishockeyboken 1949/50, s. 10; Ishockeyboken 1950/51, s. 24–25; Ishockeyboken 1953/54, s. 16; Ishockeyboken 1957-58, 
s 57-66, 71; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1951/1952, s. 28; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1956/1957, s. 3; 
Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1958/1959, s. 8; Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1965/1966, s. 6; Svenska 
ishockeyförbundets årsberättelse 1968/1969, s. 7; Svensk ishockey 75 år, band 1, 1997, s. 40–43; Bairner 2001, s. 139–161; 
Tolvhed 2008, s. 104–108. 
43 Svenska ishockeyförbundets årsberättelse 1956/1957, s. 3. 
44 Ishockeyboken 1956/57, s. 6. 
45 Ishockeyboken 1954/55, s. 13–17; Ishockeyboken 1956/57, s. 5–6. 
46 Helge Berglund, ”Dags för samspel”, Hockey 1972:4 (citat); Berglund 1972, s. 79; Svenska ishockeyförbundets 
årsberättelse 1971/1972, s. 8; Stark 2001. 
47 Svensk ishockey 75 år, band 1, 1997, s. 54.  
48 Årets ishockey 1962, s. 12, 20–21 (citat). Om Coloradoandan; se även t.ex. Ishockeyboken 1962/63, s. 6–9; Svensk 
ishockey 75 år, band 1, 1997, s. 52–59; Jansson 1999, s. 66. 
49 Schoug 1997, s. 39–46; Torbjörn Andersson 2002, s. 531–532; Tolvhed 2008, s. 104. 
50 ”Landslaget imponerat av Rastens hockeybana”, Säffle-Tidningen Västra Värmland 13/2 1952. 
51 Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 64–65. 
52 Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 17. 
53 Tolvhed 2008, s. 89. 



  
 

313Källor och litteratur

KÄLLOR OCH LITTERATUR 
 

 

 

OTRYCKA KÄLLOR 
 

Riksarkivet 
Svenska fotbollförbundets arkiv (SvFF:s arkiv), Riksarkivet i Arninge 

 Protokoll – huvudserie, AI:5a–AI:5b, AI:6a–AI:6b. 

 Korrespondens – huvudserie, EIa:24–36 

 Korrespondens – distriktsförbunden, EIb:1 

 Handlingar rörande SvFF:s organisation, FIa:1 

 Anton Johansons ishockeyhandlingar, FVIIIc 

 

Svenska ishockeyförbundets arkiv (SvIF:s arkiv), Riksarkivet i Arninge 
 Årsmötesprotokoll med bilagor (huvudserie), AIa:1–17. 

 Korrespondens – yngre, E2:1–5, 16. 

 Handlingar rörande EM och VM, F3a:13 

 Handlingar rörande konferenser och kongresser F4:1b. 

 Tekniska kommitténs handlingar. Allmänna kurser, läger och konferenser, F9db:2, 16, 20. 

 Svenska ishockeyförbundets eget tryck, idrottsböcker, tidningar m.m., Ö2b:9.  

 

Sveriges olympiska kommittés arkiv (SOK:s arkiv), Riksarkivet i Marieberg 
 Protokoll med bilagor, AI:4–5 

 Handlingar rörande olympiska kongresser, FI:2. 

 

 

Arkiv Gävleborg (Gävle)  
Gefle Idrottsförenings arkiv (Gefle IF:s arkiv)  

 Mötesprotokoll, A1:2. 

 Styrelseprotokoll med bilagor, A2:3. 

 Sektionernas års- och revisionsberättelser, B2:7.  

 GIF:s publikationer, B4:3.  

 Inkomna skrivelser, E1:3–4. 

 



  
 

314Källor och litteratur

Brynäs Idrottsförenings arkiv (Brynäs IF:s arkiv)  
 Styrelseprotokoll, A1:2–3. 

 Inneliggande handlingar till protokoll, A2:1 

 Korrespondens, E1:1, 5. 

 

Gästriklands Idrottsförbunds arkiv (Gästriklands IF:s arkiv)  
 Årsmötesprotokoll (styrelseprotokoll för motsvarande år ingår i denna volym), A1:2. 

 Handlingar till årsmötesprotokoll, A2:5. 

 

Gävle Godtemplares Idrottsklubbs arkiv (GGIK:s arkiv)  
 Års- och mötesprotokoll, A1:1–2.  

 Styrelseprotokoll, A2:1.  

 Korrespondens, E1:1. 

 Sektionshandlingar, F2:2 

 

IFK Gävles arkiv  
 Protokoll, A1:2 

 Årsmöteshandlingar, A3:2. 

 Korrespondens, E1:5. 

 

IK Huges arkiv  
 Historiker, B1:1. 

 

Strömsbro Idrottsförening (Strömsbro IF:s arkiv)  

 Årsmötesprotokoll, A1:1. 
 

 

Gästriklands ishockeyförbunds kansli 
Gästriklands ishockeyförbunds arkiv 

 

 

Norrköpings stadsarkiv 
IFK Norrköpings arkiv 

 Års- och revisionsberättelser med handlingar, AII:1–9. 

 



  
 

315Källor och litteratur

IF Sleipners arkiv  
 Styrelseprotokoll, A1:2–4.  

 Tidningsurklipp – ordnade efter idrottsgrenar, F3a: 3, 4, 8, 10. 

 

 

 

Elektroniska källor 
www.aftonbladet.se 

www.blt.se  

www.drivkraft.org 

www.hd.se 

www.idrottsforum.org 

http://www.iihf.com 

www.namninsamling.se 

www.ne.se 

www.sr.se 

www.svt.se  

www.vimmerbytidning.se  

 

 
 

Intervjuer 
Intervju med Tommy Sandlin 15/12 2000. 

 

 

 

 

TRYCKA KÄLLOR 
 

Offentligt tryck 
SOU 1969:29, Idrott åt alla, Stockholm 1969.  

 

 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.blt.se/
http://www.drivkraft.org/
http://www.hd.se/
http://www.idrottsforum.org/
http://www.iihf.com/iihf/history/1946.htm
http://www.namninsamling.se/
http://www.ne.se/
http://www.sr.se/
http://www.svt.se/
http://www.vimmerbytidning.se/


  
 

316Källor och litteratur

Uppslagsverk 
Nordisk familjeboks sportlexikon: Uppslagsverk för sport, gymnastik och friluftsliv, band 1–7, Stockholm 

1938–1949.  

Sportens lille jätte. Idrottsungdomens egen uppslagsbok, redigerad av Bengt Ahlbom m.fl., Stockholm 

1948. 

 
 

 

Museiutställningsmaterial 
Gävle hockeystaden. En utställning till Gävles 550-årsjubileum: 31 mars – året ut, Länsmuseet Gävleborg, 

Gävle 1996.  

