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Förord
Denna skrift handlar om lärande i svensk idrott mellan 1880-talet och 1940, från självlärda
pionjärer till inskolning genom förbundsutbildade instruktörer. Ämnet är inte träningens
historia i form av utveckling av träningsmodeller för fri idrott och spelsystem i fotboll. De
problemen har analyserats och skildrats och av andra. Här är temat bredare, vilka lärande
eller pedagogiska grepp togs i bruk i friidrott och fotboll? Undersökningen rör sig kort sagt
från självlärande på Viktor Balcks och Wilhelm Fribergs tid till instruktions- och
kursverksamhet under Gösse Holmérs och Ceve Lindes 1930-tal.
Att problematiken är central i idrottens organisationskultur, behöver väl knappast påpekas.
Lärandets historia vittnar om genomgripande förändringar i rörelsens utveckling. Det är alls
inte fråga om en rak utveckling från enkla, påhittiga knep till mer avancerade metoder, även
om var och en kan se saken så. Lärandets historia rymmer som vi ska se starka sociala
spänningar men också kollegialitet i den konkurrensmättade livsluft som gärna ses som
rörelsens signum.
Bokens tillkomst har inspirerats av ett antal arbeten som behandlar skilda aspekter av den
svenska idrottens lärande historia. Hit hör böcker av Leif Yttergren om friidrott, av Bill Sund
och Lennart K Persson om fotboll. En tråd leder också till den bok om idrottsdistriktet
Värmland 1900-1940 som jag publicerade för några år sedan.
Ett varmt tack till Lennart K Persson som har läst och kommenterat manuskriptet i slutskedet
av arbetet.
Ett tack riktas också till personal på de arkiv och bibliotek där jag arbetade med källmaterial
och litteratur: Riksarkivet, Arninge, Universitetsbiblioteken i Uppsala och Göteborg samt
Idrottsmuseet i Göteborg på Kviberg.
Skriften tillägnas mina barnbarn!
Syltenäs, Orust juni 2020.
Bode Janzon
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”Små oförrätter gnagde sig fast. Det faktum, till exempel, att seriesystemet i fotboll inte var
tillgängligt för Norrland i sin övre slutfas – norrlandsklubbarna kunde bara avancera till
division två, aldrig Allsvenskan – skapade en molande känsla av att vara förorättad…. Det så
kallade Norrlandsfönstret öppnades inte förrän på 50-talet. Det var ett svineri, svårt att
förlåta.”
Ur Ett annat liv, av PO Enquist (2008).

”Musiken har gett mig takt- och rytmkänsla som jag tror har betytt en del för min löpning, där
rytm är en viktig ingrediens. Under träningen i löpning sökte jag mig till en metodik som
skulle hjälpa fram de resurser som fanns i min kropp. För att träna upp reaktionsförmågan
och snabbheten sprang jag på en badstrand fylld med stenar som jag hoppade på och
sprang över … (jag sprang) i vattnet upp till midjan, och slipade av kantigheterna och fick
rörelserna mjuka och rytmiska. Jag fann också att löpning på mjuka mossmarker gav en fin
svikt i steget och jag hade också förmånen att få vara med på träningsläger i Vålådalen.”
Citerat efter Lars Eric Wolfbrant, Ur boken Idrotten - mitt liv. Berättelser och minnen från
Närkedistriktet 1900 – 1980. (1982).
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Kapitel 1. Att utbilda idrottsmän. Självstudier, expertis och
organisation
1.1. Att skola sig själv. Utbildning till idrottsman under rörelsens
tidiga år
Bruno Söderström var redan en i Sverige välkänd idrottsman när han 1908 klev fram som en
idrottens kunskapare. Under en studieresa till USA tog han, på ort och ställe, del av dess
idrottsliv. Väl hemma publicerade han två skrifter, dels instruktionsboken Allmän idrott, dels
en 160 sidor omfattande reportagebok med rubriken Idrott i Amerika.1 Den amerikanska
idrotten var inte okänd i Sverige, särskilt inte efter framgångarna vid extra-OS i Aten 1906.
Böckernas nyhetsvärde minskade heller inte efter de 1908 genomförda spelen i London. Om
dessa båda böcker sålunda knappast verkade som plötsliga ögonöppnare hade de den
förtjänsten att de bjöd svensk publik på en färsk närstuderad inblick i amerikansk idrott.
Yankees friidrottsträning presenterades således i skrift redan ett drygt år innan Ernie
Hjertberg 1910 inledde sitt 14-åriga engagemang inom svensk friidrott. I reportageboken
tecknades idrotten i USA från ett brett perspektiv: historia, förbund och klubbar, universitetsoch skolidrott m.m.
Söderströms skrift om idrotten i USA avslutades med en polemisk udd riktad mot den
svenska idrottsrörelsen. Han brännmärkte ”organisationsraseriet” på hemmaplan. Inget land
kunde mäta sig med Sverige på den fronten.2 Rätt är att 00-talet i ett kort svep såg bildandet
av en enhetlig central och regional organisation över hela landet och ett sammanhållande
regelverk. Så långt var landets idrott således ”välbeställd” enligt Söderström, men i sin iver
att bygga upp en god organisation glömde ledarna - de icke aktiva - det viktigaste, nämligen
de aktiva ”idrottsmännens utbildning”.
Många hade en oklar uppfattning om vad idrott egentligen innebar, hur den skulle utövas och
vart den syftade, menade Söderström. Man föreställde sig att ”så fort några pojkar eller unga
män hoppa eller springa så idkar de idrott.” Så fel! Idrottens mål var ”kroppens välbefinnande”. Det var i ”träningsarbetet”, det ”regelbundna upprepandet” och succesivt
stegrade ansträngningar som idrottens kärna stod att finna.
Än värre var att endast ett fåtal av Sveriges idrottsmän visste hur de skulle bedriva idrott eller
sköta sig när de övade. Oförstånd tycktes råda. Tyvärr gjordes heller inget för att meddela
dem råd och anvisningar i träningsarbetet. Av landets 40 000 idrottsmän kunde bara en
femtedel ses som aktiva i ordets egentliga mening, d.v.s. utbildade. Organisationen, alltså
klubbar och förbund hade glömt bort att idrottsmännen och deras skolning, inte
organisationen var huvud-saken, menade författaren.
Idrottsman var bara den som förvärvat idrottslig kunskap/-förmåga, enligt Söderström. Mer
skulle till än bara lust och uppflammande intresse. Spontant bedriven idrottslek eller -kamp
uppfyllde inte kravet på utbildning och uppövad förmåga. En idrottsman värd namnet lade tid
och intresse på att lära och öva in (någon) idrott. Idrott förutsatte således en speciell sorts
professionskunskap/-förmåga. En verklig idrottsman kunde bara definieras såsom lärande.
Professionskunskap var utgångspunkt för framväxten av en särskild idrottslära/-kunskap.
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Allmän idrott, 1907 resp. Idrott i Amerika, 1908. Söderström tävlade i stavhopp och mångkamp.
Idrott i Amerika, s. 155ff.
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Uppenbart är att det i många år saknades organiserad ”utbildning” av de aktiva. Både
organisation och teori brast i det avseendet. Men hur gick lärandet till vid den tiden? Det
saknas ju inte för sin tid förstklassiga friidrottare. John Svanberg och Erik Lemming är bara
två exempel i den första generationens idrottsmän. Hur lärde de sig att löpa långdistans och
kasta spjut med klass? Denna studie ska i mer allmänna termer behandla den
frågeställningen.
Söderströms utrop har också bestämt en annan relevant botten. Tyckte han sig se en
idrottslig frihet hotad i och med att styrande organ av reellt slag inrättades på nationell och
regional nivå? Hotades idrottsmännens och klubbarnas frihet? Han antydde i själva verket en
inte helt ovanlig olust inför ett organisatoriskt/byråkratiskt styre som verkade hämmade på
den unga rörelsen.3 Resonemanget utvecklas inte vidare i boken.
På vilka andra vägar än den via skrifter som Söderströms och Hjert-bergs ovan nämnda
introducerades idrott i Sverige före och efter sekelskiftet 1900? Lära genom att läsa kunde i
princip nå alla men metoden har andra begränsningar. Steget från textstudier till meningsfull
fysisk aktivitet är inte det enklaste. Många unga lärde idrott genom att se eller snarare
observera den utövad på plats hemmavid eller under affärsresor eller studier i England. Den
visuella lektionen kunde förstås också utsträckas till att själv prova på och praktisera när
tillfälle bjöds: springa, hoppa, kasta eller spela. Sant är att det endast var ett fåtal förunnat att
arbeta, studera eller turista utomlands vid den här tiden. Men utländska stjärnor kom också
till Sverige för tävlingar och uppvisningar.
Redan under 1800-talets två sista decennier lockades utländska idrottsmän till Sverige för
uppvisningstävlingar, t.ex. de norska skridskoåkarna Harald Hagen och Axel Paulsen. Efter
sekelskiftet blev sådana tävlingar eller visuella lektioner en allt vanligare metod att ta till sig
idrottskunskap i alltfler idrotter.
Praktiken, d.v.s. att spela fotboll eller hoppa längdhopp etc. måste alltid läras in via eget
deltagande och för det behövdes inte en utländsk part. Fotboll, längdhopp och annat kan
förstås läras in genom tävlande hemmavid mellan lokala deltagare med mer eller mindre
kunskap och fallenhet. Även då fungerar tävlingen som en lektion.
Så här långt har inlärning genom självlärande skisserats. Inskolning organiserad av förbund
eller klubbar förs strax in i diskussionen. Före det ska relevant, framför allt svensk,
idrottshistorisk forskning presenteras.

1.2. En forskningsöversikt, mest om träningens historia
Flera historiker och etnologer har studerat idrottens träning som ett dynamiskt, föränderligt
idrottshistoriskt fenomen värt att undersöka. Träning i sig kan betraktas som metod att 1) lära
idrott 2) förbereda tävlingssäsongen och 3) långsiktigt bygga upp och underhålla kropp och
idrottslig förmåga. Men träningens historia är mer än en specifik idrottsgrens träningshistoria.
Den har kopplingar till samhällets historia.
Boxningssportens träning analyserades i Mats Hellspongs avhandling Boxningssporten i
Sverige. En studie i idrottens kulturmiljö.4 Hellspong baserar avhandlingen på studier av
riksdagsdebatterna från 1910- till 1970-talet, vågen av amerikanska kulturinfluenser efter
första världskriget, boxningens roll i de aktivas livs- och årscykel, dess sociala roll samt
klubb- och träningsmiljö. I boken Svensk Friidrott 100 år behandlade Lennart K Persson och
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Tomas Pettersson ingående träningens väg från praktik till teori i ett kapitel.5 Leif Yttergren
publicerade 2012 boken Träna är livet. Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott,
1888-1995 med tonvikt lagd på löpning. Detta är det hittills mest ambitiösa och
genomarbetade verket på området.6
Bill Sund fokuserade på spelsystemens utveckling i fotboll i två böcker, dels Fotbollens
maktfält: Svensk fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv, dels Fotbollens strateger.
Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt perspektiv och berörde även både
läroprocess och träning och dess villkor.7 Även Lennart K Persson och Torbjörn Andersson
kommer in på träningsförhållanden, tränare och spelsystem i fotbollshistoriska arbeten, dock
mer som bisak.8 Anderssons bok Kung Fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från
1800-talets slut till 1950 tecknar en fyllig bild av fotbollssportens svenska kulturhistoria,
medan Perssons arbete Den hårda kampen. Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg före första
världskriget utgör en närstudie av klubbar, spelare, ledare, tävlingssystem och organisering.
Redan i två stora artiklar i Idrottsarvet år1990 och 1992 tog Persson upp en tematik som är
central i självlärandets historia och följaktligen också i föreliggande skrift, nämligen de
utländska förebilderna, Yankees – föredömen eller skräckexempel? Det amerikanska
fotbolls-landslagets besök i Sverige år 1916 och framförallt De stora läromästarna. Den
brittiska fotbollen och Sverige före första världskriget.9
Ett idéhistoriskt perspektiv på lärande anförde Henrik Sandblad i arbetet Olympia och
Valhalla. Idéhistoriska aspekter på den moderna idrottsrörelsens framväxt. Han belyste en
personlighetsdanande dimension hos idrottsutövning. Konkret studerades synen på idrott
som verktyg för karaktärsfostran bland ledare i pionjärgenerationen, bl.a. hos Viktor Balck
och Wilhelm Friberg.10 En sådan väsentlig aspekt upphörde förstås inte med pionjärerna. I
annan tappning återkom den framför allt med introduktionen av modern psykologi och annan
samhällsvetenskap i idrottens utbildningsprogram från 1930-talet.
I avsnittet ovan utgår jag ifrån begreppet lärande som en enhet, men det kan delas upp i fler
moment som kunskapsinhämtning och kunskapsbildning/-utveckling, -förmedling och spridning. Lärandets objekt definierar jag förenklat som konkreta träningsmetoder, stil/teknik
och lagspelens spelsystem. Många kollegor som studerat området utgår från och fokuserar
på träning och träningens historia och väver, mer eller mindre systematiskt, in de nämnda
aspekterna av lärande. Yttergren undersöker friidrottens träning i vid mening som
förmedling, utveckling etc. av kunskap. Sund men även Persson och Andersson behandlar
fotbollsinfluenser (kunskapsinhämtning) rörande spelsystem och träning från England och
Danmark men lärande och dess förutsättningar är inte primärt studieobjekt. Träning är ett
centralt moment i lärande men är som begrepp snävare och mer specificerande. Om träning
begränsas till tid och konkret(a) övning(ar) kan lärande sägas pågå i princip alltid. Teoretiska
moment överväger i lärande.
Oavsett om begreppen är träning, spelsystem eller lärande är den grundläggande
problembeskrivningen densamma: hur formades en idrottsman, fotbollsspelare eller
friidrottare (hoppare, kastare, löpare)? Eller med Söderströms samtida terminologi: hur
”utbildades” eller ”tränades” en verklig idrottsman? Följdfrågan ger sig själv: hur förändrades
idrottens lärande från slutet av 1800-talet till 1940?
Yttergren inleder med en skildring av Balck- (1880-1900) och Hjertbergepoken (1910-1924).
Den första präglades av engelska influenser den senare av amerikanska. Det sena 1800talet sammanfattar han att ”träningen var löst organiserad”, att det saknades ”nationell
5