 

 

Tidningar och tidskrifter 
Aftontidningen 

All-Sport 

All-Sport  

Arbetarbladet  

Arbetet  

Dagens Nyheter 

Expressen  

Gefle Dagblad  

Globe and Mail  

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning  

Göteborgs-Posten, 1929  

Idrottsbladet 

Jönköpings-Posten  

Montreal Daily Star 

Montreal Gazette 

Mora Tidning  

New York Times  

Nordisk idrottslif  

Norrbottens-Kuriren  

Norrköpings Tidningar  

Norrländska Socialdemokraten  

Ny tidning för idrott 

Rekord-Magasinet 

Rekord-Magasinet  

Röster i Radio 

Röster i Radio/TV 

Smålandsposten  

Stockholms-Tidningen  

Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladets årsbok  

Sydsvenska Dagbladet Snällposten  

Säffle-Tidningen Västra Värmland  

Tidning för idrott  

Tidningen Rekord 

Upsala Nya Tidning 

Vancouver Sun  



  
 

317Källor och litteratur

Vestmanlands Läns Tidning  

Östergötlands Folkblad  

Östersunds-Posten  

Östgöta Correspondenten 
 
 

 

 

Organisationstryck, jubileumsskrifter, laghistorik och biografiskt materia 

1908–1913 Ligue Internationale de Hockey Sur Glace, hämtad från Internationella ishockeyförbundets 

hemsida 21/5 2007, http://www.iihf.com/iihf/history/1908.htm. 

40 år med Smålands ishockeyförbund: En rapsodisk återblick, Växjö 1984.  

Allen, Kevin, USA Hockey – A Celebration of A Great Tradition: The Official Commemorative Book, 

Chicago 1997. 

Almkvist, Sune, Bandy, Stockholm 1919.  

Andersson, Hasse, MoDo Hockey. Från ’Nicke’ till ’Foppa’, Malmö 1996.  

Andersson, Jörgen (red.), Östergötlands ishockeyförbund: 6 decennier med östgötsk ishockey 1940–2000, 

Norrköping 2000.  

Anton Johanson, ”Ishockey – fordrar fart och framåtanda”, i Sveriges centralförening för idrottens 

främjandes årsbok 1945, s. 76–86.   

Argus, Arne, Bandy i 100 år, Västervik 2002.  

Becket, Hugh W, Record of Winter Sports, 1813-14, snowshoe and skating races, hockey and curling matches, 

Montreal 1884. 

Berglund, Helge, Kollektivtrafik, ishockey och annat 1972, Stockholm 1972.  

Berglund, Helge, Kämpa Grabbar: Memoarer av Helge Berglund, Stockholm 1973. 

Bergström, Nicke, Bandy i bollen, Eksjö 1957.  

Berlstedt, Torbjörn, Triumfmarschen: Den kvalfyllda vägen mot SM-guldet, 1971–1996, Jönköping 1995.  

Björklund, Lars-Gunnar, Minnesluckor: Livsstycken och klacksparkar, Stockholm 2006. 

Björklund, Lars-Gunnar, Tre Kronor genom tiderna, Västerås 2002.  

Borgström, Eric, Pampen berättar, Karlstad 1975.  

Bylund, Olle (red.), Ångermanlands ishockeyförbund 50 år, 1946–1996, Bjästa 1996.  

Byström, Bobby, Ishockey-VM genom tiderna, Stockholm 1986.  

Byström, Bobby, Tre Kronor – ett landslag, Vällingby 1995. 

Canadian Amateur Hockey Association Annual Meeting Royal York Hotel, Toronto, March 1930, Toronto, 

1930. 

http://www.iihf.com/iihf/history/1908.htm


  
 

318Källor och litteratur

City of Kingston will greatly appreciate your kindly support towards the establishing of a Hockey Hall of Fame in 

this ancient and historical city, Queen’s University Library, Kingston, Ontario.  

Dahlberg (red.), Urban, Allmänna idrottsklubben 100 år, 1891–1991: Idrottshistoria med guldkant, 

Stockholm 1991.  

Dahlin, Gustaf-Adolf (red.), Sex decennier med Skellefteå AIK, Skellefteå 1977.  

Dunér, Åke & Arne Argus (red.), International bandy federation 40 years: 1955-1995, Katrineholm 

1995.   

Forsberg, Åke & Helge Norén, Ishockey 1959–1960, Skellefteå AIK, Skellefteå IF, Rönnskärs IF, 

Clemensnäs IF, Skellefteå 1959.  

Gidén (red.), Carl, Södertälje sportklubb: De första 100 åren, Sollentuna 2001.  

Gästriklands ishockeyförbund 50 år: 1948–1998, Gävle 1998. 

Göteborgs ishockeyförbund jubileumsprogram: 1937–1962, Göteborg 1962.  

Göteborgs ishockeyförbund jubileumsprogram: 1937–1962, Göteborg 1962. 

Haga, Sören, Carl-Johan Goth & Anders Norin (red.), Dalarnas ishockeyförbund 50 år: 1946-1996, 

Falun 1996.  

Halmstads Hockeyklubb 1967–1977, Halmstad 1977.  

Hansen, Kenth, “The Birth of Swedish Ice Hockey – Antwerp 1920”, i Citius, Altius, Fortius (blev 

1997 Journal of Olympic History) 1996:2, s. 5–27.  

Hockeyboken: Svenska ishockeyförbundets officiella kalender (tidigare Ishockeyboken: Svenska 

ishockeyförbundets officiella kalender, Stockholm), Bjästa 1970/1971–2008/2009. 

Hyland, Tuss med Ulf Nilson, Leva med Lennart Hyland: Tuss Hyland berättar för Ulf Nilson, 

Stockholm 1994. 

Häggroth, Lennart ”Klimpen” & Bengt Åke Cras, Himmel & Helvete: Min väg till framgång och 

kampen mot spriten, Sportförlaget 1994. 

Hälsinglands ishockeyförbund 40 år, 1946–1986, utgiven av Hälsinglands ishockeyförbund 1987. 

Idrottsföreningen Kamraterna, Uppsala, 70 år, 1895–1965, Uppsala 1967.  

IFK Uppsala 100 år: 1895–1995, Uppsala 1995.  

IFK Uppsala 110 år: 1895–2005, Uppsala 1995.  

IIHF – History of Ice Hockey 1946–1956, hämtad från Internationella ishockeyförbundets hemsida 

21/5 2007, http://www.iihf.com/iihf/history/1946.htm.  

IIHF – History of Ice Hockey 1957–1974, hämtad från Internationella ishockeyförbundets hemsida 

21/5 2007, http://www.iihf.com/iihf/history/1957.htm.  

Ishockey: Handbok om ishockeyspelet, utgiven av Svenska ishockeyförbundet, Stockholm 1939.  