Persson/ Pettersson, Svensk friidrott 100 år, 1995, s. 337-359
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Sund, Fotbollens maktfält, 1997 och Fotbollens strateger, 2015.
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Persson 2011, s. 140, 204 (om engelska tränare) Andersson 2002, s.135, 139.
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Idrottsarvet. Årsbok för Idrottsmuseet i Göteborg, 1990 resp. 1992.
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Sandblad, 1985, sid. 355 ff.
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träningsstruktur” och att tränarrollen knappt existerade. Idrottsmännen tränade på egen
hand, observerade andra aktiva och stödde sig på ”beprövad erfarenhet” som
kunskapssyn.11 De var med andra ord autodidakter.
Skildringen av Hjertbergepoken inleds med ett avsnitt om denne som kunskapsförmedlare:
träningsråd via handboken (1910), artiklar och viss kursverksamhet. En central
träningsorganisation för fri idrott byggdes upp med resande instruktörer vilka kunde täcka
stora delar av landet. En ledarstil med auktoritära drag gick hand i hand med att
tränaren/instruktören hade ett reellt ”kunskapsmonopol”. Träning året runt introducerades
och stil/teknik prioriterades före kondition. Ännu gällde en kunskapssyn som baserades på
beprövad erfarenhet.
Hjertberg efterträddes av Gösta ”Gösse” Holmér vilken verkade som ”förbunds- eller
rikstränare” över återstoden av mellankrigstiden till sin pensionering 1958.
Tränarorganisationens bas från perioden före bestod och byggdes ut. Centraliseringen var
fortsatt dominant. Holmérs kunskapsförmedlande insats gjordes dels i skriften Holmérs
idrottsbok. Lärobok i hopp, kast och löpning (1929), dels som frekvent skribent och krönikör i
Idrottsbladets spalter. Kursverksamhet i Svenska Idrottsförbundets (SIF) dvs.
friidrottsförbundets regi introducerades och byggdes ut under 1930-talet. Som
friidrottstränare bildade han skola med träningsmetoden ”fartlek”, en form av intervallträning.
Han introducerade naturvetenskapen i träningen: baserat på fysiologisk-anatomisk kunskap
utvecklade han ett idrottsmekaniskt synsätt.
En sådan omsvängning i kunskapssynen kom inte att stå oemotsagd. Frisksportarrörelsen
propagerade för en ”naturlig” träningsinriktning - ”enkelhet, natur och frisk luft” - och
avvisade tävlingsidrotten. Gösta Olander, tränare med en uppskattad bas i fjällanläggningen
Vålådalen var den mest namnkunnige företrädaren för den ”naturliga träningsmetoden” eller
erfarenhetsbaserad träning.12 Både Holmér och Olanders träningsmetoder
uppmärksammades och spreds internationellt.
Yttergrens huvudintresse är träningens historia och frontförflyttningar i metod och teori, d.v.s.
kunskapsutveckling. Han ägnar mindre utrymme åt hur förbundet organiserade
träningsverksamheten och sökte förmedla och sprida kunskapen över landet till distrikt och
klubbar. Det konstateras att1930-talets kursverksamhet (instruktörs- och ledarutbildning) var
intensiv men den ges en marginell plats i boken.
Yttergrens är väl insatt i sitt ämne och undersökningen ger ett vederhäftigt underlag för
vidare studier av den fria idrottens träning och lärande i Sverige allt från 1880-talet. Dock bör
framhållas att självlärande berörs med ganska lätt hand. Har en lika god grund lagts i de
fotbollshistoriska studierna?
Bill Sund huvudfokus är inte träning utan spelsystemen i fotboll och dess utveckling från
(varianter av) 2-3-5-modellen till de moderna spelstilarna.13 Sund för in träningen och dess
förändringar som relaterade element i framställningen. Både spelsystem och träningsmetoder måste förstås läras. Tidningarnas och särskilt idrottstidningarnas betydelse för
läroprocessen understryks med åtskilliga exempel och hänvisningar. Från artiklar i Nordiskt
Idrottslif (NI) vid sekelskiftet 1900 till Idrottsbladet (IB) med början på 1910-talet. År 1915
införde IB en sorts fotbollsskola som artikelserie. 1916 kunde läsarna ta del av engelska
proffs erfarenheter. Året därpå började Carl ”Ceve” Linde skriva om fotboll i tidningen. Som
reporter och krönikör medverkade han flitigt hela den tid som föreliggande studie berör.
Artiklar med råd om träning saknades inte heller i IB:s spalter.
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Sund kan konstatera att IB genom sina ”matchanalyser och sitt normativa material” framstår
som en ”viktig organisatör och läroförmedlare för svensk fotboll under många, många år”.14
Influenserna från brittiskt och danskt fotbollskunnande var massiva i den tidiga svenska
fotbollen. Han behandlar också de tidiga läro- eller instruktionsböckerna med Anton
Johanson, Fotboll (1905), Alexander Tait, Association Fotboll (1906) och Torsten Husén,
Fotboll (1917) som författare.
Med hänvisning till artiklar av Linde (1914) understryker Sund också att gästspelen av
danska och engelska lag tjänade som lektioner eller ”åskådningsmaterial” för självlärande.15
Fotbollskunnandet utvecklades när de unga svenska spelarna efter sådana matcher försökte
sig på gästernas finter, passningar och skott.
Väl kommen till ingången av 1930-talet tar Sund upp den förbundsorganiserade träning och
utbildning som SFF bedrev med växande insatser under årtiondet.16 Linde blev en central
gestalt även på detta område. 1928 pekade denne på behovet av systematisk utbildning av
fotbollsinstruktörer via landsomfattande kursverksamhet. 1930/31 bildade SFF en Teknisk
kommitté (TK) att leda arbetet. Pådrivaren Linde blev dess ordförande 1930-talet ut. Efter en
studieresa till kontinenten för att studera fotbollskulturen i Österrike och Ungern genomförde
Linde den första distriktskursen 1932.
Från nu skulle förbundet själv utbilda klubbtränare för att på sikt höja kvaliteten på svensk
fotboll. Fram till 1942 hölls mer än 150 central- och distriktskurser med deltagare från nästan
3000 föreningar.17 Kurserna genomfördes oftast under helger men veckokurser infördes från
1934.
Linde publicerade också läroböcker under årtiondet, bl.a. en bok i fickformat speciellt
framtagen för pojkar med fotografier som pedagogiskt inslag med titeln Pojkarnas
fotbollbok.18 Från engelskan översattes också en bok med titeln Bättre fotboll vilken
lanserades som det engelska fotbollsförbundets instruktionsbok.
Bill Sund ger plats för fotbollens kunskapare och publicister, inte minst Ceve Linde. Han
framhåller och konkretiserar IB m.fl. tidningars och – liksom Persson - de utländska
gästspelens betydelse för läroprocessen. TK s verksamhet kom senare att betyda mycket för
att bredda och sprida fotbollskunnandet ner i seriesystemet. Men spetskunskaperna stod de
utländska tränarna för och de var verksamma i allsvenska lag och framgångsrika klubbar i
brukssamhällen som Degerfors mfl.
Bilden av en läroprocess i förändring är konkretiserad och inriktad på huvudsaker i skeendet
från enskilt lärande till förbundsorganiserad bred utbildning. Viktiga element faller på plats.
Men lärandets förändring tycks ske i harmonisk, nästan given ordning. Spänningar och
konflikter inom organisationen synliggörs/diskuteras knappt. En tydlig ”rörelsesocial”
problematisering saknas. Såväl fotbollens som, för den delen friidrottens läroprocess speglar
geografiska och idrottsligt sociala spänningar inom rörelsen. Här finns mer att undersöka och
diskutera.
På grundval av forskningsläget kan så här långt konstateras att lärandet, framför allt
träningens historia, utvecklades från enskild aktivitet (enskilda aktiva/lag) till
förbundsorganiserad, expertledd kunskapsförmedling genom instruktörer (handledning) resp.
kurser (skola). Till saken hör att självlärande i princip aldrig upphörde men likafullt inträdde
ett grundläggande skifte i ansvar och metod. Det leder till frågor. Hjertbergs expertis togs till
en början till vara för en nationell elit och vidgades efterhand med den växande instruktörsorganisationen till regionala idrottscentra. En sak är att ”höja spelskickligheten”. En annan är
tankar på en bredare kunskapsspridning över landet, kanske ut i idrottens utmarker.
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Framfördes tankar på i princip kunskapsmässigt likvärdiga idrottslandskap/-distrikt i
förbunden? Följde motsättningar på sådana propåer?
En grundläggande idé i svensk idrott formulerades sedan seklets början i parollen ”idrott åt
alla”.19 Kunde detta ske s.a.s. av sig själv? I den vetenskapliga litteraturen har hittills ett
sådant självrekryterande synsätt framhållits av bl.a. Jan Lindroth och man stöder sig då på
common sense resonemang angående den propagandakraft som låg i verksamheten själv,
särskilt tävlingar och kontinuerliga system som seriefotboll.20 Till skillnad från andra
folkrörelser hade idrottsrörelsen inte en kader av resande propagandister. Förs de
omfattande förbundsorganiserade utbildningssatsningarna in i bilden kan frågan ställas om
inte idrottsrörelsens tillväxt/nyrekrytering kan vävas ihop med förbundens satsningar på
lärande i olika former? Frågan ska inte studeras närmare men väl konkretiseras och
diskuteras vidare i denna studie.
Det finns anledning att återvända till Torbjörn Anderssons arbete Kung fotboll. Där för han in
ett resonemang som har intresse i detta sammanhang. Grovt sett konkurrerade två synsätt
på idrott - i detta fall fotboll - om sinnena från sent 1800-tal och åtminstone mellankrigsperioden ut. Å ena sidan fotboll som ett skådespel och underhållning för massorna och å den
andra sidan fotboll (idrott) som uppfostran, ett uppfostringsprojekt.21 Här tangeras Henrik
Sandblads resultat. Unga män skulle genom fotboll (idrott) fostras i idealistisk manlig anda till
gentlemän. Primärt handlade det om en karaktärsfostran, med självbehärskning som centralt
element. Kroppens fostran kom i andra hand men var förstås inte oviktig. Idrott härdade
”mammas gossar”. Ett hårt spelsätt var förenligt med gentlemannaidrotten, däremot inte
våldsamt, okontrollerat eller vårdslöst spel. Så vävdes karaktärsfostran in i en självlärande
metod.
Denna uppfostringsorienterade hållning satte sin prägel inte bara på den gryende
idrottsrörelsen utan på en bred front av ungdomsrörelser i Europa vid den här tiden. I en
studie av de tyska ungdomsrörelserna under första hälften av 1900-talet understryks att
självuppfostran (selfeducation) var en viktig/omistlig del av ideologi och verksamhet.22 I
dessa rörelser fanns ett emancipatoriskt patos, uttryckt som frigörelse från auktoritära
borgerliga normer. Till exempel pläderade den tyska ungdomsrörelsen Wandervogel för
självuppfostran genom de kollektiva erfarenheterna av långa vandringar med tält, stav och
sång i skog och mark.
Släktskapet med den unga idrottsrörelsen är knappast långsökt. Idrott gav uttryck åt en friare
livsstil med självlärande som särmärke. Idrottens autonomikrav riktades i första hand mot
linggymnastikens hegemonianspråk inom kroppskulturen.23 En självorganiserande och
självlärande idrottsrörelse öppnade för en motkultur mot gymnastikens formaliserade
kroppskultur.
En konsekvens av det sagda är att självlärande inte ska ses som en brist på lärande eller
som ett ofullkomligt lärande utan som en ändamålsenlig och pragmatisk/fri lärande modell
med rötter i samtida uppfostrings- och bildningskultur. Det kan inte ha varit självklart att
förbund skulle s.a.s. lägga sig i eller ta över och organisera lärandet. I denna studie ses
självlärande - och självorganiserad kunskap - som en meningsfull lärmetod i rörelsens tidiga
organisationskultur, ett sammanhang som inte observerats efter förtjänst i tidigare studier.
Hur stod sig en sådan lärande praktik när idrotten med allt snabbare steg växlade upp till en
massrörelse?
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”Ett av idrottens karakteristiska drag är de ständiga växlingarna mellan samarbete och
konkurrens” konstaterar Mats Hellspong och konkretiserar med exempel från (boxningens)
träningspass.24 I boken Paragrafer, pokaler och politiska inkast som behandlar idrotten i
Värmland 1900 -1940 använde jag det besläktade begreppet arbetsgemenskap för att
karakterisera en samarbetsform eller tävling mellan klubbar etc. som då gick under namn
som vandringspris, pokalkamp m.m. Tematiken ska utvecklas i denna skrift.
De anförda arbetena ger en god grundkontur för det fortsatta arbetet och citeras/refereras
ytterligare i relevanta sammanhang i den löpande texten.

1.3. Att skola en växande rörelse. Förbundsorganiserad utbildning
Som framgår av föregående avsnitt ovan tog specialförbund som SFF och SIF alltmer hand
om skolning av de aktiva under 1900-talets början. Det som tidigare var enskilda
angelägenheter för aktiva, ledare, lag eller klubbar togs över av organisationen. Det skedde
inte samtidigt eller efter en enda linje/modell utan successivt, direkt och indirekt. Grovt sett
sker det i två linjer, instruktörs- resp. kurslinjen. Den första inleds med SIF s anställning av
Hjertberg 1910 och uppbyggnad av en stab ”tränare” och assistenter med hela landet som
arbetsområde. Kursverksamheten, den andra linjen, drev SIF och SFF från 1930-talets
ingång.
På generaliserad nivå ersattes ett pragmatiskt synsätt på den aktive idrottarens skolning med
ett planmässigt. Program ersatte privat, i viss mån spontan skolning. Förbunden trädde fram
som aktörer och tog över ansvar för inskolning. Instruktörslinjen innebar att lärandet lades i
händerna på expertis/experten, som i relationen mästare - lärling. Kurslinjen innebar förstås
också att expertis tog hand om lärandet men i denna modell förflyttades lärandet i princip till
skolbänken. Inskolningen går från praktik till ett mer teoretiskt perspektiv och liknade
relationen lärare - elev.
Samtidigt förändrades strategin från elitsatsning – Hjertbergs uppdrag 1910 var att forma
medaljörer – till en idrottsgeografiskt bred kunskapsspridning, inom idrottens ”pyramid” men
även utanför rörelsen. Linde och fotbollsporten var inte först vid den fronten. Med bakgrund i
skolvärlden drev Einar Lilie och Gösta Malmgren utbildningsfrågorna centralt inom
friidrottsförbundet och RF på 1920-talet.
En analys av lärandets förändring fram till 1940 kan inte undgå att föra in idrottsrörelsens
kraftiga numerära expansion under perioden. Fri idrott och fotboll var de största idrotterna,
de som gick i täten för det som blev en massrörelse. 1910 fanns 100 föreningar anslutna till
fotbollförbundet. Från 1920 till 1925 ökades numerären från 366 till 604. 1930-talet startade
på en än högre nivå med 922 klubbar och slutade med en fördubblad medlemskader ca. 2
100 anslutna föreningar. Den svenska friidrotten hade länge ett övertag: 1920 var drygt 500
klubbar anslutna till SIF och 1930 ca. 1 050. År 1939 kunde friidrottsförbundet uppvisa drygt
2 300 anslutna föreningar.25 En rimlig hypotes är att masstillväxten drev på en utveckling mot
organiserad kunskapsförmedling och -spridning. Denna borde komma till uttryck relativt tidigt
inom de största förbunden.
Min avsikt är att mer ingående/problematiserande än som hittills skett studera dessa nya
metoder och formeringen av centrala utbildningsstrategier. Ett studium av lärandets
förändring speglar också, kanske bättre än någon organisatorisk maktförskjutning, att
rörelsen skiftade gestalt. Det var inte bara utbildning och instruktionsverksam-het som
centraldirigerades, själva idrottsläran blir förbundens ansvar och angelägenhet. En sådan
förändring leder inte sällan till att kunskapen/läran standardiseras eller normaliseras.
Inträffade det? Vad betydde det i så fall för rörelsens karaktär?
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I min undersökning är organisationens perspektiv centralt, inte idrottens - fri idrott eller fotboll
- i sig. Idrotten utvecklades i en organisatorisk och samhällelig ram. Den kan inte ses som ett
”naket” objekt för forskning utan att väsentliga dimensioner förloras. Idrottens
kunskapsbildning och -spridning etc. sker inte i ett tomrum utan ska ses i ett
omvärldssammanhang. Grovt sett konkurrerade två samhällsorienteringar om idrottens
utveckling. Den ena vägen var idrott på en ideell och egalitär grund, den andra en mer
kommersiell idrott. Svensk idrott slog som bekant in på samma väg som samhället i stort
d.v.s. folkrörelsespåret.26 Men detta stod inte i vägen för utblickar mot och samarbete med
professionell idrott på den europeiska kontinenten vilket skildras i senare kapitel.
I organisationer, t.ex. folkrörelser, kan kunskap ges olika mening och tyngd. I flera tycks
spridning av den legitima läran gå före ny kunskapsbildning. I andra ses utveckling av läran
som viktigare. Med en verksamhet som präglas av konkurrens blir förstås alla aspekter
viktiga: inhämtning/bildning, utveckling, spridning. Kunskap ges ett värde som en strategisk
och dynamisk resurs.

1.4. Lärande praktiker. Källor, metod och problemställningar
En hel del har redan presenterats om denna studies metod. Startpunkt tas i begreppet
kunskap, vilket operationaliseras vidare som bildning/utveckling, inhämtning, förmedling och
spridning. Kunskapsobjektet avgränsas till idrott, dels som utövad eller praktiserad och
organiserad verksamhet, dels dess teori i vid mening. Tyngdpunkten ligger på ett studium av
de tre senare leden och närmast vilka lärande metoder som kom till bruk för att inhämta,
förmedla och sprida tillgänglig kunskap. Den tillgängliga idrottskunskapen benämns här
professionskunskap, vilket avser den kunskap/kompetens som förvärvas för användning
under idrottsutövning, t.ex hoppa höjdhopp eller spela fotboll. Det har inte ansetts nödvändigt
att i varje enskilt exempel precisera den tillgängliga kunskapen, den är därför avsiktligt
summarisk. Skälet till det är att denna studie fokuserar på lärandets metoder.
Professionskunskap är ett vitt begrepp som ska avdelas i två grupper med olika betydelser,
dels operativ kunskap, dels kunskap med prägel av kringsyn. Operativ kunskap är
praktiserad kunskap/kompetens i skarpt läge på idrottsplatsen i tävling eller träning.
Kringsynskunskap kallas, i brist på bättre, sådan kunskap som i någon mening omger eller
skapar kontext kring den operativa och hämtas i ämnen som anatomi, fysiologi, psykologi,
pedagogik men även idrottsrelevant omvärldsorientering m.m.
Självlärande är ett centralt begrepp i undersökningen och operationaliseras ovan som ett
eller flera led i självstudier, dvs. lärande utan hjälp av handledande expertis. Helt frankt
påstås att Erik Lemming och den första generationens idrottsmän var autodidakter, vilket
förstås inte kan sägas med full säkerhet. När lekmän diskuterar erfarenheter sinsemellan ses
det som självlärande. Den tidens självfostran, det vidare kulturbegreppet, hade ett
lekmannaperspektiv. De två närmast följande kapitlen ska ses som ett bidrag till studiet av
självlärande.
Många av de lärandetermer som brukades inom idrotten, t.ex. undervisa, utbilda, skola m.fl.
är förstås synonymer som inte ska vålla problem. Begreppen instruera, handleda och framför
allt träna inbegriper också lärande men de har också vidare och delvis överlappande
betydelser. Tolkningar får därför ske med försiktighet särskilt i språkliga avledningar som
tränare, instruktör, lärare.
Begreppet lärande används både i betydelsen lära in respektive lära ut. Den empiriska
undersökningen baseras på båda. Inlärning kan definieras som metoder att samla
information via våra sinnen, d.v.s. se, höra, känna, lukta, smaka. I detta sammanhang
intresserar främst lärande i de tre formerna, visuellt, auditivt och kinetiskt, alltså genom syn,
hörsel och rörelse. En forehand/backhand kan läras genom att läsa (se) men även lyssna till
26

Se diskussionen i Janzon 2016.