Ishockey: Handbok om ishockeyspelet, utgiven av Svenska ishockeyförbundet, Stockholm, 1946.  

http://www.iihf.com/iihf/history/1946.htm
http://www.iihf.com/iihf/history/1957.htm


  
 

319Källor och litteratur

Ishockeyboken: Svenska ishockeyförbundets officiella kalender (senare Hockeyboken: Svenska ishockeyförbundets 

officiella kalender), Stockholm 1944/1945–1969/1970.  

Jagbrant, Watler, Internationella bandyförbundet 30 år, Katrineholm, 1985.  

Jansson, Eva, Handbollens historia och utveckling, Farsta 1990. 

Jansson, Ulf, 44 år som sportjournalist: Äntligen kommer sanningen fram!!!, Sportförlaget 1999. 

Johanson, Anton, Spelregler för bandy (ishockey), jämte Svenska Fotbollförbundets samtliga täflings- och 

ordningsföreskrifter, uppgifter om distriktsförbund, domare o. d., spelets historia, täflingsresultat m.m., 

Stockholm 1907.  

Johansson, Kurt, Ishockeyn i Göteborg 50 år: jubileumsskrift, Göteborg 1987.  

Kalitzki, Jörgen, Pappas pojkar: En guldsaga om Färjestads BK, Malmö 1998. 

Karlsson, Gerhard, Från Tumba till Pekka: Berättelsen om kometlaget Malmö IF, Malmö 1992. 

Larsson, John Ivar (red.), 50 år med AIF, 1927–1977: Kiruna AIF:s jubileumskrönika del 2, Kiruna 

1987.  

Larsson, Per Olof & Kent Blomqvist (red.), Jubileumsskrift Närkes – Örebro läns ishockeyförbund 50 

år: 1955 – 2005, Örebro 2005. 

Liljedahl, Ola, Brynäsandarna: En bok om 1900-talets Brynäs, Malmö: Sportförlaget 1999. 

Liljedahl, Ola, Hockeydynamit: En bok om Timrå IK:s största hjältar, Sundsvall 2004.  

Marklund, Pelle, ”Lirarnas Lag”: 75 år med Leksands IF:s största hjältar!, Malmö 1995.  

Mårtensson, Bo (red.), Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund 50 år, Östersund 2000.  

Nilsson, Kjell (red.), Ahearne cup 25 år: jubileumsskrift, Stockholm 1976. 

Nilsson, Leif, Basket i Sverige, Bjästa 1976. 

Nilsson, Rune m.fl., Värmlands ishockeyförbund 50 år: 1945–1995, Karlstad 1995. 

Norin, Anders, Mora IK 60 år: I Faleijs spår för framtida segrar, Malmö 1995.  

Nu blir vi 40 år: Gästriklands ishockeyförbund, Gävle 1988. 

Näsström, Harry (red.), Stockholms ishockeyförbund 1946–1971: jubileumsskrift med årsberättelse 1970–

1971, Stockholm 1971. 

Olsson, Thorwald, Yrke: Proffs i NHL, Stockholm 1979. 

Ontario Hockey Association Constitution, rules of competition, laws of the game as amended December 6th, 1913; 

schedule for 1913-14, official referees and club secretaries, complete history of the Association/The Ontario 

Hockey Association, organized Nov. 27th, 1890, incorporated Dec. 19th, 1896, Toronto 1913. 

Origin of Hockey in Canada: Report Submitted to the Canadian Amateur Hockey Association annual meeting, 

Royal York Hotel Toronto, April, 1942, Toronto 1942. 

Paulsson, Göran (red.), Skånes ishockeyförbund 50 år: 1946–1996, Malmö 1996. 



  
 

320Källor och litteratur

Pelletier, Joe & Patrick Houda, The World Cup of Hockey: A History of Hockey’s Greatest Tournament, 

Toronto 2004. 

Persson, Gunnar (red.), Hammarby IF: En klubbhistoria, 1897–1997, Vällingby 1996. 

Persson, Gunnar (red.), IFK Norrköping. En klubbhistoria 1897–1997, Vällingby 1997.  

Pucken. En bok om svensk ishockey, redigerad av Helge Berglund, Stockholm 1972. 

Rehnberg, Bo & Mats Wickman (red.), Djurgårdens IF 100 år: 1891–1991, Stockholm 1991. 

Salming, Börje & Gerhard Karlsson, Börje Salming: Blod, Svett och Hockey. 17 år i NHL, Stockholm 

1991. 

Salming, Börje & Ola Liljedahl, The king: historien om hur Börje Salming blev störst, Västerås 2000. 

Sandlin, Tommy & Gerhard Karlsson, Bjud på Dig Själv: En Bok om Positivt Ledarskap, Farsta 1995. 

Sandlin, Tommy & Ulf Jansson, Ett spel för livet, Malmö 1996. 

Sandström, Donald, Boken om HV71, Västerås 2002.  

Schøyen, C.F.B., Hockey og bandy, Kristiania 1905.  

Skånes ishockeyförbund 1946–1956, utgiven av Skånes ishockeyförbund 1956.  

Skånes ishockeyförbund 50 år: 1946–1996, redigerad av Göran Paulsson, Malmö 1996.  

Spelregler för bandy, utgivna av Svenska fotbollförbundet, Stockholm 1922.  

Sterner, Uffe, Pucken, Klubban och Jag, Stockholm 1966. 

Strömberg, Carl Axel & Bengt Ahlbom (red.), Bandy genom åren: Svenska bandyförbundet 1925-1975, 

50 år, Stockholm 1975. 

Sutherland, James T., Eight Duke of Beaufort, K.G. explains how the game of ice hockey was first called 

“Bandy” and was played in 1813-14, Kingston, Ontario, Queen’s University Library, Kingston, 

Ontario. 

Svensk idrott: Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbunds officiella organ, Stockholm.  

Svensk idrott: Årsbok för svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund, Stockholm.  

Svensk ishockey 75 år. Ett jubileumsverk i samband med Svenska ishockeyförbundets 75-årsjubileum. Historien 

om svensk ishockey, redigerad av Janne Stark & Hasse Andersson, Vällingby 1997a. 

Svensk ishockey 75 år. Ett jubileumsverk i samband med Svenska ishockeyförbundets 75-årsjubileum. 

Faktadelen, redigerad av Janne Stark & Hasse Andersson, Vällingby 1997b. 

Svenska bandyboken: Svenska bandyförbundets officiella spelkalender.  

Svenska ishockeyförbundets årsberättelse, Stockholm 1922/1923–1972/1973.  

Szemberg, Szymon, Västra Frölunda 50 år. Från Bittans pojkar till Boorks boys: Ett halvsekel med 

Sveriges mest populära hockeylag, Malmö 1994.  