12
en (muntligt uppläst) skriftlig beskrivning. En stillbild eller rörliga bilder lär ut
forehand/backhand visuellt. Men rörelsen forehand/-backhand är inte inlärd förrän den
praktiskt genomförs och sannolikt övas. Om idrott eller någon kroppsrörelse, ska läras
använder den aktive med fördel dessa tre grundläggande metoder.
Begreppet lärande praktiker hämtas från samhällsvetenskapen och med det avses lärande
handlingsmönster. Läroprocess används här endast i den betydelse som anges ovan. Denna
studie behandlar lärande som en eller flera praktiker vilka aktiva, instruktörer/tränare eller
klubbar etc. använde sig av. Inga samtida brukade väl den termen, den är analytiskmetodisk, medan deras begreppsvärld var konkret idrottslig.
Begreppet (lärande) process har likheter med termen praktiker. För mig är skillnaden mer än
marginell. En process kan avse en serie utprovade och länkade moment i en planerad
lärande kedja. Med praktiker avses här lärande moment i en öppen, oplanerad och
pragmatiskt utvecklad kedja. Med tiden kan sådana praktiker förstås få en fastare form och,
med Yttergrens ord, smälta samman till beprövad erfarenhet.
Utgångspunkt för denna undersökning är lärande som inskolning i idrottsutövning. En
dimension eller sidospår av idrottens lärande är dess betydelse för den aktives socialisering.
Ofta försiggår detta lärande i lag eller grupp i praktiskt interagerande former. Idrottens ideella
element har goda möjligheter att få fäste med sådana lärande praktiker. Denna aspekt är
värd att notera men förstås svår att belägga empiriskt.
Problemformuleringen har berörts ovan och sammanfattas i följande frågeställningar:
-vilka lärande praktiker kom till användning för att utbilda/forma i första hand aktiva men
också ledare?
- hur utvecklades lärande från självlärande (enskilt) till förbundsorganiserat?
- vilka spänningar/konflikter blottades i organisationen?
- vilken betydelse, om någon, hade lärande för organisationen/rörelsen utöver inflöde etc. av
kunskap?
Tidigare forskning har behandlat lärande med fokus på träningens historia och ett adekvat
utförande (stil/teknik och spelsystem). All träning och även träningslitteratur fokuserar på och
bedrivs med syftet att göra individen eller laget bättre, fastslår Yttergren. Alla träningsmetoder har en ”inneboende utvecklingsoptimism… genom träning blir utövaren bättre och
bättre”.27 Föreliggande skrift studerar också träningsmetoder men följer inte någon tänkt
progressiv linje. Här är syftet att studera lärande praktiker och relatera dess till vad som, med
Söderströms ord, ansågs forma en ”utbildad” eller lärande idrottsman.
Det anförda synsättet ska inte bestridas men det kan också med fog hävdas att
träning/lärande syftar till att lära, sprida och uppöva en viss kultur av något slag t.ex.
tränings-, fotbolls eller annan deltagarkultur hos de aktiva. För det andra medför en sådan
syn en risk att oförtjänt lite uppmärksamhet ges åt informellt, oorganiserat lärande, d.v.s.
lärande som inte finns i handböcker eller har plats i träningsschemat. Kapitel tre i denna
studie ägnas sådant som kan kallas informellt eller tyst (själv)lärande.
Undersökningens bortre tidsgräns motiveras med att 1880-talet var klubbidrottens egentliga
genombrottstid, att den första instruktionsboken publicerades och att den tidiga gymnastikoch idrottspressen såg sina första blad. Årtalet 1940 markerade avslutningen på det årtionde
då de nationella förbunden centraliserade utbildningen och verklig massutbildning av ledare
tog form. Hösten 1939 och våren 1940 markerade också inledningen av andra världskriget.
Mobiliseringen av manskap och andra resurser i beredskapssyfte medförde förstås att
rörelsens aktiva medlemskader från och till kom att begränsas och variera, likaså
möjligheterna att resa obehindrat. Såväl idrottsliga som samhälleliga skäl talar för att bryta
studien nämnda år.
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Undersökningen behandlar endast den manliga idrottens lärande. En studie av den kvinnliga
idrottens lärande under samma tid vore rentav ännu mer komplex och intressant. En sådan
skulle kräva en betydligt större insats. Min förhoppning är att denna studie ska kunna fungera
som en anspråkslös referens för kommande fördjupade undersökningar i ämnet oavsett om
objektet är män, kvinnor, barn och ungdom/pojkar och flickor, ledare och funktionär eller
annan tänkbar grupp inom organisationen.
Källorna till undersökningen består dels av protokoll och verksam-hetsberättelser samt andra
relevanta handlingar som friidrotts- resp. fotbollförbundet efterlämnat på högsta nationella
nivå, d.v.s. från årsmöte, styrelse, verkställande utskott (VU). Samtliga protokoll har
studerats med avseende på undersökningens problemställningar. Det är beklagligt att
protokoll från SFF:s styrelse och VU saknas i några volymer under 1920-talets inledning och
senare del.28 Även protokoll från utbildningsrelaterade organ inom resp. förbund studerades.
Det är noterbart att dessa organ inte hade någon säker plats i organisationen, vilket speglar
utbildningsfrågans något vacklande ställning. Tiden omfattar åren från förbundsbildningarna
efter sekelskiftet fram till 1940.
Riksidrottsförbundet (RF) har en mindre framträdande plats i denna undersökning. I
huvudsak ålåg kunskapsinhämtning och - förmedling resp. specialförbund, inte RF. Ett
bredare upplagt projekt skulle också ha undersökt RF:s roll för propaganda och instruktionsoch utbildningsverksamhet i relation till nationella specialförbund och distrikts-förbund.
Samtida idrottspress och idrottslitteratur är viktiga underlag för undersökningen.
Pressgenomgången är långt ifrån fullständig men fångar väsentliga och relevanta fenomen.
Nordiskt Idrottslif, Idrottsbladet med bas i Stockholm och de göteborgsbaserade Start resp.
Idrott utgör undersökningens referenser. En bredare upplagd studie än denna kan ösa ur en
betydligt större källa inte minst vad gäller lokal/regional idrottspress. Vad
litteraturgenomgången beträffar torde de tongivande samtida läro- eller handböckerna inte
saknas. Jag har hållit mig till samma ”idrottsbibliotek” som föregångarna.
Bokens underrubrik inleds med begreppet ”Studier i…” vilket antyder att avsikten inte är att
skildra lärandets historia som en sammanhäng-ande helhet. En sådan undersökning hade
krävt en betydligt grund-liggare och mer omfattande studie än den jag haft för avsikt att
utföra. Här presenteras i stället en mindre omfattande studie av en räcka fragment av
idrottens lärande historia, förhoppningsvis ett bidrag till mer sammanhängande och
fördjupade skildringar.
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Kapitel 2. Kunskapare och publicister.
Instruktionsböcker och idrottspress från 1880-tal till 1940
I augusti 1880 reste en svensk trupp av gymnaster ur Stockholms GF till England för att
demonstrera svensk gymnastik. Överledare var överste Viktor Balck (1844-1928). Väl där
kom man i kontakt med den fria idrotten. Hemma i Sverige anordnades året därpå och de
följande åren idrottstävlingar i militär regi på Sanna hed utanför Örebro och i Stockholm.
Sannahedstävlingarna utvecklades till årliga folkfester.29
Om inte de säkert första så kan sägas att Balck och gymnasterna ska räknas bland de
tidigaste svenska idrottskunskaparna på den europeiska kontinenten. På annat håll, som i
Göteborg och andra hamnstäder med kontaktnät inom utrikeshandeln, bjöds förstås också
på goda möjligheter att via handelspartners och andra affärsförbindel-ser spana på och även
knyta band med idrottsverksamhet i Europa och över haven.30
Kunskapare, också i betydelsen förmedlare, hittades också bland sådana utrikesfödda t.ex.
köpmän eller yrkesarbetare vilka tillfälligt eller permanent vistades i Sverige och sökt sig till
svenska idrottsmiljöer. Robert Carrick föddes i England och tillbringade skolåren där.31 Under
1890-talet satte han igång fotbollsspel i Gefle och under många år bidrog han verksamt till
Gefle IF;s höga standard. Ett kanske mer omtalat exempel utgörs av de skotska
textilarbetare, inhyrda vid Svenska Gardinfabriken, vilka anslöt till Örgryte IS (ÖIS) år 1891.
De lärde sällskapets medlemmar fotboll enligt engelska regler och representerade även
klubben i matchspel.32 Samtidigt förmedlades associationsreglerna till den lokala rivalen
Lyckans Soldater (LS) av en klubbmedlem vilken, sannolikt för studier å yrkets vägnar,
vistades en tid i England och där tagit till sig spelet.33
Även den unga friidrotten gynnades av intryck och lärdomar som många svenskar från
burgna köpmansfamiljer anammade vid studier eller affärsresor till England.34 Isac
Westergren med verksamhet i Gefle och bröderna Erik och Carl Blidberg i Göteborg tillhörde
denna skara vilka periodvis vistades i den moderna sportens hemland. Den förstnämndes
kunskapande kom i första hand Gefle IF tillgodo men också riksnivån genom ett mångårigt
arbete i styrelsen för SIF. Bröderna Blidberg var engagerade i Idrottssällskapet Lyckans
Soldater och därmed idrotten i Göteborg.
Som fenomen låg idrottskunskapande i tiden och bar således många sociala skepnader.
Balck och senare spanares informations- och kunskapsjakt om hur idrott skulle/kunde
utövas, läras och organiseras fick en vidare offentlig spridning i handböcker och
tidningsartiklar förutom i den nära/lokala men spröda idrottsmiljön. Studier av sådana källor
bidrar till att fördjupa vår kunskap om hur idrotten i Sverige formades. Perspektivet flyttas
från organisation, ideologi, geografisk utbredning, social sammansättning m.m., nog så
väsentliga formeringsaspekter, till olika aspekter av lärande: kunskapsinhämtning, 29
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utveckling, -bildning, -förmedling/-spridning och organisation. Allt som allt förutsättningar för
idrottens praktik och vardag, vilka inte så ofta diskuteras eller undersöks.
I detta första kapitel är avsikten att studera kunskapssökande inom svensk fotboll och fri
idrott med fokus på skriftliga framställningar i tidningar, särskilt artiklar i idrottstidningar och
instruktionsböcker. Tidsperspektivet är de sextio åren mellan1880 och 1940. Vi har ju ingen
anledning att tro att de nyss nämnda idrottsliga impulserna under 1880- och 1890-talen
skulle ha varit de första och sista. Idrotten föddes och föddes igen av nya intryck och
förmedlade erfarenheter, gång efter annan över åren.
Vilka personer engagerade sig i publicistiskt kunskapande? Vad hade de för relation till
idrotten? Vilken idrottsgeografisk utblick hade publicisterna? Hur formulerades deras
pedagogiska grepp, var låg betoningen: livsstil, teknik- och stilanvisningar, självlärande –
instruktion, studier/teori – praktisk övning, lek/lust - resultat m.m.? Var de anglofila
kontakterna förhärskande? Eller vände man sig också till den europeiska kontinenten? Hur
snappade de upp sina observationer: bred läsning, personliga kontakter, resor, studier eller
på annat sätt?
Någon fullständig genomgång av källorna kan det av arbetsmässiga skäl inte bli tal om.
Förhoppningsvis ska ändå nedslagen i publicistiken presentera väsentliga aktörer och
huvuddrag.

2.1.Sent 1880-tal, Victor Balck och Illustrerad Idrottsbok
Viktor Balcks centrala roll i svensk idrottshistoria är ovedersäglig, inte minst som inspiratör,
ledare och organisatör. Här står kunskaparen Balck i fokus, den som av allt att döma fick
viktiga impulser under Englandsfärderna 1880 och 1881. Publicisten Balck stod framför allt
bakom två viktiga tidiga, fundamentala bidrag till svensk idrott, dels som redaktör och
skribent i Tidning för idrott (TfI) från 1881 till 1897, dels som redaktör och medförfattare till
två instruktionsböcker: Illustrerad Idrottsbok i tre delar 1886-1888 resp. Illustrerat bibliotek för
idrott i tolv delar 1888-1889. Dessa tre verk kvalificerar honom som en pionjär bland idrottens
introduktörer i Sverige.
Balck hämtade huvudsakligen sitt kunskapsunderlag från England, enligt Lindroth det enda
land som i ”större skala påverkade honom på det idrottsliga området”.35 Han var bekant med
idrott på kontinenten genom litteratur och även den amerikanska universitetsidrotten men
förebilderna hämtades från England.
Hur behandlade han fri idrott resp. fotboll i Illustrerad Idrottsbok? Ingen av dem får någon
framskjuten position. Fri idrott placeras i ett avsnitt om ”idrottstävlingar” och fotboll
(associationstypen) omnämns tillsammans med svenska bollspel som pärk och andra
utländska som rugby och cricket. Inte på något sätt speglar detta de båda idrotternas
popularitetspotential bland utövare, idrottspublik och i pressen. Däremot demonstreras den
relativt underordnade ställning de hade i samtidens huvudsakligen borgerligt rekryterade
idrott i Sverige. Cykelsport, rodd, jakt, fiske och vintersporter hade fler utövare och
uppmärksammades mer i pressen. Innehållet speglar onekligen det som på kontinenten gick
under benämningen mondän idrott.
Det begrepp Balck ger sin tids idrottsman är (den moderne) atleten, något som ger
associationer till antiken och ett harmoniskt kropps-ideal.36 I samtiden räknades också
brottning, boxning och cykling till ”athletics”.
Balck ägnar inte speciellt många ord eller resonemang åt lärandet i sig. Vid träningsavsnittet
sägs ”Inlärandet måste föregå själva träningen” och att träning får inte förväxlas med (blott
35
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och bart) ”övning”. Den ”skolade” atleten förbereder sig genom träning ”flera månader till de
stundande tävlingarna”. Engelsmännen har ”systematiserat och utvecklat” träningen till
allmänt föredöme. Han betonar vikten av regelbunden träning och ger instruktioner om god
stil och teknik för att nå bästa resultat vid tävlingar.
Asketiska livsstilsanvisningar ingår i Balcks lärande, särskilt betonade genom resonemang
kring diet, sömn och (tränings)arbete. Allmänt sett hade Balck tagit till sig en imponerande
idrottslig kunskap och rimligen fungerade Illustrerad Idrottsbok bland idrottsmän som den
kanske viktigaste referensen under hela 1890-talet. Hans syn på lärande förefaller dock
uttrycka en nästan kommandoartad syn på handledning. I referenser, metaforer och anslag
märks militären: disciplin och föreskrift markeras mer än dialog och reflektion.37
”Reglerna för systematisk träning” är ”stränga” och kräver särskilda ”försakelser”, de utgör en
”hård prövning” som kräver ”fasthet”, ”beslutsamhet” och ett ”nästan pedantiskt regelbundet
liv”.38 Balcks krav hör knappast hemma i ett ordinärt, civilt liv, de genomförs bäst i en
kontrollerad kaserntillvaro.
Säkert accepterade många den sortens auktoritära pedagogik i brist på bättre men för att
vinna ungdomens gunst och anslutning krävdes nog andra grepp.