Säfwerberg, Sven, 20 år i bandyburen, Uppsala 1936.  

Södermanlands ishockeyförbund 25 år: 1948–1973, Södertälje 1973. 



  
 

321Källor och litteratur

Södermanlands Ishockeyförbund: 50 år 1948–1998, Södertälje 1998. 

Tarasov, Anatoli, Hockeyn mitt liv, Stockholm 1970.  

Tarasov, Anatoli, Tarasovs Ishockeskola. Del 1: Teknik, Stockholm 1972 

Tarasov, Anatoli, The father of Russian Hockey. Hockey’s Rise to International Prominence Through the Eyes 

of a Coaching Legend, Glendale, Ca. 1997. 

Tegnér, Torsten, 33 år som sportjournalist, Stockholm 1945. 

Tegnér, Torsten, Bland vänner i Stockholm och andra världsdelar, Stockholm 1964. 

Tegnér, Torsten, Fram till frihet, Malmö 1968. 

Total Hockey: The official Encyclopedia of the National Hockey League, redigerad av Dan Diamond, New 

York, N.Y. 1998.  

Tumba-Johansson, Sven, Mästare med Puck, FBI:s idrottsböcker med träningsråd 1955. 

Tumba, Sven, Tumba säger allt!, Stockholm 1958. 

Tumba, Sven, Vilket liv! Sven Tumba på plan, i Rink – och Privat, Stockholm 1967.  

Tumba, Sven, Mitt Rika Liv: Eller den nakna Sanningen, Stockholm 1995. 

Wigren, Bo, Möt VIK mot framtiden: Västerviks IK 25 år, Malmö 1996.  

World of Hockey: Celebrating A Century of the IIHF, redigerad av Andrew Podnieks & Szymon 

Szemberg, Bolton, Ontario 2007. 

Västerbottens ishockeyförbund 50 år: 1944–1994, Skellefteå 1994.  

Västergötlands ishockeyförbund 40 år: 1946–1986, Trollhättan 1986.  

Årets ishockey, Vällingby 1957–2009. 

Ängebrink, Anders, Medelpads ishockeyförbund 1938–1968, Sundsvall 1968. 

Ölund, Lars-Rune, Brynäs IF: Det kompletta uppslagsverket, Västerås 2001.  

  

 

Bearbetningar 

”Folkhemmet”, hämtad från Nationalencyklopedins hemsida 15/4 2010, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/folkhemmet. 

Adelman, Melvin, A Sporting Time: New York City and the rise of Modern Athletics 1820–1870, 

Urbana/Chicago 1986.  

af Klintberg, Bengt, En tjottablängare mellan lysmaskarna. Något om ekenssnacket i litteratur och folklore, 

Stockholm 1991. 

Aldskogius, Hans, Leksand, Leksand, Leksand! En studie av ishockeyns betydelse för en bygd, Hedemora 

1993. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/folkhemmet


  
 

322Källor och litteratur

Alm, Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900–

1939, Lund 2002.  

Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

Göteborg 1992.  

Andersson Lars M. & Ulf Zander (red.), In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i 

samtidshistorien, Lund 1997. 

Andersson, Gunder & Lena S. Karlsson (red.), Idrottareliv, Stockholm 2002. 

Andersson, Lars M., ”Bilden av juden i svensk skämtpress 1910–1940”, i Historiska tidskrift 

1996:1, s. 28–64.  

Andersson, Lars M., En jude är en jude är en jude – representationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 

1900–1930, Lund 2000.  

Andersson, Torbjörn, Kung Fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, 

Eslöv 2002.  

Argus, Arne, Bandy i 100 år, Västervik 2002. 

Armstrong, John, Nations Before Nationalism, Chapel Hill, NC. 1982. 

Aronsson, Peter, Solveig Fagerlund & Jan Samuelsson, ”Inledning”, i Peter Aronsson, Solveig 

Fagerlund & Jan Samuelsson (red.), Nätverk i historisk forskning – metafor, metod eller teori?, 

Växjö 1999, s. 1–11.  

Bach, Alice Riis, ”Voldtægtskultur i canadisk ishockey”, publicerad 22/2 2005, hämtad från 

Idrottsforum.orgs hemsida 15/3 2010 

http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html.  

Bairner, Alan, Sport, Nationalism and Globalization. European and North American Perspectives, State 

University of New York Press 2001. 

Bale, John, Sports Geography, London & New York 2003. 

Baumann, Robert F., “The Central Army Sports Club (TsSKA) Forging a Military Tradition in 

Soviet Ice Hockey”, i Journal of Sport History 1988:2, s. 151–166.  

Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet, Lund 2001. 

Billig, Michael, Banal Nationalism, London 1995. 

Björk, Ulf Jonas, “From Nick Carter to Perry Mason: A Historical Perspective on the American 

Media Presence in Sweden”, i The Swedish-American Historical Quarterly, 1999:3, s. 147–161.  

Björk, Ulf Jonas, “Swedish Television and American Imports, 1956-1978”, i Kerstin W. Shands, 

Rolf Lundén & Dag Blanck (red.), Notions of America: Swedish perspectives, Huddinge 2004, s. 

57–73. 

http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html


  
 

323Källor och litteratur

Blom, K. Arne & Jan Lindroth, Idrottens historia. Från antika arenor till modern massrörelse, Farsta 

1995.  

Booth, Douglas, “Evidence Revisited: Interpreting Historical Materials in Sport History, 

Rethinking History 2005:4, s. 459–483. 

Broberg, Gunnar, ”När svenskarna uppfann Sverige. Anteckningar till ett hundraårsjubileum”, i 

(red.) Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark, Tänka, tycka, tro. Svensk historia 

underifrån, Stockholm 1993, s. 171–196.  

Byggnadsminnesutredning av Strömvallen, av Klara Wirdby Kulturmiljövård AB på uppdrag 

Länsstyrelsen Gävleborg 2007. 

Cantelon, Hart, “Revisiting the Introduction of Ice Hockey into the Former Soviet Union”, i 

Colin Howell (red.), Putting It On Ice. Vol II: Internationalizing “Canada’s Game”, Gorsebrook 

Research Institute, Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia 2003, s. 29–38. 

Cederquist, Jonas, ”Tre folkkära Kronor”, Populär Historia, 2004:9. 

Conlin, Paul, “The Cold War and Canadian Nationalism On Ice: Federal Government 

Involvement in International Hockey During the 1960s”, i Canadian Journal of History of 

Sport & Physical Education 1994:2, s. 50–68. 

Cruise, David & Alison Griffiths, Net Worth: Exploding the Myths of Pro Hockey, Toronto 1991.  

d’Haenens, Leen, (red.), Images of Canadianness. Visions on Canada’s Politics, Culture, Economics, 

Ottawa, Ont. 1998.  

Dahlén, Peter, Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925–1995, 

Stockholm 1999.  

Dahlén, Peter, ”Idrotten och medierna”, i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red.), Ett idrottssekel. 

Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002, s. 315–342. 

Dahlén, Peter, ”Med klubba och puck”, opublicerad artikel 2007.  

Dahlén, Peter, “When the Stars Stopped Shining: The Geo-Politics of the Swedish Goal Keeper’s 

Mistake in the Salt Lake City Olympics”, opublicerad artikel 2008a, s. 1–34.  

Dahlén, Peter, Sport och medier: En introduktion, Kristiansand 2008b. 

Dahlgren, Stellan & Anders Florén, Fråga det förflutna. En introduktion till den moderna 

historieforskningen, Lund 1996.  

Dahlquist, Hans, ”Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson”, i Historisk tidskrift 

2002:3, s. 445–465. 

Deutsch, Karl W., Nationalism and Social Communication: An Inquiry Into the Foundations of Nationality, 

Cambridge, Mass. 1966. 



  
 

324Källor och litteratur

Dunning, Eric & Kenneth Sheard, Barbarians, Gentlemen and Players: A Sociological Study of the 

Development of Rugby Football, Oxford 1979.  

Earle, Neil, “Hockey as Canadian Popular Culture. Team Canada 1972, Television and the 

Canadian Identity”, i Journal of Canadian Studies 1995, s. 107–123. 

Edelman, Robert, Serious Fun: A History of Spectator Sports in the USSR, New York & Oxford 1993.  

Ehn, Billy, Orvar Löfgren & Jonas Frykman, Försvenskningen av Sverige. Det nationellas omvandlingar, 

Borås 1993. 

Ek, Arne, Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen: Om folkrörelsers modernisering i skuggan av det 

Östeuropeiska systemskiftet, Huddinge 2006.  

Ekstrand, Lars, ”Brynäs och det efterindustriella Gävle”, i Åke Gillström (red.), Den samtida 

historien, Stockholm 1995, s. 377–404. 

Ekström, Simon, ”Hockeybockarna, skandalen och moralen”, i Tankar från baslinjen. Humanister om 

idrott, kropp och hälsa: Festskrift till Mats Hellspong, Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan 

Waldetoft (red.), Eslöv 2005, s. 119–136. 

Engblom, Lars-Åke, ”Bandy eller ishockey? Den stora sportfrågan i Tranås-Posten”, i Karl Erik 

Gustafsson m.fl. (red.), I ordets smedja: festskrift till Per Rydén, Stockholm 2002a, s. 30–35. 

Engblom, Lars-Åke, ”Sporten som språngbräda i tidningskonkurrensen”, i Karl Erik Gustafsson 

& Per Rydén (red.), Nordicom Sverige. Tema: Presshistoria, Göteborg 2002b, s. 91–110.  

Ericsson, Christer, Fotboll, bandy och makt. Idrott i brukssamhället, Stockholm 2004.  

Fahlén, Josef, ”Från Ulf Sterner till Harry Harkimo – en analys av transformeringen av svensk 

ishockey 1967–2000”, Idrott, historia & samhälle 2007, s. 100–120. 

Fahlén, Josef, Structures beyond the frameworks of the rink: On organization in Swedish ice hockey, Umeå 

2006.  

Fahlström, Per Göran, Ishockeycoacher. En studie om rekrytering, arbete och ledarstil, Umeå 2001.  

Fitsell, J. William (Bill), Hockey’s Captains Colonels and Kings, Erin, Ont. 1987. 

Franzén, Mats, ”Sporten, ungdomen och folkhemmets födelse”, i Arkiv för studier i arbetarrörelsens 

historia 1994:61–62, s. 1–20.  

Frykman, Jonas & Orvar Löfgren (red.), Modärna tider. Vision och vardag i folkhemmet, Malmö 1985.  

Frykman, Jonas, Dansbaneeländet – ungdomen, populärkulturen och opinionen, Stockholm 1988. 

Frängsmyr, Carl & Jim Sharp, Bamsingarna från Söder: 85 år med Hammarby hockey, Västerås 2006. 

Gellner, Ernest, Nations and nationalism, Malden, MA. 2007. 

Gilenstam, Kajsa, Gender and physiology in ice hockey: A multidimensional study, Umeå 2010. 

Goksøyr, Matti, Idrettsliv i borgerskapets by: En historisk undersøkelse av idrettens utvikling og organisering i 

Bergen på 1800-tallet, Oslo 1991. 



  
 

325Källor och litteratur

Goksøyr, Matti, Sivilisering, modernisering, sportifiering – frugtbare begreper i idrettshistorisk forskning?, Oslo 

1988.  

Gruneau, Richard & Dave Whitson, Hockey Night in Canada: Sport, Identities, and Cultural Politics, 

Toronto 1993.  

Gruneau, Richard, Class, Sports and Social Development, Champaign, Ill. 1999. 

Gustav Sundbärg, Det svenska folklynnet: Aforismer, Stockholm 1911. 

Guttmann, Allen, From Ritual to Record, New York 1978.  

Guttmann, Allen, The Olympics: A History of the Modern Games, Urbana 2002.  

Hall, Patrik, Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler, Stockholm 2000.  

Harley, E. Gay, “Cultural Identity and Creation Myth: A Comparison of USA, Baseball and 

Cooperstown with Canada, Hockey and Nova Scotia”, opublicerat konferenspapper 

presenterat vid Putting it on Ice: Hockey in Historical and Contemporary Perspective, October 3–7, 

2001, Gorsebrook Research Institute, Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia.  

Haslum, Rolf, Idrott, borgerlig folkfostran och frihet: Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930–1960, 

Stockholm 2006. 

Hasselberg, Ylva, ”Nätverk är ingen tebjudning!”, i Peter Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan 

Samuelsson (red.), Nätverk i historisk forskning – metafor, metod eller teori?, Växjö 1999, s. 12–16.  

Hedborg, Anna & Rudolf Meidner, Folkhemmodellen, Stockholm 1984.  

Hellspong, Mats, Den folkliga idrotten. Studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 

1700- och 1800-talen, Stockholm 2000.Hirdman, Yvonne, Att lägga livet till rätta: Studier i 

svensk folkhemspolitik, Stockholm 1989. 

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning = Population: 1720–1967, Statistiska centralbyrån, 

Örebro 1996. 

Holmäng, Per Olof, Idrott och utrikespolitik. Den svenska idrottsrörelsens internationella förbindelser 1919–

1945, Göteborg 1988.  

Howell, Colin D., Blood, Sweat, and Cheers. Sport and the Making of Modern Canada, Toronto 2001.  

Hunter, Douglas, War Games. Conn Smythe and Hockey’s Figthing Men, Viking: Toronto 1997.  