2.2. 1890-talet, idrottstidningen Start, Göteborg och J. Sigfrid
Edströms lärospån i Pittsburg Athletic Club
Idrottspublicistiken i Göteborg drevs framför allt av Wilhelm Friberg, ÖIS:s grundare och
mångårige ordförande. År 1891 började han utge Start. Illustrerad tidning för Göteborgs
idrottsmän. Underrubriken ändrades efter några år på så vis att ”för Göteborg” ströks och
lokaliteten vidgades till nationen i sin helhet. När Svenska Idrottsförbundet (SIF) bildades
1895 utsågs Start till dess officiella organ, vilket också gav förbundets klubbar en plats i
offentligheten.
I Göteborgs jämförelsevis civila idrottskultur introducerades i början av 1890-talet månatliga
diskussionsmöten med föredrag i idrottsliga ämnen.39 Initiativet togs av de tre fri
idrottsföreningarna Idrottssällskapet LS, Majornas GF IF och ÖIS. Så mycket är inte känt om
diskussionerna men under 1893 stod bl.a. diskussioner om längdhopp, ”löpningar vid
tävlingar” och regelfrågor på dagordningen. Säkert röjer detta en öppen och samtals- eller
dialogorienterad syn på kunskapsförmedling och -bildning. Här gällde inte någon styrande
förbundsauktoritet, de aktiva idrottsmännen tog saken i egna händer. Här möter vi det
kanske första organiserade idrottsseminariet?
År 1895 publicerade Start en artikel med titeln ”Om fri idrott.” Som författare angavs
signaturen S.E, med största sannolikhet ingenjören Sigfrid Edström som vid tidpunkten
befann sig i Pittsburg anställd vid Westinghouse El. Manufacturing.40 Edström växte upp i
Göteborg, examinerades vid Chalmers 1891 och var en i alla fall lokalt framgångsrik
idrottsman under ungdomsåren. I detta sammanhang är Edström en lärande idrottsman och
en kunskapare i fri idrott.
”Insändaren” som sade sig ha varit medlem i Pittsburg Athletic Club under ”sista sommaren”
och ”rätt regelbundet” besökt klubbens övningsplats ville nu beskriva hur ”övningarna”
bedrevs. Där fanns menade Edström erfarenheter att delge och lärdomar att dra som kunde ”
bidra till ett bättre och grundligare arbete inom våra idrottsklubbar”.
37
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Edström ägnar några trettiotal rader åt träning och dräkt och slår ett slag för bruk av spikskor
i stället för gymnastikskor ”som svenskar och norrmän” använde vid tävlingarna i Stockholm
fyra år tidigare. De anses fördelaktiga både för löpning och hopp. En beskrivning av
spikskons konstruktion och material redovisades.
Han redogör för och diskuterar också startövningar och löpning ingående: fötternas
placering, ben- och kroppshållning, armarnas placering och förande, handplacering och
blickens riktning. På samma noggranna vis redovisas även hur amerikanarna inpräntade stil
och teknik i ”språng”, kulstötning och släggkastning.
Läsningen ger inte direkt intryck av militär disciplin och drill utan återspeglar snarare
ingenjörens sinne för teknik och detaljer. Det är heller inte idrottens lek och lustfyllda sida
som målas upp utan en praktisk beskrivning, med fokus på kroppens mekaniska funktioner.
Edström spanade efter justeringar och förbättringar av utrustning, rörelsemönster m.m. och
såg till att överföra kunskapen till svensk idrott. Edströms syfte med artikeln bör ha varit att
beskriva och sprida en amerikansk standard vad gäller stil/teknik och utrustningsdetaljer.
I medicinsk-anatomisk form skulle en sorts ingenjörsmentalitet föras än längre av en
skolbildande svensk friidrottstränare, Gösse Holmer.41

2.3. År 1896, nationell och internationell utblick i Start och en
klubbinteriör 1902
En vederhäftig uppfattning om den svenska idrottens internationella utblick eller horisont
under årtiondena runt år 1900 ger ett studium av innehållet i Start eller Nordiskt Idrottslif (NI).
Vad dessa notiser och artiklar om utländska förhållanden betyder diskuteras längre fram.
År 1896 innehöll Start ett knappt trettiotal artiklar/notiser som berörde idrott i utlandet.42 Sju
av dessa rubricerades Amerikabrev och behandlade segling. Från England och Frankrike
rapporterades om resp. mästerskap i fri idrott. Cykelsport noterades i rapporter från
Frankrike, USA och Tyskland. Dansk och norsk idrott avhandlades i sammanlagt sju artiklar:
särskilt fri idrott och segling. I övrigt noteras särskilt en artikel om OS (Aten) resp.
Europamästerskapen på skridskor.
Den internationella utblicken är inte särskilt imponerande. Engelsk fotboll t.ex. noteras över
huvud inte, men heller inte den inhemska fotbollen, alltså hand i hand på en sparsam nivå.
Fri idrott uppmärksammas på ett helt annat sätt, det är den idrott som har flest titlar.
Start var emellertid inte ett nyhetsorgan i senare tids mening. Utgivningen omfattade 18 nr.
årligen, dvs. i snitt 1½ nr. i månaden. En övervägande majoritet av artiklarna är rapporter
från verksamheten inom idrottsföreningar som periodiska summeringar m.m. Av ca. 75
identifierade klubbar hörde två av tre hemma i Götaland (Göteborg, Skåne, Västergötland,
Halland etc.) och en av tre i Svealand (Stockholm, Uppland etc.). Bara två klubbar kan föras
till Norrland. Start år 1896 tycks i huvudsak vara ett organ för väst-, syd- och mellansvensk
kontakt- och gemenskapsodling inom SIF:s medlemskader. Således hade även den
inhemska horisonten en begränsad kringsyn. Eller speglar resultatet att idrotten i Norrland
var än mindre utvecklad och ännu lite vid sidan av?
Resultaten detta enskilda år tyder inte på att Start planmässigt lät publicera artiklar med ett
instruerande innehåll och syfte.
Diskussionsaftnar förekom, som nämndes ovan som ett kollegialt lärande instrument i några
klubbar i Göteborg under början av 1890-talet. En artikel i NI år 1902 berättade att IFK Gefle
infört samma slags verksamhet. Diskussionerna avsågs behandla sådana ”ämnen som
41
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speciellt kunna intressera idrottsmän, som de olika idrottsgrenarnas betydelse och sättet att
utföra dem o. dyl.”.43 Inledare och ordförande skulle hämtas bland ”fackmän” i ämnet. En
”motvikt” mot ”träningsarbetets mödor” ansågs det och även ett sätt” att stärka banden
medlemmarna emellan”.

2.4. Åren 1905 och 1906, två böcker om fotboll av Anton Johanson
resp. Alexander Tait
År 1905 publicerades boken Fotboll författad av Anton Johanson. Efter sekelskiftet 1900
hade spelet fått en vidare popularitet och spridning i landet.44 Svenska Fotbollförbundets
(SFF, 1904) före-gångare Svenska Bollspelsförbundet bildades i Stockholm 1901 och det var
där som spelet tog nya steg bl.a. med seriespel. Boken Fotboll utgjorde första numret i ett
större bokprojekt benämnt Idrotternas bok, vilket å ena sidan pekar framåt på fotbollsspelets
kommande ledande ställning i landet, å andra sidan (vittnar det) om dess samtida position
som en sport bland andra i ledet.
Anton Johanson (1877-1952) var telegrafinspektör i det civila. Han kallades
”fotbollsgeneralen” och hade en central roll i fotbollsportens organisation under många år.45
Mellan åren 1905 och 1922 hade han sysslan som sekreterare i SFF och från 1923 till 1937
var han dess ordförande. Den 1905 knappt trettioårige Johanson var aktiv i IFK Köping i tidig
ungdom och senare i IFK Stockholm.
I boken behandlas spelregler (association) och ges instruktion i bollteknik, redogörs för
lagets olika delar, spelarnas roller på planen definieras, anfall och försvar, med andra ord
spelets grundläggande teori. Han stryker under vikten av spel- och spelarutbildning och
träningens centrala roll. Två huvudprinciper styr Anton Johansons fotbollsfilosofi: 1)
samspel/samverkan är spelets a och o och ger bästa resultat, 2) lagets ledare på plan, eller
kapten har ”obegränsad myndig-het” under spelets gång. Laget är sålunda en samspelad
enhet där delarna vet sina uppgifter och leds av en anförare med tydlig auktoritet.
Kaptensämbetet utvecklas på några sidor vilket understryker dess betydelse. Lagkaptenen
påtar sig härförarens roll under pågående match. Den metafor som ligger nära till hands är det militära - slagfältet. Samtal och dialog påbjuds endast i samband med laguttagning då
kaptenen ska samråda med en kommitté.
Tränaren och hans roll får inte alls samma uppmärksamhet hos Johanson. I spelets barndom
är den positionen ännu underordnad och outvecklad. Tränarens roll redovisas desto tydligare
i en engelsk fotbollsbok som översattes och spreds i Sverige året därpå, 1906.
Då utgavs engelsmannen Alexander Taits bok Association fotboll på svenska. Tait hade
under sommaren 1905 gästat IFK Norrköping som instruktör och hade fört fram klubben till
en bland de främsta i Sverige. Tait var professionell i Tottenham Hotspur och dess kapten
enligt bokens förord. Nordiskt Idrottslivs korrespondent i London Louis Zettersten översatte
skriften till svenska.
Taits upplägg har samma stomme som Anton Johansons: anfalls- och försvarsspel, deras
resp. egenskaper, de olika anfallarnas resp. försvararnas roller. Han presenterar
kortpassningsspel som den spelstil som uteslutande företräds av professionella lag.
Amatörlagen i England spelar inte fotboll, de ägnar sig åt ”sparka och spring”. Tait lägger ut
texten om själva spelet på ett åskådligare sätt än Johanson. Fotboll framstår som ett
(lag)spel snarare än en kamp mellan 22 mannar.
Liksom Johanson sätter Tait kombinationsspelet (samspelet) och kaptenskapet i främsta
rummet. Även Tait ger anföraren ett särskilt avsnitt, denne sätter samman laget och
43
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bestämmer de taktiska dispositionerna vid match. Tränarens roll är underordnad, han
ansvarar för träning inför och under säsongen med målet att få laget i bästa möjliga
kondition. Han tilldelas däremot inte någon befogenhet vad gäller spelet på plan. Laget skulle
vara självorganiserande och självlärande.
När dessa båda böcker publicerades hade spelet i sin engelska modell bedrivits under
ungefär femton år i Sverige. De lades fram just när Fotbollförbundet bildats och fotboll var på
frammarsch i huvudstaden och sedan länge väl förankrad i idrottsmiljöerna i Göteborg,
Malmö och andra städer. Utgivarna förutsåg kanske spelets popularitet och därmed en
marknad för introduktionslitteratur? Men spelet hade redan satt sig i hela landet, böckerna
förutan. Vad kunde de tillföra förutom spridning till obeträdda trakter? Taktiska och tekniska
nydaningar, eller träningsråd? I alla fall: med de båda böckerna fanns strax efter sekelskiftet,
så vitt jag kan se en samstämmig, auktoritativ teoretisk redogörelse för fotbollsspel på
svenska språket.
I nästa kapitel ska andra lärande- och spridningsmetoder redovisas, sådana som i praktiken
troligen spelade större roll än böckernas teoretiska/skriftliga?

2.5. Utblick under 00-talet: Nordiskt Idrottslif och Bruno
Söderströms Idrott i Amerika
År 1906 präglade OS i Aten friidrottsbevakning i NI. Den internationella rapporteringen knöt
för övrigt an till tre geografiska teman, förutom Skandinavien framförallt England och USA.
Under rubrikerna Mästerskap(stävlingar) och Rekord kunde den svenska publiken få en
inblick i dessa men även andra länders prestationsnivåer.46 Tidningens bevakning av
internationell fotboll 1906 koncentrerades till de kända ”läromästarna” i Danmark och
England.
Artiklar med tydligt lärande/undervisande perspektiv lyser med sin frånvaro i både fri idrott
och fotboll. Fokus ligger på rapporter kring särskilda tävlingar och resultaten från dessa.
Liksom i Start tio år tidigare är inriktningen mot enskilda klubbar markant, ett särskilt
föreningsregister omfattar fler än trehundra namn. Den publicistiska bild som förmedlas av
idrottslivet runt sekelskiftet 1900 har två hörnpelare: prestation (resultat) och organisation
(klubbar). De många interiörerna från klubbar både 1896 (Start) och nu 1906 (NI) kompenserade en svag vi-känsla i en omogen rörelse med eftersatt organisationsgemenskap. Den
späda idrottspressen kunde i någon mån bära upp en känsla av samhörighet i rörelsen.
Ett par år senare företog Bruno Söderström en studieresa till USA, alltså olympiaåret 1908
(London). Denne var vid det laget tjugosju år och som idrottsman en framstående
stavhoppare. Under besöket samlade han material till boken Idrott i Amerika vilken gavs ut
på hösten samma år.47
I denna bok förmedlade kunskaparen Söderström idrottslivet i bredare mening.48 Han
skildrade tävlingsidrottens organisation men även idrottens historia, dess förbund, populära
idrottsgrenar, klubbar, imposanta klubbhus och idrottsplatser, samt universitetsidrotten. Stort
utrymme ägnades sociala idrottsinsatser inom både offentligt och privat skolväsende i
storstäder som New York. Den offentligt organiserade leken och lekplatserna framhölls som
föredömliga.
Söderström hade också klar blick för pressens roll som viktig gemenskapsbyggare: ”Slår
man upp en tidning, ser man hela sidor endast avhandla sport.” Samhörigheten gick inåt
rörelsen men också utåt till ”sportentusiasterna” och allmänheten. Under basebollsäsongen
t.ex. talades det ”knappast om annat” än just baseboll.
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För Söderström framstod USA och inte England som föregångslandet. Amerikanen hade
lämnat sin ”kusin” engelsmannen bakom sig genom sin ”rastlösa energi” och djärvhet och
stod nu som ”typen för en riktig sportsman”. Också den svenska fri idrotten vände nu blicken
längre västerut.

2.6. År 1911, Ernie Hjertberg och Handbok i friidrott
Svensk-amerikanen Ernest Hjertberg, född 1867 i Jönköping kom till USA i tidiga barnaår
och gjorde sig där ett namn som medeldistanslöpare.49 Han tävlade för New Jersey AC men
övergick till tränaryrket under 1890-talet och anställdes i New York AC men verkade även
inom Swedish-American AC.
I I juni år 1910 kallades han av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) att leda de svenska
idrottsmännens träning inför OS 1912 i Stockholm. Bara något år efter ankomsten till Sverige
publicerade Hjertberg en instruktionsbok i friidrott med rubriken Handbok i friidrott i tre delar
varav den sista utgavs under OS-året.50
I Hjertbergs pedagogiska arsenal ingår förstås grenspecifika råd och anvisningar i stil och
teknik liksom träningsanvisningar. I detta sammanhang intresserar några särskilda idéer om
lärande. För det första poängterade han observationsmetoden, d.v.s. att studera andra
idrotts-män, speciellt de bästa. Iaktta konkurrenternas metoder, träna tillsammans med
andra. I nederlaget låg ett lärande incitament. Upprepade nederlag tjänar som den kanske
bästa sporren till ytterligare ansträngning.
För det andra underströks att idrott måste ”studeras”. Den kunde inte bara övas eller nötas
in. Eftertanke och tålamod, var nödvändiga liksom ett grundligt studium i träningen bl.a. för
att ”utfundera var felen ligger”. Att träna måste idrottsmannen lära sig, han måste ”lära
känna” sig själv och sin kropp. ”För att nå mästarens form och stil fordras lång och trägen
övning och grundligt studium.” Eftertanke och reflexion är ledord: idrottsmannen måste
förstå, instruktörens inskolning i all ära, självlärande kom den aktive inte undan.
För det tredje poängterar Hjertberg dialogen mellan den aktive och en ”sakkunnig” ledning
och idrottskamrater. Han vänder sig också mot rekommendationen om ett spartanskt
levnadssätt. Idrott ska inte kännas som ett (tvingande) band, ” det ska vara med glädje och
lust man går i träning”. Men livet ska fortsatt levas sunt vad gäller diet, sömn, massage m.m.
Hjertbergs Handbok innehåller på flera sätt ett närmande till den aktive själv, vilket ju
betoningen av glädje och lust antyder. Hans resonemang är verklighetsnära, nervositet
måste hanteras och tålamod är nödvändigt för lärande. Man måste lära känna sin kropp.
Noggrannhet i stort och smått måste till för att förmågan med tiden ska växa.