Idrott i Värmland. Värmland förr och nu: Värmlands museums årsbok 1983, utgiven av Stiftelsen 

Värmlands museum och Värmlands museiförening, Karlstad 1983. 

Jackson, Steven J., “Gretzky, Crisis, and Canadian Identity in 1988. Rearticulating the 

Americanization of Culture Debate”, i Sociology of Sport Journal 1994, s. 428–446.  

Janzon, Bode, Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige, särskilt Göteborg, intill 

1900, Göteborg 1978. 



  
 

326Källor och litteratur

Johansson, Hilding, ”Idrotten och samhället. Några aspekter”, i Sten Svensson (red.), Svensk idrott 

1903–1953. En ekonomisk, historisk och sociologisk undersökning utförd på uppdrag av Sveriges 

Riksidrottsförbund med anledning av dess femtioårsjubileum, Malmö 1953, s. 25–54. 

Johansson, Rune, ”Nationalism”, (uppslagsord), hämtad 29/3 2010  från Nationalencyklopedins 

hemsida, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/nationalism. 

Jones, Martin, Hockey’s Home: Halifax–Dartmouth. The Origin of Canada’s Game, Halifax, Nova Scotia 

2002. 

Jönsson, Kutte, ”Folkhemsbygget Tre Kronor skakat i grunden”, publicerad 22/2 2005, hämtad 

från Idrottsforum.orgs hemsida 15/3 2010 

http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html.  

Jönsson, Åke, Nordiska spelen. Historien om sju vinterspel i Stockholm av olympiskt format 1901 till 1926, 

Stockholm 2001.  

Kay, Ellen, Tankebilder, Stockholm 1901. 

Kidd, Bruce, The Struggle for Canadian Sport, Toronto 1996. 

Kivinen, Osmo, Jani Mesikämmen & Timo Metsä–Tokila, “A Case Study in Cultural Diffusion: 

British Ice Hockey and American Influences in Europé”, i Culture, Sport, Society 2001:1, s. 

49–62.  

Kotsinas, Ulla-Britt, ”Från ekenssnack till rinkebyska”, i Att förstå det mänskliga. Humanistisk 

forskning vid Stockholms universitetet, (red.) Kerstin Dahlbäck, Stockholm 2000, s. 167–191.  

Lagergren, Fredrika, På andra sidan välfärdsstaten. En studie i politiska idéers betydelse, Eslöv 1999. 

Lagerqvist, Lars O. & Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra 

dagar, Larsson, Håkan, ”Hockeyspelarna: ’Det var inte meningen.’ Om varför det som inte 

är meningen sker ändå”, publicerad 22/2 2005, hämtad från Idrottsforum.orgs hemsida 15/3 

2010 http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html.  

Larsson, Jan, Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden, Stockholm 

1994. 

Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden: Modernitetens Idéhistoria, Stockholm 1997.  

Lindroth, Jan, Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915, Uppsala 1974.  

Lindroth, Jan, Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska idrottsrörelsen 1919–39, 

Stockholm 1987.  

Lindroth, Jan, ”Från noll till något. Idrottshistoriskforskning i Sverige”, i Idrott, Historia & 

Samhälle 2000, s. 27–42. 

Lindroth, Jan & Johan R. Norberg (red.), Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 

2002.  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/nationalism
http://www.idrottsforum.org/researchers/jonkut.html
http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html
http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html


  
 

327Källor och litteratur

Lindroth, Jan, ”Idéer och debatter”, i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red.), Ett idrottssekel. 

Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002, s. 139–179. 

Lindroth, Jan, Idrott för kung och fosterland. Den svenska idrottens fader Viktor Balck 1844–1928, 

Stockholm 2007. 

Lindroth, Jan, ”Den korta idrottshistorien. Kronologiska synpunkter på ett forskningsläge”, i 

Idrott, historia & samhälle 2009a, s. 37–53. 

Lindroth, Jan, Svensk idrottshistorisk bibliografi: Tryckta vetenskapliga skrifter till och med 2008, 

Stockholm 2009b.  

Ljunggren, Jens, ”Tradition eller tävling? Nordiska spelen och kampen om vad idrott är”, i 

Historisk tidskrift 1997:3, s. 351–374.   

Ljunggren, Jens, Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914, Stockholm/Stehag 

1999.  

Lo-Johansson, Ivar, Jag tvivlar på idrotten, Stockholm 1931. 

Lundestad, Geir, Öst, väst, nord, syd. Huvuddrag i internationell politik efter 1945, Lund 2004. 

MacDonald, Gordon, “A Colossal Embroglio: Control of Amateur Ice Hockey in the United 

States and the 1948 Olympic Winter Games”, i Olympika: The International Journal of Olympic 

Studies Volume VII – 1998, s. 43–60.  

Macintosh, Donald & Donna Greenhorn, “Hockey Diplomacy and Canadian Foreign Policy”, i 

Journal of Canadian Studies 1993, s. 96-112.  

Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1999. 

Martin, Lawrence, The Red Machine: The Soviet Quest to Dominate Canada’s Game, Toronto 1990. 

McIntyre, R. Bruce, “Which Uniform to Serve the War: Hockey in Canada Versus Military 

Service During World War Two”, i Sport History Review 24:2 1993, s. 68–90. 

McKay, Jim, “Richard Gruneau and David Whitson, Hockey Night in Canada. Sport, Identities 

and Cultural Politics. Garmond Press, Toronto 1994”, Sporting Traditions 1995:2, s. 137–140. 

Metcalfe, Alan, Canada Learns to Play: The Emergence of Organized Sport, 1807–1914, Toronto 1987. 

Nilsson, Torbjörn, Elitens svängrum: Första kammaren, staten och modernisering 1867–1886, Stockholm 

1994.  

Norberg, Johan R., ”Idrottsrörelsens utbredning, anslutning och sammansättning”, i Jan Lindroth 

& Johan R. Norberg (red.), Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002a, 

s. 25–58.  

Norberg, Johan R., ”Idrottsrörelsen och staten”, i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red.), Ett 

idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002b, s. 181–232.  



  
 

328Källor och litteratur

Norberg, Johan R., ”Riksidrottsförbundets hegemoni”, i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red.), 

Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002c, s. 59–93.  

Norberg, Johan R., ”Idrottsrörelsen och staten”, i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red.), Ett 

idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002d, s. 181–231.  

Norberg, Johan R., Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913–1970, Stockholm 

2004. 

Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Svensk samhällsutveckling 1809–1998, 

Stockholm 2000.  

Nordenstam, Anna, ”OFF-SIDE? Analys av damhockey”, i SVEBIS årsbok 2003: Aktuell 

beteendevetenskaplig idrottsforskning, s. 129–154.  

O’Dell, Tom, Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden, Lund 1997.  

Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-

talet, Umeå 1989. 