2.7. År 1914. Ernie Hjertbergs studerar fotbollsträning i England och
spelare i småklubbarna undervisas i Göteborg
Under sina år i Sverige engagerades Ernie Hjertberg som fri idrottstränare med SIF som
arbetsgivare. Men han gjorde också en kort insats som tränare/instruktör för
fotbollslandslaget engagerad av SFF. Våren 1914 reste han och några av
instruktörskollegorna till England för att kunskapa i fotbollens hemland.
Hösten 1913 kontaktade Hjertberg SFF med ett förslag till omläggning av fotbollsspelarnas
träning.51 Styrelsen beslutade i januari 1914 att sända Hjertberg och hans tränarassistenter
till England och Skott-land för att studera fotbollsspelet och träningsmetoder. Studieresan
omnämndes i positiva ordalag i förbundets årsberättelse 1913-1914.
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Resan företogs av Hjertberg och tre av hans assistenter.52 En av dem, Knut Lindberg skrev
fyra resebrev vilka publicerades i Göteborgs Aftonblad. Tre klubbar besöktes: Chelsea
(London), Aston Villa (Birmingham) och Celtic (Glasgow). Lennart K Persson karakteriserar
resebreven som en mindre instruktionsbok.
Väl hemma, efter den blott tre veckor långa studieresan, togs träningen upp efter nya
riktlinjer. Deltagarna var strategiskt utvalda och placerade: Hjertberg i Stockholm, Knut
Lindberg i Göteborg, Carl Silfverstrand i Malmö med omnejd och Axel Ahlqvist i Uppsala, alla
s.k. idrottscentra.
Året innan de planerade Olympiska Spelen i Berlin 1914 väcktes tanken inom SFF att sända
aktiva fotbollsspelare till England på studieresa.53 Kunskapande i England kunde ge viktiga
lärdomar inför tävlingarna i Berlin. Två spelare anmäldes raskt, Knut Gustafsson Mariebergs
IK och Arvid Eriksson, Gefle. Förbundet ordnade inkvartering och träningsplats förutom att
bidra till kostnaderna. Ett samband med förestående OS visade sig konkret däri att
Föreningen IV Olympiaden bidrog till att täcka utgifterna.
SFF lät alltså två kunskapande expeditioner avsegla till England inför OS 1914. Förbundet
tog kunskapsinhämtning och -spridning på allvar. Effekten är svårare att utläsa, OS ställdes
ju in av kända omständlig-heter.
På försommaren 1914 anlände engelsmannen Charles B King till Göteborg för att på
uppdrag av Göteborgs Fotbollförbund ta sig an spelare på nivån under elitlagen IFK och
ÖIS.54

2.8. År 1917, boken Svensk fotboll av David Jonason (Mr Jones)
Som första dagstidning lanserade Dagens Nyheter 1920 en daglig sida med enbart idrott.
Redaktören för sidan hette David Jonason (1894-1975), i spalterna under namnet Mr Jones.
Han hade ett förflutet som spelare och var en av många akademiskt utbildade inom den
tidiga idrotten. David Jonasons idrott var fotboll, ”den mest demokratiska av alla idrotter”. I
det ämnet publicerade år 1917 boken Svensk fotboll.55 Där förs flera tankar fram vilka kastar
klart ljus över kunskapandets metoder både sådana som praktiserades och sådana som mer
eller mindre lades åt sidan men togs i bruk senare.
I en tillbakablick på lärandet i spelets barndom konstaterade Jonason
”medlet att lära
fotboll var dåförtiden detsamma som nu: att spela mot överlägsna lag och få stryk” och
konkretiserar med gästspel av danska lag som ”härjade svårligen i det svenska målnätet”.56
Danska lag turnerade som bekant från Stockholm i norr till Göteborg i väster och Skåne i
söder. Uttrycket ”våra danska läromästare”, hade en viktigare innebörd än den att de (bara)
var bättre. De bjöds in med syftet att svenska lag och spelare skulle ta lärdom. Resultat var
sekundärt.
Ofta ses de danska och engelska lagens turnéer som propaganda för fotboll som sådan,
evenemang som skulle locka publik, ge intäkter och stimulera ungdom att börja spela. De
ses också som exempel på idrottens internationella och förbrödrande potential. David
Jonason placerade dessa gästspel i ett lärande sammanhang. Det har inte fått den
uppmärksamhet det förtjänar inom idrottshistorisk forskning.
Följdriktigt trycker Jonason också på fotbollsspelets teoretiska underbyggnad och efterlyser
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en fotbollskultur med mer diskussioner ”om fotboll i allmänhet och aktuella teoretiska
spörsmål”.57
Över hela landet borde man se till att höja intresset och smaken för resonemang ”(och)
anordna taktiska krigsspel i klubblokalerna”. Teoretisk skolning med en grund i egna
fotbollsbibliotek borde vägleda klubbarna. En akademisering skulle man kunna säga.
Många enskilda aktiva och tränares t.ex. Hjertbergs m.fl. kunskapande studieresor till
England till trots hade man inte lyckats inpränta vikten av konditionsträning enligt Jonason.
Efter en amerikansk idrottstrupps besök 1916 förstod man att ”den konstitutionella träningen”
var 2/3-delar” av matchinsatsen. Kondition blev nu det nya evangeliet.58
Mr Jones primära budskap i skriften Fotboll rörde dock inte spelet på plan eller under
träningstimmarna. Han talade för en större målsättning, en teoretiskt underbyggd och genom
långsiktigt lärande upp-arbetad fotbollskultur.

2.9. År 1915, horisonter i Idrott. Den svenska landsortens idrottstidning. Aktivism i Norrland
Under ett par år med början 1914 utgavs en idrottstidning som rubricerades Idrott. Den
svenska landsortens idrottstidning med C.V. Linde som redaktör. Tidningens redaktion låg i
Göteborg och byggde sin landsortsbevakning på fasta korrespondenter på knappt sjuttio
orter runt om i landet. Precis som i W. Fribergs publikation Start tjugo år tidigare låg
tyngdpunkten i Götaland och Svealand. Den geografiska täckningen var betydligt tätare i
Lindes organ vilket är värt att notera men det torde mer avspegla idrottsrörelsens tillväxt än
bevakningens.59
Det säger sig självt att tidningens internationella utblick begränsades under det krig som
pågick på den europeiska kontinenten. Kriget självt ströp förstås möjligheterna att bedriva
organiserad idrott lokalt, nationellt och internationellt. Tidningens utländska horisont var
starkt begränsad. I alla fall stoltserades med utlandskorrespondenter i Berlin, Brooklyn,
Köpenhamn och Oslo. God koll hade man i princip bara på dansk fotboll som följdes i tretton
artiklar under året.60 Enstaka artiklar berörde fotboll på några håll i Norge men också Berlin.
Därutöver rapporterades från finska resp. norska mästerskapen i friidrott. Lindes kortlivade
tidning utkom enligt sin plan med ett nummer varje vecka vilket betyder att aktualiteten
höjdes betydligt i jämförelse med Fribergs Start.
Liksom Start var en tidning inriktad på en syd- och mellansvensk idrottspublik under 1890talet var Idrott detsamma under ett par år i mitten av 1910-talet. Konstant är också den
relativa tystnad som tycks råda kring idrott i Norrland. Tidningen Idrott representerades av
korrespondenter i Gefle, Sandviken och Falun i söder till Hudiksvall, Umeå, Östersund och
Sollefteå längre norrut. Detta ska jämföras med ett drygt sextiotal i Svealand och Götaland.
Samtidigt togs ett initiativ till idrottspolitisk samverkan mellan distrikten i norr. Idrott
rapporterade i november 1915 att Västernorrlands idrottsförbund bjudit in övriga
distriktsförbund norr om Gefle till att bilda en sammanslutning med syftet att förmå RF och
specialförbunden att ta större hänsyn till den norrländska idrottens behov och önskemål.61
Tidpunkten för kontakterna är inte utan intresse, de togs inför den stundande årliga
idrottsriksdagen.
En norrländsk aktivism var alltså på väg att organisera sig och höjde nu rösten. Idrotten i
Norrland var, menade man, styvmoderligt behandlad jämfört med övriga Sverige. Så hade
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Norrland endast ett fåtal representanter i RF:s överstyrelse och specialförbunden
styrelserna. Understödet för idrottsrörelsen i norr blev därefter.
Två konkreta åtgärder framhölls särskilt. För det första, de av SIF ”anställda (friidrotts)
tränarna tillbringade nästan hela sin tid i Stockholm och distrikten söderöver, medan man i
Norrland knappt ser skymten av dem” vilket ur rättvisesynpunkt var stötande. För det andra
framfördes önskemål om att ”de mer kända idrottsmännens deltagande i våra tävlingar”
kunde få (ekonomiskt) understöd t.ex. ”för ett Stockholmslags uppresa för att spela matcher
mot olika föreningar inom de olika distrikten. Fotbollslag, och förebildliga sådana, avsågs
förstås.
Mer av idrottskunskap till Norrland löd alltså fältropet. Hjertberg och de andra instruktörerna
skulle avsätta mer tid i norr för att föra ut sina lärdomar och utjämna ett starkt känt underskott
i vetande. Man önskade vidare få till stånd lärande arbetsgemenskaper med skickligare
fotbollsklubbar i söder genom att dessa förmåddes att (sommar)turnera i norr.
Riksförbundens ansvar för helheten underströks således.
Vad som kom ut av detta följs upp i senare avsnitt. Tidningen Idrott överlevde inte år 1916.
Carl Linde övergick till Idrottsbladet samma år och knöts upp som dess Göteborgs- och
senare Malmöredaktör. Linde ska återkomma i senare avsnitt dels, som fotbollskunskapare
med den europeiska kontinenten som resmål och studieobjekt, dels som aktivt verksam i
utbildningsfrågor inom SFF.

2.10. År 1925, inhemska och utländska horisonter i Idrottsbladet
1925
Om Dagens Nyheter var den dagstidning som introducerade en daglig helsida med idrott i
svensk dagspress i början av 1920-talet var Idrottsbladet, den breda specialtidning som slog
an en modern ton. Under Torsten Tegnérs ledning från 1915 utvecklades IB raskt till en
tredagars nyhetsinriktad tidning i format som en morgontidning och med stor spridning över
hela landet. Tidningen gav stor plats åt fotografier men också teckningar. De otaliga
matchreferaten blandades med krönikor av en stomme hängivna och debattglada skribenter
som t.ex. Rudolf Eklöw, Carl Linde, Sven Lindhagen och inte minst Tegnér själv.
IB höll kanske inte idrottens fana högre än de nämnda föregångarna men tidningen var på en
gång spetsigare och lättare. IB kunde erbjuda en bättre aktualitet genom sin
tredagarsutgivning med tävlingsresultat och -referat i närtid. Man följde idrottens pulserande
rytm på nära håll, dag för dag, vecka för vecka i princip över hela riket. Den landsomfattande
seriefotbollen, etablerad från 1920-talet är ett bra exempel på en idrott med en samfälld
veckopuls vilken IB speglade i referat/notiser och resultat/tabeller.
IB tog också vara på idrottens spektakulära personer och händelser. Vid mitten av 1920-talet
gällde det t.ex. Arne Borgs rekordslakt, Harry Perssons boxarkarriär och Paavo Nurmi på
löparbanorna. Reportagen kring dessa tog fasta på den puls som gällde såväl före som efter
- och under – speciella evenemang.
Det relativt stora utrymme som lämnades till internationell proboxning - Dempsey, Tunney,
Persson m.fl.- och för övrigt även amatörboxningen hade sannolikt en krass kommersiell
grund. Men det är intressant att notera att intresset även motiverades med ett ideal-iserande
synsätt. Den idérike och diskussionslystne Tegnér lanserade sommaren 1925 en egen
rangordning av samtidens idrotter bl.a. fotboll, bandy, tennis, brottning och boxning.62 Utifrån
fem egenskaper eller kriterier poängsattes idrotterna i ett till synes objektivt schema.
Egenskaperna var: fysiska (uthållighet, styrka, snabbhet =30 p.), intellektuella (blick,
planläggning, idérikedom m.m. =15 p.), moraliska (mod, energi, fokus m.m. =15 p.), estetiska
(5 p.) resp. sociala (regelrespekt, samarbete, kamratskap m.m. = 10 p.). Totalt således 75
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möjliga poäng. De fem nämnda idrotterna hamnade alla högt upp på Tegnérs lista med
boxning i topp med 55 p. följd av fotboll 53 p. och bandy 51 p. och något längre ned brottning
49 p. och tennis 47 p. Listan speglade en på den tiden förmodligen ganska bred, men inte
allmän uppfattning om the noble art of selfdefence.
Mats Hellspong som studerat boxningssportens popularitet i dagspress konstaterar att
”boxning blev under 1920-talet en sport på modet”.63 Han sätter detta i samband med att
hegemonin i den internationella boxningen tagits över av USA och sågs nu som en
amerikansk företeelse. Som sådan inrangerades den i en våg av amerikanska företeelser
vilka efter första världskriget nådde europeiska länder och öppnade dem för amerikansk
livsstil som jazz, fordbilar och film.
1925 hade idrotten ännu inte nått utanför städerna och industrins, handelns och
administrationens tätorter. Landsbygden i form av jordbruks- och skogsbruksområden
berördes på allvar först från 1930-talet av expansionen. Resebrev i IB från Gösse Holmérs
instruktörsbesök på landsbygden i Uppland och Dalarna gav ibland talande vittnesmål om
kunskapsspridningens vita fält och en dos pionjäranda i skogsbygden. Från Sälen skrev han:
”De hade kommit ner från skogarna för att lära sig bokstäverna i (fria) idrottens alfabet. I sina
skogskläder och skor hoppade de, löpte och kastade. Efter fem timmar hade ett femtontal
pojkar gått igenom hela alfabetet. De fick säkert ömma muskler dagen därpå.” Det största
steget som tas för idrottens utbredning, förklarade Holmér ”är steget som når fram till landsbygdens folk”.64 Ännu 1925 var idrott på landsbygden bara i sin linda.
Holmér beskrev denna första idrottsskolning i ett avlägset Sälen som en språklära. På
samma sätt som den illitterate måste lära sig alfabetet för att kunna läsa och skriva måste
den som vill vara idrottsman i ett första steg lära sig idrottens grunder. Lärare visar korrekt
väg.

2.11. Saxstilens långvariga dominans i höjdhopp, från Hjertberg till
epoken Holmér. Kunskapsförmedlaren Holmér
Höjdhoppstermen saxstil brukar härledas till benens saxliknande rörelse i hoppfasen över
ribban. I handboken från 1911 beskrev Hjertberg denna höjdhoppsteknik utan att särskilt
namnge den. Det var kort och gott den stil eller teknik som användes, låt vara i några
varianter. Amerikanen M. F. Sweeney anses vara den som lanserade stilen på 1890-talet.65
Den betecknas ibland som den första moderna stilen. Sweeney hoppade 1895 hela 197cm
vilket gällde som världsrekord till 1912. Höjdhoppstekniken förändrades under första hälften
av 1900-talet i omgångar, alltid med amerikaner som ”upptäckare”.
Redan 1911 lanserade G.L. Horine en s.k. californisk stil, även kallad rullstil på grund av att
hopparen gjorde en rullande, horisontell rörelse över ribban. 1912 hoppade han över 200 cm,
ett världsrekord som stod sig i två år. Då gled E. Beeson, också han från Kalifornien, över
201 cm i just rullstilen. Noteringen stod sig till 1924. Skiftet i teknik, dvs. utveckling av
kunskapen och förmågan, tycktes kunna föra hopparna till högre höjder. Under ett antal år
framåt dominerade också den californiska stilen det internationella höjdhoppet.
Från 1937 kom en ny potentiell standardstil i förgrunden. Den kom att kallas dykstil beroende
på att i hoppets sista fas, efter ribbpassagen, dyker hopparen med huvudet före mot
hoppgropen. Kroppen passerar ribban horisontellt med magen mot denna. Samma år höjde
amerikanen M. Walker världsrekordet till 209 cm.66 Fram till mitten av 1960-talet närmade sig
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höjdhoppsrekordet med denna stil 230 cm för att då avlösas av nästa teknikskifte och
ytterligare högre höjder.
Utvecklingen av höjdhopp i Sverige tog dock en annan väg än den ledande internationella.
Här dominerade saxstilen höjdhoppet så långt som in på 1950-talets början. Den californiska
stilen lanserades av Örgrytehopparen G. Hallberg redan1912 men hade svårt att finna
framstående utövare. Den prövades också 1918 av L. Ellilä i Karlstad men instruktör Martin
Jansson rekommenderade denne att ”återgå” till den konventionella.67
Ett genombrott svarade Strängnäshopparen Karl Österberg för. Hans berättelse i IB 1925 har
flera poänger sett med denna studies perspektiv och ger en inblick i den lärande
idrottsmannens kunskapsväg. År 1916 fick han och kamraterna ”fatt på en bok av den
amerikanske höjdhopparen Beeson som beskrev den californiska stilen. Vi beslöt att lära den
”och lägga av saxstilen. Hellre förlora med den nya stilen än återgå till den gamla.” Jag lade
ribban på 145 cm och… gav mig inte förrän jag behärskade den nya stilen. Jag hade föresatt
mig att bli en god hoppare.” Det tog flera år att bearbeta tekniken och nå anständiga höjder.
1922 hoppade han 180 cm vid 26 års ålder. Hjertberg menade att Österbergs stil inte var
riktig i själva ”rullningen” över ribban. Året därpå upptäckte Österberg vad som brast ”och
tränade bort felet”. Då kom resultaten: 1925 hoppade han 195 cm, vilket stod som svenskt
rekord till 1937.68
Österberg hittade sålunda rullstilen i en amerikansk bok. Kanske fanns tekniken inte
beskriven på svenska? I Hjertbergs handbok från 1911 saknades den av naturliga skäl. Först
omkring 1922 fick han avgörande assistans av instruktören Hjertberg som uppenbarligen
tagit till sig kunskapen. Men Österberg nådde sin förmågas gräns med resultatet 1925. Han
fick emellertid inte några efterföljare. Således: Beesons bok avgjorde hans val av stil. Men en
självlärande praktik och enveten vardagsnötning i samverkan med Hjertbergs tränade öga
var det som förde upp Österberg till strax under tvåmetersnivån.
Under första hälften av 1900-talet dominerade istället saxstilen och under senare delen av
trettiotalet pressade Kurt Lundqvist, Redbergslids IK och Åke Ödmark, Matteuspojkarna, i
hård konkurrens, det svenska rekordet centimeter för centimeter upp till 200cm år 1941.
Den californiska stilen var ett mellanspel med bristande kontinuitet i svenskt höjdhopp.
Kunskapen om tekniken kom till Sverige så snabbt det bara gick. Däremot tycks förmedling
och spridning inte ha hängt med. Saxstilen var förankrad sedan årtionden, den blev inte
utkonkurrerad. Även 1940-talet var saxstilens årtionde. Svenskt höjdhopp bytte från saxande
till dykande stil först under 1950-talet genom frontfigurerna ”Benke” Nilsson, Richard Dahl,
Stickan Petterson och senare även Kjell-Åke ”Sörmarkarn” Nilsson.
--------------------------------------------------------------------När Holmér publicerade sin lärobok 1929 hade han många års erfarenhet som instruktör
inom i SIF och dessförinnan även i Finland. Han hade mött många frågvisa idrottsmän vilka
inte nöjde sig med att slaviskt följa instruktörens ord. Idrottsmännen var reflekterande
individer. De begärde att bli övertygade med saklighet om fördelarna med en ny stil eller ifall
tekniken skulle förändras. Utan dialog och samtal inga framsteg.69 Holmér var med sin tid
och höjdhoppsavsnittet beskriver både saxstilen och den californiska med text illustrerad
med egna streckgubbar.
Holmér bildade epok i svensk fri idrott, genom flera instruktions- och träningsböcker och en
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omfattande publicistik i IB, genom instruktörsresor över hela landet och som mångårig bas
för instruktörsgruppen. Han var riksinstruktör eller rikstränare från mitten av 1920-talet.70
Enligt Leif Yttergren var Holmér på flera sätt en idealisk fri idrotts-tränare, då han hade både
teori och praktik i bagaget.71 Under Holmér-epoken introducerades den sk. fartleken och
intervallträning. Det som ställer Holmérs pedagogik och läroböckerna 1929 och 1936 i
särställning är kapitlen om ”idrottsmekanik”. Holmers teoretiska grund fanns i fysiologin och
mekaniken vilkas lagar han ansåg bestämde musklernas prestationsförmåga. Yttergren
framhåller också Holmérs insats som publicist och kunskapsförmedlare dels i IB, dels genom
flera böcker om träning. Stil och teknik, inte kondition, var grundstenar i hans
träningsfilosofi.72

2.12. Bakom yrkesfotbollens kulisser. Ceve Lindes resebrev från
Europa 1931
Våren 1931 publicerade Idrottsbladet en serie resebrev från kontinenten signerade Ceve
(Linde). I två artiklar behandlades den halvprofessionella fotbollen i Österrike. Fokus lades
på vilka lärdomar som kunde dras av träningsmetoderna där.73 Österrikes fotboll ansågs
allmänt stå på hög teknisk nivå. Åren 1928-1931 utgjorde sommarmatcher med gästande
klubbar från Österrike 45% av Sveriges ”internationella fotbollsbalans”.74 Dessa
”kvalitetsmatcher” gav viktiga lärdomar för svensk fotboll långt utanför Göteborg och Stockholm. Av 1931 års 59 matcher mot besökande utländskt motstånd spelades 39 i
”landsortsstäder”.
I SFF drev Linde samtidigt frågan om den tekniska utbildningen av svenska fotbollsspelare.75
Vad svensk fotboll behövde, menade han, var inte (fler) tränare utan bättre träning. De
förbundstränare SFF periodvis haft anställda – Davenport, Bunyan, Spikesley m.fl. – hade
mer varit ”pådrivare än verkliga lärare” och sannolikt kostat mer än det smakat. Under
pingsthelgen 1931 drog SFF under Lindes ledning igång en flerårig, brett upplagd och
”planmässigt ordnad” utbildning av spelare och ledare i form av ”tränings- och
instruktionskurser”. I ett senare avsnitt ska denna utbildningssatsning och Tekniska
kommittén (TK), som ledde verksamheten, skildras. Linde kunde kombinera sina båda
intressen och sysslor – journalistens och förbundsledarens – på ett sätt som gagnade båda i
rollen som en fotbollsportens kunskapare.
Fotbollssportens ideologi är internationalismens, slog Linde fast. Inga tullmurar eller gränser
inskränkte utbytet: sporten är ”internationell egendom”. den påtvingar inte ”statliga tariffer,
politiska diskussioner eller regeringskonflikter”. Ekonomen/bankmannen Linde konstaterade
att
”lagen om tillgång och efterfrågan har reglerat förhållandena. Utan att egentligen
veta om det, har fotbollens många organisationer löst det mellanfolkliga problem som
sedan århundraden fördjupat klyftorna mellan nationerna. Världens fotbollsindustri –
200 000 fabriker (klubbar), 50-talet jättetruster (nationella förbund) och 16 000 000
arbetare (spelare) - har visat de politiserande dekorationsfigurerna som…tro sig leda
världens öden, hur ett internationellt varuutbyte praktiskt ordnas under relativt få…
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och för världsfreden ofarliga konfliktanledningar.” Fotbollssporten - den fredlig fabriken
- för pacifismens banér, menade Linde.
Nu var det tre klubbar i Wien - Admira, Vienna och Wacker - som öppnade dörrarna för en
svensk fotbollsledare inställd på studium av deras erfarenheter och kunskap. Han noterade
att träningen bedrevs metodiskt och med disciplin vilket inte tycktes skapa leda utan blivit en
nödvändighet och så att säga ”gått dem (spelarna) i blodet”. Spelarmöten var ett av de
viktigaste momenten i träningen. Då diskuterades match- och situationstaktik, tekniska
problem, kommande matcher, disciplinära frågor m.m. Träning i ”flock” hade österrikarna
övergett för mer individualiserad träning.
Spelarutbildningen inriktades på bristerna, det som behövde ”bortarbetas.” Österrikarnas
goda bollteknik grundades i individuell träning särskilt ”lekar med bollen”.
Ett veckoprogram kunde se ut så här:
-tisdag: hård träning med bollövningar…dribbling, bollstopp, passningar, skallning,
målvaktsspel, inkast, hörnor, frispark, straffspark och som avslutning spel på två mål, korta
halvlekar. Tidsåtgång: 1-2½ tim.
-onsdag: lättare träning, smidighetsövningar och uppmjukningslöp-ning, gymnastik alt.
träningspromenad till skogstrakterna från kl 0700 och medhavd frukost åter till kl. 1200. Vissa
klubbar avstod onsdagsträning.
-torsdag: konditionsträning med gymnastik och löpning, starter, sprintlopp,
smidighetsövningar. Allt lättare än tisdagsprogrammet. Tidsåtgång: 40 min. till 1½ tim.
Flertalet spelare i Wien arbetade dagtid, vilket inte ansågs påverka förmågan att tåla fritidens
träning/kroppsövningar. I Österrike och flera andra länder hade man infört ett
halvprofessionellt system. Mitt intryck är, sade Linde, att ”spelarna tål mer träning (än den
som ges)”. Österrikarna tränar ”ofantligt mycket mer” än svenska spelare. Men de spelar
hela året om, dubbelt så många matcher som svenska spelare. Våra spelare ”tappar
konditionen” under vintern och måste lägga tid på att bygga upp den igen medan
österrikarna tränade för att behålla den. Svensk fotbollsträning var jämförelsevis
slentrianmässig, den kunde göras både mer intressant och ändamålsenlig.
Linde for vidare i mellaneuropa och besökte Högskolan för fysisk fostran i Budapest. Denna
tog emot ett hundratal elever per årskurs i en fyraårig utbildning till idrottslärare. Examen
berättigade till anställning i landets skolväsende. Högskolan utbildade också instruktörer i
fotboll, fri idrott, brottning m.fl. idrottsgrenar i kortare kurser om fyra veckor. GCI i Stockholm
utbildade vid den här tiden gymnastiklärare. Linde konstaterade att den svenska utbildningen
vid GCI inte motsvarade kraven på en allsidig idrottsutbildning, den ungerska var
modernare.76

2.13. Lindes 1930-tal: skrifter, en hemmasnickrad femårsplan med
tankar på bred kunskapsspridning
Ceve Linde använde som synes gärna metaforer från samhällslivet vid skildring av
idrottsförhållanden. I idealistisk anda framhävde han idrott som en internationalistisk rörelse
eller en fredlig, gränslös marknad. Politiken befolkade Linde med uppblåsta
”dekorationsfigurer” i en miljö av dispyter, statliga påbud och ”regeringskonflikter.” Han
nyttjade och diskuterade andra bildspråkliga grepp i boken Allt om fotboll, (1934).77 Här
hämtade han bilder och tankar från en krigsteoretiker, den franske marskalken Ferdinand
Foch. Dennes läror kan i mångt och mycket tillämpas på fotbollsspelet, men det är inte
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laget(-en) som en (miniatyr)armé Linde diskuterar. Istället för materiella faktorer och
kvantiteter skjuter Linde, i Fochs anda, fram kunskap, psykologi och moral.78
För att spela fotboll måste den aktive studera och förstå vad spelet handlade om.
Fotbollskunskap var den lärdom man drog ur erfarenheter, antingen egna eller andras. Ett
visst mått av teknik och träning var nödvändigt men det var bara medel fotbollsspelaren
måste behärska. En bestämd, inarbetad taktik kunde leda ett lag fel. Man måste ”bygga på
realiteter, ta hänsyn till motståndarens rörelser, utnyttja hans misstag”. Lagets ledare, skriver
Linde, ”måste ha en orubblig tro på segern… och ha förmågan att ingjuta samma tro i sina
trupper”. Ett lag är besegrat när det förlorar tron på segern. Motståndarens kamplust och
mod skulle brytas, det är den moraliska segern. I fotboll skedde det genom ” att tillkämpa sig
initiativet, att hålla motståndaren nere, att vara snabbare i allt, i tanke och handling”.
Kunskap och vilja avgjorde utgången enligt Linde.
Linde tar också upp en annan metafor använd i idrottssammanhang och diskuterar dess
relevans i fotbollskontext. En metafor särskilt aktuell i samband med friidrotten, nämligen
maskinen. Utan vidare slår Linde fast att ”maskinmänniskan” oundvikligen gjorde fiasko på
fotbollsplanen. Fotboll hade ett ”ingrott hat till all schablonmässighet och mekaniskt
handlande”. Fotboll var något väsensskilt, det var förmågan att improvisera, att göra det rätta
i rätta ögonblicket. En god fotbollsspelare var en intelligent spelare, eftersom spelet har
oändliga variationsmöjligheter.
Huvuddelen av boken ägnas det som Linde kallar fotbollskunskap d.v.s. en konkret
genomgång av grunderna: passa, dribbla, dämpa etc. till lagdelarnas (målvakt till forward)
spelsätt, taktik, spelstilar och träning/-sprogram.
Pojkarnas fotbollsbok som Linde gav ut1939 var nymodig på två sätt, dels riktades den till
(manlig) ungdom, dels för fickformatet. De tidigare omnämnda instruktionsböckerna skrevs
för en vuxen manlig publik och i traditionella standardformat. Med denna lilla skrift togs ett
första steg på kunskapsförmedlingens fält riktad direkt till pojkar. Råden eller instruktionerna
var enklare och till stor del var pedagogiken lagd i fotografier.
Linde var en idrottsledare/journalist som inte bara fördjupade sig i fotbollssportens vardagliga
problematik. En framåtblickande Linde tog till orda i Idrottsbladets julnummer 1931. Under
rubriken Den svenska fotbollens femårsplan förde han fram en långsiktig plan för att utveckla
svensk fotboll. Initiativet var personligt och journalistiskt, förbundet var inte beställare.
Förebilden hämtades från samhällslivet. I Sovjet organiserades industri- och annan
produktion i femårsplaner. Linde slog ifrån sig eventuella revolutionära anspelningar. ”Det är
inte meningen att omstörta fotbollssamhället… det behövs ingalunda en revolution…Vad
som behövs är en konstruktion, en bärande konstruktion.” I Sovjet har ”kaos och terror”
avlösts av ”konstruktion: 5-årsplanen”. Det för denna studie relevanta är vilken betydelse
Linde gav frågor som rörde kunskapshantering, t.ex. utbildning av spelare, ledare och
nybörjare.
Ett av två syften med femårsplanen var ”en allmän höjning av spelskickligheten”.79 Linde
uppmärksammade brister på två håll: elitfotbollens spelstandard och den allmänna
spelskickligheten utvecklades alltför långsamt eller inte alls. Lindes svar på frågorna blev:
bred utbildning anordnad av förbundet genom dess Tekniska kommitté. Genom att undervisa
spelarna bättre, även reserver och juniorer, skulle klubbarna bli ”självförsörjande” och det
tilltagande värvningsfenomenet hållas tillbaka. Utbildningssatsningen skulle sättas in
strategiskt på lagledarna (amatörtränarna), d.v.s. den grupp som i många fall skötte
klubbträningen.
Instruktions- och träningskurser för klubb- och lagledare i Svealand och del av Götaland
lades in i 1932 års plan. Året därpå arbetades det vidare enligt utbildningsplanen och resten
av Götaland ”avverkades.” Under 1934 skulle kursverksamheten ”repeteras” över hela
78
79

Linde Allt om fotboll, 1934, sid. 84 ff.
IB julnummer 1931. Det andra syftet var att förändra och förbättra tävlingssystemet.

29
landet. En mindre grupp om tre eller fyra ”in- eller utländska tränare” engageras som
inspektörer och ”systematiskt arbeta genom sina träningsdistrikt, övervaka klubbarnas
träning, biträda deras ledare, praktiskt demonstrera träningsmetoder…”. Även 1935 och
1936 skulle instruktörs- och träningskurserna fortsätta och kompletteras med viss
undervisning i anatomi och fysiologi ”under sakkunnig ledning”. På detta vis menade Linde
att ”den allmänna spelskickligheten” skulle höjas under en femårsperiod.
Det är värt att notera några principiellt viktiga inslag: 1) inskolning av ledare och spelare
genom bred utbildning (kursverksamhet) lyftes fram och 2) Fotbollsförbundet tilldelades en
styrande och övervakande roll. Linde ville ge förbundet ett betydligt vidgat ansvar för
inskolning av både ledare och aktiva. Klubbarnas insatser förslog inte, särskilt inte på nivåer
under eliten. Professionskunskapens utrymme och betydelse i klubbarnas vardagspraktik
behövde en nivåhöjning. Nu var hög tid för Fotbollsförbundet att agera brett och planmässigt
som utbildare. Vad Linde ansåg borde göras stod klart, men skulle SFF slå in på den vägen?