Oriard, Michael, Reading Football: How the Popular Press created an American Spectacle, Chapel Hill & 

London 1993.  

Persson, Gunnar, De första proffsen – Svenska fotbollsspelare i New York 1918–1939, Vällingby 1996. 

Peterson, Tomas, Den svengelska modellen. Svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden, Lund 1993.  

Peterson, Tomas, Leken som blev allvar. Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad, Lund 

1989. 

Powell, Walter W., “Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization”, i 

Grahame Thompson m.fl. (red.), Markets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social 

Life, London, Newbury Park, New Delhi, s. 295–336.  

Pålbrant, Rolf, Arbetarrörelsen och idrotten 1919–1939, Uppsala 1977. 

Quist, Per Olov, Folkhemmets bilder: Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30-talsfilmen, 

Lund 1997.  

Reimer, Bo, Uppspel. Den svenska TV-sportens historia, Stockholm 2002. 

Robidoux, Michael A., Men At Play: A Working Understanding of Professional Hockey, Montreal & 

Kingston 2001.  

Robidoux, Michael A., “Imagining a Canadian Identity through Sport: A Historical Interpretation 

of Lacrosse and Hockey, i Journal of American Folklore 2002 (Vol. 115), s. 209–225.  

Rostow, Walt Whitman, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge 

1960.  

Salomon, Kim, En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige, Stockholm 2007.  

Samuel, Raphael & Paul Thompson, The Myths We Live By, London & New York 1993. 



  
 

329Källor och litteratur

Sandblad, Henrik, Olympia och Valhall. Idéhistoriska aspekter av den moderna idrottsrörelsens framväxt, 

Stockholm 1985.  

Schelin, Bo, Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val av idrott, Lund 1985. 

Schoug, Fredrik, Intima samhällsvisioner: Sporten mellan minimalism och giganitsm, Stockholm/Stehag 

1997. 

Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, Stockholm 

2007. 

Seglins, David, ‘Just Part of the Games:’ Violence, Hockey and Masculinity in Central Canada, 1890-1910, 

opublicerad masteruppsats, Department of History, Queen’s University, Kingston, Ontario 

1995. 

Seton-Watson, Hugh, Nations and states. An Enquiry Into the Origins of Nations and the Politics of 

Nationalism, London 1977.  

Sjöblom, Paul, ”Idrottsrörelsen och kommunen”, i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red.), Ett 

idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002, s. 233–279. 

Sjöblom, Paul, Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-

talet, Stockholm 2006. 

Smith, Anthony D., The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986.  

Stark, Janne, ”Ishockey”, hämtad från Nationalencyklopedins hemsida 15/4 2010, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/ishockey.  

Stark, Tobias Dropping the Gloves on Violence: Towards Greater Understanding on Violence in Ice Hockey, 

kommande. 

Stark, Tobias, ”Kejsarens nya kläder: Tankar kring sexualitet och alkohol inom ishockeyn”, 

publicerad 22/2 2005, hämtad från Idrottsforum.orgs hemsida 15/3 2010 

http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html 

Stark, Tobias, ”Nordamerikansk ishockeylitteratur”, (recension av Daniel K. Fleschner, Bulldogs on 

Ice: Yale University Men’s Ice Hockey, Charleston, SC. 2003 och Cecil Harris, Breaking the Ice: 

The Black Experience in Professional Hockey, Toronto, Ont. 2003), tillänglig från 

http://www.idrottsforum.org/reviews/items/statob_hockey.html, 14/12 2004. 

Stark, Tobias, ”Pionjären, polar'n och poeten: Maskuliniteter, nationella identiteter och kroppssyn 

inom kanadensisk, svensk och sovjetisk ishockey under det kalla kriget, i Historisk tidskrift 

2001:4, s. 691–722.  

Stenlås, Niklas, ”Det sociala nätverkets logik eller vad händer i sociala nätverk?”, i Peter 

Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelsson (red.), Nätverk i historisk forskning – metafor, 

metod eller teori?, Växjö 1999, s. 17–27.  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/ishockey
http://www.idrottsforum.org/features/hockeymachoism/statob_hockey.html
http://www.idrottsforum.org/reviews/items/statob_hockey.html


  
 

330Källor och litteratur

Stenlås, Niklas, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och 

opinionsbildning 1940–1949, Lund 1998. 

Sund, Bill, “The Origins of Bandy and Hockey in Sweden”, i Colin Howell (red.), Putting It On Ice. 

Vol II: Internationalizing “Canada’s Game”, Gorsebrook Research Institute, Saint Mary’s 

University, Halifax, Nova Scotia 2003, s. 15–20.  

Sund, Bill, ”Rebellen i fotbollsfamiljen”, publicerad 6/6 2006, hämtad från Idrottsforums.orgs 

hemsida 12/5 2010, http://www.idrottsforum.org/articles/sund/sund060606.pdf. 

Sund, Bill, Fotbollens maktfält: Svensk fotbolls historia i ett internationellt perspektiv, Solna 1997. 

Svanberg, Ingvar & Mattias Tydén, Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, Stockholm 1992. 

Svenska folkrörelser III: Idrott, Stockholm 1939. 

Svensson, Anders, ”Sportbilden i en tidning. Hur elitishockeylaget HV71 visuellt iscensätts i 

Jönköpings-Posten”, i En lokaltidning och det offentliga samtalet. En granskning av Jönköpings-

Posten under ett utgivningsår, Gert Z Nordström (red.), Jönköping, 1998, s. 201–242. 

Svensson, Anders, Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om 

ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv, Göteborg 2007.  

Sörlin, Sverker, ”Inledning”, i Elie Kedourie, Nationalism: En studie av nationalismen som ideologi, 

Stockholm 1995, s. 7–24.  

Sörlin, Sverker, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella 

genombrottet, Stockholm 1988. 

Thullberg, Per & Kjell Östberg (red.) Den svenska modellen, Lund 1994.  

Thörn, Håkan, Modernitet, sociologi och sociala rörelser, Göteborg 1997. 

Tollin, Sven, Svensk dagspress 1900–1967. En systematisk och kommenterad kartläggning, Stockholm 

1967. 

Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948–1972, Umeå 2008. 

Wadensjö, Eskil, ”Svenska modellen”, hämtad från Nationalencyklopedins hemsida 15/4 2010, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/svenska-modellen.  

Wallin, Ulf, Sporten i spalterna. Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år, Göteborg 

1998. 

Wijk, Johnny, ”Idrott, ungdom och ’dansbaneelände’ – om den svenska idrottsrörelsens 

begynnande engagemang som ungdomsfostrare på 1940-talet”, Idrott, historia & samhälle 

2001, s. 85–111. 