2.14. Holmér förmedlar rön om finsk och engelsk löpträning. Reseoch tränarbrev från Norrland signerade Västerviks-Nilsson
Även fri idrottstränaren Gösse Holmér publicerade sig regelbundet i Idrottsbladet. Till en del
handlade artiklarna om att sprida kunskaper om hur utländska idrottsmän tränade. Hösten
1931 förmedlades undervisning om de finska löparnas träningsmetoder. Fem moment
pekades ut: promenader, löpning, bastu, massage och idrottsgymnastik. Den finska
löparskolan var ett barn av den engelska men hårdare och mer yrkesmässig.80
Den engelska löpträningen, enligt Holmér grunden för både finsk och svensk träning,
beskrevs så: 1) uthållighet tränas först i sex till åtta veckor, lunklöpning varierad med
sprinterryck följd av 2) särskild träning på specialsträckan. Stilen studeras, steglängd och
hastighet varieras, kurvteknik övas omsorgsfullt. 3) Snabbhet tränas så att även uthålligheten
förbättras, startövningar och lopp med stegrad hastighet är andra metoder. 4) Taktiken
tränas genom att löparen lär sig sträck-ans svårigheter eller vad den fordrar. Hård
utgångsfart varvas med hård spurt, störande moment som plötsliga ryck eller att träningskamrater försöker stänga in löparen praktiseras. Sådan taktik älskar engelsmännen, framhöll
Holmér!81
Under sommaren 1931 var en av SIF:s tränare på instruktionsresa i Norrland och han
förmedlade även sina intryck i Idrottsbladets spalter. Skribenten använde sitt smeknamn i
spalterna, Västerviks-Nilsson. Han hade en idrottslig bakgrund som framgångsrik
mångkampare.82
I artiklarna fick professionskunskap viss plats, Nilsson var ju ute på ett undervisande
uppdrag. Han pekade på bristen på kraft/muskulatur i höftpartiet som de flesta idrottsmäns
svaghet, ” ändå utgår ju den huvudsakliga kraft vi använder i idrott just från höfterna”. Utan
styrka och smidighet i höfterna blev varken teknik eller resultat riktigt bra. Lårmuskulatur och
styrka måste arbetas upp av både hoppare och kastare. Kastarna åsidosatte benen i sina
rörelser, de försummade stilen och kastade ”bara med armen”. Höjdhopparna måste lära sig
att kraften helt och hållet ska verka uppåt, inte framåt. Vad rörde längdhopp underströks
”vristsnabbhet” på plankan och den avgörande höftknycken. Det framgick tydligt att Nilsson
mötte stor spridning på erfarenhet och prestationsförmåga bland de aktiva. Många var
uppenbarligen rena nybörjare medan andra hade många säsonger bakom sig och några
tillhörde en nationell elit. Som den förbundsutsände instruktör han var letade han gärna efter
anlag, ämnen till stjärnor.
80

IB 18/11 1931. Holmér hänvisade till sina fyra år som tränare i Finland 1920-1924.
IB 13/11 1931
82
IB 3/7, 20/7 och 27/7 1931. Evert Nilsson (f.1894) blev svensk mästare i tiokamp 1920,1923,1925 och 1926.
Enligt NF (bd. 5. Sp. 641) stationerades han som instruktör i Småland från 1930 men tjänstgjorde även två
säsonger på Island.
81

30
Mycket övrigt var att önska beträffande idrottsplatserna där träning och instruktion bedrevs.
Steniga, sandiga(lösa) och stumma banor var vanliga.
De resebrev Nilsson skrev för IB från sin turné Norrland har både likheter och olikheter
jämfört med Holmérs resebrev från Sälentrakten. Nilssons uppehöll sig i mer eller mindre
etablerade idrotts-centra som Sundsvall, Östersund och andra städer till mindre orter som
Oviken och Forsa, medan Holmér rörde sig i idrottens utmark. Båda resmålstyperna blev
med tiden inkörda för SIF:s instruktörer. De kan förefalla triviala för publicering när de ställs
sida vid sida med referat och reportage från såväl nationell som internationell ”stjärnidrott.”
Ett sådant synsätt torde likaväl vara en felsyn. Resebreven, vare sig från Sundsvall, Oviken,
Sälen eller andra platser i landet framkallade igenkänning hos många idrottsintresserade
läsare med just de förutsättningar som skildrades i artiklarna.
Trettio till fyrtio år tidigare publicerade den tidens idrottstidningar, som nämns ovan, också
lokala ”brev” ofta disponerade som aktuella klubbinteriörer. Den sortens artiklar fungerade –
likaväl som Nilssons m.fl. nu aktuella - som gemenskapsbyggare för idrottsrörelsen. Det kan
diskuteras vad 1930-talets resebrev tillförde utöver en lokal aspekt men instruktörernas
(skribenternas) idrottstekniska kunnande gavs plats i undervisande och diskuterande
kommentarer. Professionskunskap och den aktive idrottsmannens eget arbete med lärande
framstår som viktiga teman i resebreven. Kunskap/förmåga att idrotta var något som
förvärvades genom arbete.

2.15. Ceve till kontinenten! Resebreven i Idrottsbladet våren 1939
Från mitten av mars 1939 företog Ceve Linde en månadslång studieresa till kontinenten.
Stopp på resan skulle göras i Duisburg/-Krefeld, Haag, Bryssel, Antwerpen, Dordrecht, Paris,
Lyon, Genua, Florens, Rom, Zurich och ytterligare några stopp i Tyskland däribland Berlin.
Under resan skulle han, försedd med ”diverse” rekommendationsbrev, gästa förbundsledare,
klubbar och deras ledare men även sportinstitut/idrottshögskolor. Resan utfördes på uppdrag
av SFF där ju Linde var ordförande i Tekniska kommittén med ansvar för förbundets
utbildningsverksamhet. Den var med andra ord en tjänsteresa med intern rapportering till
SFF som huvudsyfte men ”resebrevkort” utlovades till IB:s läsare under rundresan.83 Vilka
nya rön och lärdomar ifråga om spelsystem, teknik och träningsmetoder kunde Linde
förmedla till en svensk idrottspublik i artiklar i IB? Vad fanns att lära om fotbollsundervisning
och dess organisation på kontinenten?
Om resebreven från 1931 innehöll beskrivande upplysningar om träningsmetoder etc. direkt
tillämpbara i träning så bestod 1939 års post av interiörer från klubbar (Racing Club),
förbundsorganisation (Tyskland, Schweiz) och utbildningsanstalter (Frankrike, Tyskland)
blandat med en bildad turists reseintryck. I en avslutande artikel ”Kontinentens fotboll vid
skiljevägen” samlades så observationerna till en sorts syntes.
Den kanske viktigaste punkten gällde den inställning till fotboll ”folken” på kontinenten
kommit att inta på grund av sin egen ”livsföring, sin mentalitet och sin etiska uppfattning”.84
Linde såg två huvudlinjer. Den ena representerades av ”germanska länder” som Holland,
Tyskland och Schweiz där fotboll ”hålls” som ett av de viktigaste medlen i fysisk
folkuppfostran och den andra representeras av romanska nationer som Belgien, Frankrike
och Italien där fotboll betraktades som ett folknöje, ett ”cirkusmässigt” skådespel. Just dessa
”principiella” hållningar präglade deras sätt att organisera och utveckla sin ”fotbollsidrott”.
De ”germanska” fotbollsorganisationernas åtgärder gick i hög grad ut på ”kurs-, upplysningsoch propagandaverksamhet på bredaste front”. Det holländska förbundet hade lagt
utvecklingen på ”folkuppfostrans bas”. I Tyskland hade fotbollsförbundet lyckats få fotboll
som ett ”obligatoriskt ämne” vid alla skolor i landet precis som geografi, historia etc. och alla
blivande lärare utbildas i spelets elementära regler. Skolfotbollen bekostades således av
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staten, inte av idrottens egna medel. Ingen annan idrott hade så uppfostrande möjligheter
som fotboll, det var utgångspunkten.
Medan den ”germanska” inställningen var ideell så var den ”romanska” mer materiell, enligt
Linde. Varken i Belgien, Frankrike, Italien eller Ungern och för den delen Balkanstaterna lade
man ner något arbete på fotboll som folkidrott. Någon kurs- eller skolverksamhet för att fostra
ungdomen eller utbilda ledarkrafter existerade praktiskt taget inte dessa länder. Ett undantag
utgjordes av det fascistiska partiet som tagit upp fotboll på vissa ungdomskurser. De officiella
förbunden i de ”romanska” nationerna riktade sitt intresse och åtgärder inom en triangel
bestående av:1) administrera ligorna, 2) domarutbildning och 3) landskampsarrangemang.
Allt övrigt ansågs falla på klubbarnas lott att utföra – ” så gott de kunna”.
Ingenstans hade ”cirkusfotbollen” tagit sig tydligare uttryck än i Italien. Yrkesfotbollen där
drevs ända ned i de lägsta serierna. Italiens fotboll räknade 90 000 spelare på 43 milj.
invånare, i Sverige fanns 150 000 spelare på 6 milj. invånare. Italien hade en betydande topp
men ingen bredd medan Sverige hade en betydande bredd och god standard menade Linde.
Men tendenserna var inte entydiga. I Frankrike hade man nu slagit till reträtt på den väg som
Italien utstakat. I Belgien - och Schweiz - slopades avlöningssystemen, dvs. det
halvprofessionella systemet var under avveckling.
Paralleller till Sverige fann Linde i Schweiz. Inkomster från tipsverksamhet slussades där
tillbaka till idrotten. Också schweizarna använde pengarna till kursverksamhet vilken i fotboll
var intensiv. Längre centrala kurser om en vecka och kortare, regionala kurser på en till två
dagar erbjöds. Ungefär som i Sverige, konstaterade Linde.
För Ceve Linde stod det klart att den väg svensk fotboll slagit in på, d.v.s. fotboll som
folkidrott, var den SFF borde fortsätta på. Men han såg också ansatser och attityder som
drog åt yrkesfotboll: stegrade krav på prestationer, artisteri och underhållning. Man ville kort
sagt att spelarna skulle tränas och trimmas som proffs men gav dem dock ingen möjlighet att
leva som sådana. Ett sådant ”halvhetstillstånd” var knappast tjänligt, menade Linde. Svensk
fotboll måste bestämma sitt vägval: fortsatt folkidrott eller yrkesfotboll?
Resebrevens Linde framstår vid denna tur till kontinenten inte som kunskapare i fotbollens
teknik och taktik. Det var mer av den varan 1931. Åtta år senare lyftes perspektivet till mer
generella nivåer och kunskapsförmedlingen avsåg något större, idrottens samhällsroll: ideell
folkidrott eller materiell yrkesidrott.

2.16. Sammanfattning. Läsa och lära, samtala och lära, resa och
lära
Vilken betydelse hade idrottspublicistiken för lärandets praktiker? I denna studie har ett drygt
tiotal instruktionsböcker kunnat noteras i fotboll och friidrott från Balcks skrifter i slutet på
1880-talet till Lindes fotbollsböcker vid slutet av 1930-talet. Det handlar om ett halvt dussin
titlar i varje sport under en period om 40 till 50 år och vittnar om en successiv utveckling och
förnyelse av dessa sporters metoder och pedagogik för utförande och träning. Böckernas
hand-eller lärobokskaraktär understryker en viktig utgångspunkt: idrott må vara en praktisk
och rörelsebetonad sysselsättning men idrottspedagogiken underströk att profession som
idrottsman förutsatte kunskap och förmåga förvärvad genom inlärning, såväl teoretiska
studier som praktiska övningar.
Balck betonade lärande genom observation och studium, så också Hjertberg vilken även
poängterade dialog med instruktör och idrotts-kamrater. David Jonason (Mr Jones i DN) var
en av flera samtida som noterade den omfattande och systematiskt genomförda lärande
praktiken att återkommande möta bättre motståndare.
Samtal och reflexion kring aktuella idrottsämnen ägde rum inom klubbar och t.ex. kastarlag/kollegor. Dokumentation av sådan seminarieverksamhet är mycket begränsad vilket inte
nödvändigtvis betyder att dialog och diskussion var tillfälliga begivenheter. De hölls troligen
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vid liv på klubbaftnar och vid träningstillfällen. I intellektualiserande riktning pekar också
propåer om klubbibliotek. Autodidaktens väg till kunskap och förmåga hade både kollegiala
och intellektuella inslag.
Spaning eller kunskapsinhämtning utomlands tog ibland form av studieresor. Söderströms
resa till USA och Lindes resor till kontinenten gav stimulans och kunskaper som resulterade i
böcker och artiklar.
En genomgång av samtida idrottspress 1895,1906, 1915 och 1925 gav ett magert resultat.
Endast ett fåtal artiklar förmedlade någon som helst professionskunskap i denna studies
mening. Det tycks som om de studerade tidningarna – Start, NI och Idrott - mer fungerade
som kontaktorgan och gemenskapsbyggare mellan klubbar i den före första världskriget
tämligen begränsade svenska idrottsrörelsen. Just denna uppfattning hävdade Söderström i
sina betraktelser kring idrottsjournalistiken i USA/New York 1908.
Om man ska sätta tilltro till det kontaktnät som finns redovisat i svenska facktidningar före
1920-talet begränsades idrottsgeografin i stort sett till Götaland och Svealand. Det gav
upphov till en norrländsk aktivism som krävde initiativ och samarbete kring
kunskapsspridning i norr.
Höjdhopparen Karl Österberg och hans fleråriga dust med teknikbyte till (att behärska)
rullstilen vittnar om en idog självlärande praktik som rönte framgång först efter Hjertbergs
handledning/instruktion. Inte bara Österberg utan den svenska fri idrottens elit kunde vid det
laget alltmer få stöd av specialiserad expertis.
Både Söderström (1908) och Linde (1931 och 1939) vidgade de idrottsliga horisonterna för
sina läsare genom att de skildrade och karakteriserade de idrottssamhällen de besökte.
Lindes europeiska idrottsgeografi från 1930-talet gestaltades bl.a. i statsdirigerade,
kommersialiserade och idéella (folkrörelse) modeller.
Folkrörelseprägeln framträdde tydligt i idrottspublicistiken. Den bild av rörelsen som
förmedlades präglades av autonomi, självorganiserande aktörer och intressen. Också bilden
av lärandet följde dessa spår.
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Kapitel 3. Nederlag som lektion och strategi. Förebilder och
goda exempel i lärande arbetsgemenskaper
David Jonason pekade, som nämns ovan, på nederlagets lärande funktion i boken Svensk
fotboll (1917). Han skriver där ”lidna nederlag är god grundval och garanti för bättring”. Om
Svenska Fotbollsveckan läggar han till att hela kedjan av matcher i turneringen betydde ”ett
aldrig upphörande studium av det som är bättre och sämre”.85 I detta kapitel ska bl.a. den
nämnda turneringen studeras från ett lärande perspektiv och resonemangen om förebilder
och nederlaget som en händelse med undervisande potential utvecklas, diskuteras och
exemplifieras.
Tankegången bygger på åtminstone tre element: sök förebildliga aktiva/lag, knyt kontakter
och etablera en arbetsgemenskap genom en eller flera tränings- eller tävlingsmatcher.
Samarbetet har förutsättningar att bli lärande om parterna (särskilt förloraren) ägnar matchen
eller kampen(-erna) ingående reflexion/analys och tar till sig vunna lärdomar. En sådan
pragmatisk lärande praktik bygger alltså på självlärande studier av den egna och motpartens
prestation.
Hade 1880- och 1890-talets idrottsmän någon annan metod att falla tillbaka på? Knappast.
De första generationerna idrottsmän var i grunden autodidakter.86 Det förbunds- och klubborganiserade lärandet hör med få undantag till en senare tid. Förenklat uttryckt inleddes det
med Hjertbergs kontrakt med SIF 1910.
Den lärande idrottsmannens – autodidakten - lärmetod bestod grovt sett av tre eller fyra
moment: observera och lära, läsa och lära, delta/öva och lära, resp. samtala-/diskutera och
lära.
De kända, tidiga idrottsseminarierna i Göteborg 1893 och Gefle 1902, omnämnda ovan, ska
ses i ett samtalande/diskuterande sammanhang. Ett planerat självlärande krävde
organiserade fora för dialog och de tre Göteborgsklubbarnas diskussionskvällar passar väl i
en sådan ram. Just dessa lärande arbetsgemenskapers vidare öden är okända. Den typ av
reflekterande samtal som efterlyses fick troligen tid och plats under klubbaftnar och under
arbetet i träningslokalen/-planen. Lennart K Persson redovisar ett senare initiativ taget av
Göteborgs Fotbollförbund 1914 som delvis har paralleller med föregående. Under våren
samlade förbundet spelare från ”småklubbarna” till föreläsningar och praktikpass. Spelare
från storklubbarna medverkade. Under sommaren engagerades den engelske tränaren
Charles B King som tränare för verksamheten.87
Information om den sortens verksamhet har dock inte en självklar plats i källorna.
Exemplifieringen har troligen förutsättningar att bli tätare framöver med fler studier kring
idrottens kunskapsbildning.
Varje fotbollslag utgjorde i princip en lärande enhet som kollektivt kunde observera, delta,
öva och samtala kring såväl matcher som träning. Ledarrollen skulle, enligt fotbollsteorin på

85

Jonason 1917, s. 179f. Turneringen anordnades av SFF med distriktslag som deltagare.
Autodidakten är självlärd, enskilt eller i grupp. Han har inte undervisats under ledning av lärare/ expert på
området.
87
Persson 1992, s. 117
86

34
1910-talet, skötas av lagets kapten, inte tränare eller lagledare. I kommande kapitel ska vi se
hur fotbollstränare och lagledare tog över ledningsfunktionen före 1940-talet.
Friidrott byggde inte på fixerade lag men där fanns andra enheter som kunde forma lärande
arbetslag: kastarna, hopparna och löparna med undergrupper. Erik Lemming, som tog
Sveriges första olympiska guld i Aten 1906 (spjutkastning), berättade i en intervju efter
karriärens slut om ett återbesök på Walhalla ”där jag visste att det gamla kastarlaget med
Slägga och Knatten i spetsen var samlade”.88 Begreppet ”kastarlaget” syftar i sig på en
kollegialitet där erfarenheter delas. På olika nivåer, men kanske särskilt på nationell och
regional, såg riks- och distriktsförbund till att samla elit inom kast, hopp och löpning till
instruktion och träning. I sådana lag grundlades en idrottslig kollegialitet som gynnade ett
gemensamt lärande.
Visst kan kamratskap/kollegialitet läsas in i begrepp som kastarlaget och liknande, men här
är avsikten att gå något steg längre.
Under idrottens begynnelse före och någon tid efter sekelskiftet var självlärande som det
beskrivs här en nödvändighet av två skäl. För det första: en handledande instruktörs- eller
tränarorganisation fanns ännu inte. Själva idrottspraktiken, inte minst tävlingen kunde tas
tillvara för lärande. Men tiden före och efter sekelskiftet 1900 hade varken fotboll eller fri
idrott några självklara och spridda utbytesmodeller för tävlingsbruk förutom SM och möjligen
DM. Självgenererande seriesystem infördes regionalt från 1910-talet, och nationellt från
mitten av 1920-talet.
Tävlingsmobiliseringen var med andra ord jämförelsevis låg och osystematisk. För det andra:
aktiva klubbar tog själva initiativ till matcher med i första hand lokala kollegor. Det
anordnades turneringar ibland med pokaler i pris. Förbund tog initiativ till att mobilisera
tävlandet på andra sätt, t.ex. om olika idrottsmärken (ofta guld, silver och brons) förutom
mästerskap. På så vis formade idrotten en mängd små lokala och autonoma
arbetsgemenskaper med lärande potential. Kanske gav denna kunskapsdrift klubbarna lika
viktiga incitament som resultat- och rekordjakt att organisera sin tävlingsverksamhet efter en
idé och kanske också en plan om lärande?