Wijk, Johnny, Idrott, krig och nationell gemenskap. Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber, Eslöv 

2005.  

http://www.idrottsforum.org/articles/sund/sund060606.pdf
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/svenska-modellen


  
 

331Källor och litteratur

Wikberg, Karin, ”RF och amatörfrågan – en segsliten historia”, i Jan Lindroth & Johan R. 

Norberg (red.), Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002, s. 431–451.  

Wiklund, Martin, I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna 

Sverige mellan 1960 och 1990, Eslöv 2006.  

von Euler, Roland, ”Idrottsrörelsen av idag”, i Sten Svensson (red.) Svensk Idrott 1903–1913: En 

ekonomisk, historisk och sociologisk undersökning utförd på uppdrag av Sveriges Riksidrottsförbund med 

anledning av dess femtioårsjubileum, Malmö 1953.  

Wong, John Chi-Kit, Lords of the Rinks: The emergence of the National Hockey League, 1875-1936, 

Toronto 2005. 

Wong, John Chi-Kit, The Development of Professional Hockey and the Making of the National Hockey 

League, opublicerad doktorsavhandling University of Maryland College Park 2001.  

Yttergren, Leif, ”’Vi och dom’. Traditionell idrott och RF: exemplet Gotland”, i Jan Lindroth & 

Johan R. Norberg (red.), Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903–2003, Stockholm 2002, s. 

453–467. 

Yttergren, Leif, Täfvlan är lifvet: Idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860–1898, 

Stockholm 1996.  

Yttergren, Leif. I och ur spår. En studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet, Lund 

2006.  

Zethrin, Nils-Olof, ”Våra tidiga hjältar”, i Idrotten själ. Nordiska museets och Skansens årsbok 2000b, s. 

96–113. 

Zethrin, Nils-Olof, Arenaidrott, masspublik, arrangemangsverksamhet: AIK 1928–1940, opublicerad 

arbetsrapport, Historiska institutionen, Stockholms universitet 2000a.  

Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm 2007.  

Österberg, Eva, ”Vardagens sträva samförstånd. Bondepolitik i den svenska modellen från 

vasatid till frihetstid”, i Gunnar Broberg, Ulla Wikander, Klas Åmark (red.), Tycka, tänka, 

tro, Stockholm 1993, s. 126–146.  

Östman, Lars, Från byalagen till Leksands Stars, Nacka 1996.  


	INNEHÅLL.pdf
	INNEHÅLL

	DEL 1. Inledning.pdf
	KAPITEL 1
	Nedsläpp
	Syfte och grundtes
	KAPITEL 2
	En forskningsdiskussion
	Forskning om den praktiska ishockeyverksamhetens konkreta utformning 
	Konklusion
	KAPITEL 3
	Begrepp och teoretiska utgångspunkter
	Nationell identitet
	Folkhemmet och den svenska modellen
	Amerikanisering 
	Socialt nätverk
	KAPITEL 4
	Tillvägagångssätt
	Svenska ishockeyförbundets historieskrivning 
	och den gängse bilden av ishockeysportens framväxt i Sverige
	Metodologiska forskningsprinciper
	Material

	DEL 2. De första skären.pdf
	KAPITEL 5
	Den moderna ishockeysportens uppkomst och internationella spridning 1875–1945 
	I begynnelsen…
	Lokal praktik…
	…blir internationell sedvänja
	Konklusion
	KAPITEL 6
	Idrott, modernisering och nationell identitet i Sverige 1870–1945
	Modernisering och nationell identitet på tröskeln till folkhemmet
	Den svenska idrottsrörelsens utformning 1870–1945
	Idrottsrörelsen och ”det nationella” kring sekelskiftet 1900 
	Det svenska bondesamhällets bollspelstraditioner och bandysportens utformning i Sverige till och med 1945 
	Konklusion
	KAPITEL 7 
	Sverige och den olympiska ishockeyturneringen i Antwerpen 1920
	Olympiskt förspel
	Det svenska OS-laget i ishockey 1920: upptakten
	”Svenska ishockeylaget ’in being’”
	Konklusion
	SAMMANFATTANDE DISKUSSION:
	De första skären


	DEL 3. Islossning.pdf
	KAPITEL 8
	Moderniseringsdebattens svallvågor och idrottsrörelsens utmaningar i Sverige 
	1900–1939  
	Amerikanisering och modernisering i svensk samhällsdebatt kring sekelskiftet 1900
	Idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar under 1900-talets inledning 
	Från idrottstvivel till statsanslag
	Konklusion 
	KAPITEL 9
	Svensk ishockey i blixtbelysning 1920–1945  
	Svensk ishockeysportens historiska framväxt i ett nötskal
	Ishockeysportens organisering och anslutning
	Vy från sargkanten
	Konklusion
	KAPITEL 10
	Ishockeyn får fäste i landet
	Från Antwerpen till Skeppsbron
	Längs upptrampade stigar
	Upptrissat
	Ishockeyns utbredning på lokalplanet 
	Konklusion 
	DELSAMMANFATTNING:
	Islossning

	DEL 4. Rekordåren.pdf
	KAPITEL 11 
	Idrott, modernisering och nationell identitet i Sverige 1945–1972
	I ljuset av en ny tid
	Den svenska idrottsrörelsens utformning 1945–1972
	Idrott och nationell gemenskap
	Konklusion

	KAPITEL 12 
	Svensk ishockey i internationell belysning 1945–1972
	Nedslag i ishockeyvärlden
	Sovjetisk propagandaishockey och kanadensisk ishockeydiplomati
	Ishockeysportens utbredning och anslutning i Sverige
	Från tre kronor till miljonindustri
	Konklusion

	KAPITEL 13 
	En ny giv
	Palatsrevolutionen i Södertälje och ishockeyförbundets nya giv
	Ungdoms- och landslagsverksamhetens utformning
	Med pressen i ryggen 
	Ishockey i radio och TV
	Konklusion
	DELSAMMANFATTNING:
	Rekordåren


	DEL 5. Avslutande diskussion.pdf
	AVSLUTANDE DISKUSSION
	Folkhemmet på is: 
	Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920–1972
	Modernisering
	Nationell identitet

	KÄLLOR OCH LITTERATUR.pdf
	KÄLLOR OCH LITTERATUR
	OTRYCKA KÄLLOR
	TRYCKA KÄLLOR
	Offentligt tryck
	Uppslagsverk
	Nordisk familjeboks sportlexikon: Uppslagsverk för sport, gymnastik och friluftsliv, band 1–7, Stockholm 1938–1949. 
	Sportens lille jätte. Idrottsungdomens egen uppslagsbok, redigerad av Bengt Ahlbom m.fl., Stockholm 1948.
	Museiutställningsmaterial
	Tidningar och tidskrifter
	Organisationstryck, jubileumsskrifter, laghistorik och biografiskt materia
	Bearbetningar