3.1.Fotbollslektioner under 00-talet: danska och engelska
läromästare
Hur förhöll det sig i verkligheten med Jonasons påstående att klubbarna sökte nederlag för
att insupa lärdom? Och gärna med förebildliga utländska lag på motståndarsidan. Ser vi till
det tidiga matchutbytet med klubbar från Danmark förefaller tesen hålla. I Göteborg gästades
ÖIS av danska lag 1902 och 1903. Huvudstadslagen besöktes 1903 av danska klubbar och
förlorade stort.89 Några år senare drog Akademisk Boldklub Köpenhamn till Sverige och
besegrade Malmö BI, Djurgårdens IF men föll mot ÖIS. 90 I denna första omgång svenskdanska matcher vann danskarna mestadels komfortabelt, men ÖIS tog vid sidan av förluster
också två vinster, som enda svenska klubb.
I dessa fall rör det sig om ett begränsat antal svenska och danska klubbar från en liten grupp
sk. idrottscentra involverade i ett samarbete som med ett uppehåll ändå sträckte sig över en
femårsperiod. Med sådant långsiktigt upplägg lades grunden för en arbetsgemenskap som
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var lärande för deltagarna men även publik fotbollspropaganda. Begreppet de ”danska
läromästarna” fick en väl förtjänt spridning.
Matchutbyte med brittiska lag inleddes ungefär samtidigt. Amatörklubben Corinthians FC
besökte som första engelska klubb Sverige 1904. ÖIS besegrades enkelt inför storpublik och
”uppvisningen gav många lärdomar för framtiden” enligt en enig press.91 I Stockholm
spelades tre matcher med lika många segrar, också inför stor publik. Under turnén skänktes
en pokal, Corinthians Bowl uppsatt för svenska klubbar att tävla om.92 Med det synsätt
angående matchutbyte som föreliggande skrift pläderar för initierades därmed en lärande
arbetgemenskap på högsta nationella nivå. Förebilderna kom, sågs och segrade – för det
mesta!
Också lokalt eller regionalt sattes vandringspokaler upp för att stimulera fotbollsspelet både
som publik propaganda och för de lärdomar som deltagarna kunde utvinna. I Göteborg hade
fotbollsspelet gått i stå omkring sekelskiftet 1900. Velocipedklubben satte 1898 och 1900 upp
vandringspokaler.93 Bara tre klubbar ställde upp lag. 1902 och det följande året satte konsul
Harald Grebst upp vandringspris för bästa fotbollslag i Göteborg. Dessa turneringar innehöll
matcher över en stor del av sommarhalvåret, men först med 1903 års pokalspel deltog fler
än tre lag.
Pokalerna hade det goda med sig att matchspelet höll liv i arbetsgemenskapen under några
relativt svaga år. Året därpå 1904 debuterade seriespel i Göteborg med fem klubbar
fördelade på 11 deltagande lag i två serier. Därmed lades grunden till ett lokalt serie-spel i
Göteborg och serier gav viss stadga åt den växande lokala arbetsgemenskapen.
Det behöver kanske inte understrykas mer men med det synsätt som anläggs här hade
tävlingarna – kampen – ett vidare syfte än resultat och prestation. De var praktiska
idrottslektioner och länkar i ett lärande som skulle utbilda spelare och, i ett vidare
sammanhang fostra idrottsmän. Det torde vara ett anakronistiskt synsätt att självklart se
resultat som primärt intresse under idrottens barndom.

3.2.”Studera amerikanernas metoder”. Gästspel och turnéer i fri
idrott 1908
I juli 1908 fann Nordiskt Idrottsliv för gott att åter publicera Sigfrid Edströms tretton år gamla
artikel med iakttagelser från den fria idrotten i Pittsburg.94 Det är lite märkligt att den inte
ansågs passé. Men strax därpå fylldes tidningens spalter med rapportering om en stundande
turné av en trupp amerikanska idrottsmän på tre platser i landet.95 Det var inte vilka
idrottsmän som helst utan ”några av de främsta amerikanska…från OS i London”. De kunde
förväntas utföra ”utomordentliga prestationer” vid framträdandena i Stockholm, Norrköping
och Malmö.
Besöket annonserades stort, inte minst i Skåne, och skulle enligt tidningens mening bilda
”epok i den svenska idrottens historia”. Gästerna presenterades som ”världsrekordhållare”
eller ” de förnämsta på sitt område”. Med andra ord de bästa föredömen man kunde finna för
svenska idrottsmän. Ett bättre tillfälle till lärande på hemmaplan skulle dröja, nu gavs
möjligheten att ”studera amerikanarnas metoder”.
Sådana besök av framstående idrottsmän från andra länder ska således inte nödvändigtvis
ses som blott och bart led i idrottens propaganda och kommersialisering utan som instrument
för pragmatiskt bruk i en öppen lärande process. Tidningen uppgav att Bruno Söderström
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varit en aktiv part i kontakten mellan svenska arrangörer och amerikanarna. Kontakter lär
inte ha saknats efter hans studiebesök i USA under året.
Det är väl känt att Dagens Nyheter, Idrottsbladet och andra tidningar då och senare
engagerade sig i sådan turnéverksamhet. Deras intresse hade förstås en kommersiell grund,
men effekterna var fler än så. Det bjöds idrottspropaganda, lärande tillfällen och den
idrottsliga gemen-skapens gränser internationaliserades.96

3.3. Fotboll: gästspel utan värde och omvänt kring 1910 och senare
I samband med den genomgripande organisationsuppbyggnaden strax efter sekelskiftet
skärptes successivt förbundens grepp också om det lokala idrottslivet. Den lokala friheten
eller autonomin naggades i kanten. IFK Stockholm erfor detta när klubben i april 1907 sökte
tillstånd att bjuda in ett lag finska studenter till fotbollstävlingar.97 Fotbollförbundets styrelse
beslöt att avslå ansökan med skälet ”att ingen nytta för oss skulle följa på detta besök”. En
rimlig tolkning av beslutet är att svensk fotboll inte hade något att lära av just dessa gäster.
Månaden innan gavs distriktsförbundet i Skåne tillstånd att själv fatta beslut om
träningsmatcher mot danska lag.98 Närheten till de danska läromästarna garanterade god,
ibland överlägsen kvalitet.
Intresse fanns förstås att, med tillstånd av SFF, arrangera turnéer av professionella lag i
Sverige men det stred mot amatörbestämmelserna. En propå angående en turné för Chelsea
FC år 1908 avböjdes och tillades ett generellt förbud för matcher mot professionella lag i
Sverige.99 I december samma år ändrade dock SFF beslutet efter diskussion och uttalande
av årsmötet.100 Därmed vidgades skaran av förebildliga lag och samarbetsparter.
Under 1910-talet stod SFF för inbjudningar av professionella lag från England till
försommarturnéer i Sverige.101 Liverpool FC antog anbudet 1914 och en turné spikades med
tre matcher i Stockholm och en i Göteborg kring mitten av maj.102 I årsberättelsen 1913-14
räknade förbundet hem dels den propagandamässiga vinsten hos den stora allmänheten,
dels vinsten i lärande: ”Genom de många matcher som spelats mot goda utländska lag, har
de svenska spelarnas skicklighet avsevärt höjts.”103
Lennart K Persson som grundligt behandlat de engelska läromästarnas gästspel 1904-1914
och därvid särskilt gått igenom matchreferat och kommentarer mm konstaterar att
fotbollsexperter och journalister ständigt drog fram vissa kvaliteter och färdigheter som
engelsmännen kunde uppvisa: snabbhet, kondition, kraft, teknik/- bollbehandling,
passningsspel, kombinationsspel, blick för spelet/- placeringsförmåga, samarbete mellan
lagdelar, skjutskicklighet, huvudspel, beslutsamhet, kyla och omdömesförmåga.104 Sålunda
en lång lista lektionsämnen.
Vid krigsslutet togs planerna upp igen och 1919 kontrakterades Arsenal FC resp. Tottenham
FC för sex matcher vardera under maj resp. juni i Stockholm, Göteborg, Norrköping och
Skåne.105 Förbundets aktiva roll i förberedelserna visar att man gick i bräschen för kunskapandet efter devisen endast det bästa är gott nog för svensk fotboll. Fanns bättre förebilder än
engelska proffs?
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Under de följande två decennierna utvidgades det internationella utbytet. Lag från länderna
på kontinenten kom allt oftare till Sverige. År 1923 t.ex turnerade klubblag från England,
Österrike (Wien), Tjeckoslovakien (Prag), Polen (Krakow) och Belgien (Antwerpen). Under
åren 1924 och 1925 spelades ett femtiotal internationella matcher på svensk mark vartdera
året.106
Från 1920-talet samarbetade de tre ledande Göteborgsklubbarna GAIS, IFK och ÖIS kring
besök av internationella, gärna engelska proffslag. Göteborgs-Alliansen blev namnet på
denna lokala arbetsgemenskap. Sammanhållning ersatte konkurrens och en lång period av
samverkan inleddes.107 Syftet var att ställa ett kombinerat lag mot kontinentala storheter.
Försommaren 1925, efter den just avslutade Allsvenskan där Göteborgslagen i nämnd
ordning belade platserna 1,2 och 3 gästades Ullevi av Huddersfield och Blackburn från
engelska högsta ligan. En seger mot det senare laget betecknades i pressen som en sorts
genombrott. Ceve Linde förklarade framgången med Alliansens genom åren ”vidsträckta
arrangemang av utländska matcher”, vilka bjöd bra ”åskådningsmaterial” d.v.s. fungerade
bra som fotbolls-lektioner med sikte på att vässa spetskompetensen.108

3.4. Landskapsmatcher som lärande projekt för distriktens elit från
1910-talet
I december 1912, bara ett halvår efter OS i Stockholm, tog SIF sikte på OS i Berlin fyra år
senare och drog igång en Träningskommitté med Hjertberg som den centrala gestalten. En
stab av fyra tränar-assistenter anställdes med medel från Sällskapet Sjätte Olympiaden.109
Hjertbergs och assistenternas instruktionsverksamhet på fältet behandlas i ett kommande
kapitel, här intresserar en annan sida av initiativet.
Redan vid det konstituerande sammanträdet gav TK en rekommendation till
distriktsförbunden att inom resp. område anordna tävlingar mellan olika städer. Under våren
1913 planerades en stadsmatch mellan Stockholm och Göteborg och en distriktsmatch
mellan Sörmland och Västmanland-Närke. Hjertberg önskade se denna tävlings-verksamhet
stegrad – ett par gånger i månaden – över hela landet redan till kommande år. Vid dessa
tävlingar skulle instruktörer och tränare komma samman med de aktiva och ”diskutera
träningsarbetet”.110 Tanken var att dels trimma de aktiva i krävande tävlingar, dels inympa
samtal, reflexion och kollegialitet i lärandet.
I annat sammanhang har jag behandlat dessa landskapsmatcher från värmländsk
horisont.111 En kort summering illustrerar ett generellt förlopp. Från 1915 matchades
Värmland mot först Västergötland och sedan Dalarna under ett antal år. Från slutet av 1920talet och till 1940 ställdes man mot Västmanland-Närke. SIF höll en styrande hand över detta
tävlingsutbyte av två skäl. Dels ville förbundet se till att mot-ståndet var någorlunda
jämbördigt, dels att inget distrikt ställdes vid sidan av. En i princip ny arbetsgemenskap
etablerades vilken innebar att en långsiktig, kvalificerad kamp med de bästa i granndistrikten
sjösattes och genomfördes i hela landet från 1914 till 1940.
Distriktsförbundens flaggskepp ifråga om tävlingsverksamhet var mästerskapet, DM. Denna
tävling rönte stort intresse bland distriktens klubbar och aktiva i såväl fri idrott som fotboll. En
DM-titel stod högt i kurs lokalt och i landskapet. Ett problem var emellertid att tävlingsformen
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begränsade matcherna, särskilt för de som slogs ut på vägen. Ur sådana förhållanden
väcktes förstås tankar på att ordna seriespel lokalt och regionalt.
Fotbollförbundet tog från 1916 ett initiativ som var inspirerat av fri idrottens matcher mellan
distriktslag. Nu under kriget saknades utländska förebilder och klubbarna var hänvisade till
sina närmaste grannar. Med syftet att ge distriktens bästa spelare mer kvalificerade matcher
drogs distriktsturneringen Svenska Fotbollsveckan igång. Turneringen föregicks av en eller
flera uttagningsmatcher mellan lag i resp. distrikt till vilka de bästa spelarna kallades.112
Självhushållning kallade Ceve Linde greppet och framhöll att den fyllde ett behov.113
År 1917 anordnades Svenska Fotbollsveckan för första gången. David Jonason framhöll att
turneringen hade sin största betydelse som ”nationell institution”.114 Distriktslagen togs ut
efter lokala kraft-mätningar, distrikt mötte distrikt i en kedja av matcher och effekten blev en
”allmän höjning av spelnivån… (och) fotbollskulturen tränger djupare”. Anslutningen ökade år
från år och 1920 deltog sexton distrikt. Ett par år senare kunde SFF tryggt påstå ”att
fotbollsspelet i de flesta distrikt står på en mycket hög standard”. De största distrikten –
Göteborg, Stockholm och Skåne – hade skaffat sig ett försprång genom tillgång till (lärdomar
genom) omfattande internationellt utbyte. Under Fotbollsveckan kunde ”de avlägsna
distrikten” hämta ”lärdomar” och höja spelskickligheten. Formuleringarna de följande åren
följde samma spår.115
Vid mitten av 1920-talet genomfördes Fotbollsveckan i tre omgångar (helger) med start i
mitten av juni och final en månad senare. Omgång ett spelades på sju orter med 14
deltagande lag. Omgång två spelades på fyra orter med 8 lag. Till semifinal och final
samlades fyra lag i Stockholm.
Vid den tiden hade det nationella seriespelet nått en sådan omfattning att Fotbollsveckan
kom i kläm. Flera distrikt undanbad sig deltagande och andra kunde ej delta med sina bästa
lag. År 1925 skrev Ceve Linde till Fotbollsveckans försvar ”att få delta i landskapslaget…
stimulerar landsortens fotbollsspelare på samma sätt som federationsmatcherna sporrar
herrar stjärnspelare i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ja, ännu mera … (det är) deras
livs mål inom idrotten.”116
År 1927 avlystes tävlingen av SFF styrelse. Så skedde också de närmast följande åren.
Ännu 1928 fanns förhoppningen att turneringen skulle återupptas men inte heller året därpå
ordnades ”veckan” med hänvisning till dels ” det vidlyftiga spelprogrammet” (serierna), dels
att klubbarna borde få disponera tid för att anordna turnéer och vänskapsmatcher samt
spelarnas behov av vila under sommaren. Bakom denna vändning kan man ana
påtryckningar från de stora distrikten och inte minst elitklubbarna. Dessa ville använda
sommaren för inkomstbringande internationella matcher eller semesterturnéer. De mindre
eller ”avskilda/avlägsna” distriktens intresse av kvalificerat motstånd fick stå tillbaka.
Fotbollsveckan återuppstod under 1930-talet i ny begränsad skepnad, som en regionalt
anordnad distriktsturnering.117

3.5. Några fotbollslektioner våren 1925 med Idrottsbladets ögon.
Tidigt i maj 1925 kom GAIS till Stockholm för match i Allsvenskan mot Hammarby,
serieledaren mot jumbon. I slutet av månaden när seriespelet tagit sommarledigt gästades
AIK av det skotska proffslaget FC Airdrieonians. Matcherna slutade med nederlag för de
båda Stockholmslagen. Blackburn FC turnerade i landet och segrade enkelt i Norrköping.
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Idrottsbladet rubricerade nederlagen metaforiskt som lektioner i fotboll. Gästernas spel
beskrevs som läromästarens.
AIK föll stort i vad som i rubrikform kallades ”Den skotska fotbollslektionen” och summerades
så: ”Exemplets makt är stor i fotboll. Stockholms fotboll skulle behöva ett 20-tal sådana
matcher som gårdagens, genom vilka våra spelare dels få se och lära och dels, och bättre,
få spela och lära.” Airdrieonians visade hur man spelar mycket snabb och god fotboll. Ännu
en match skulle spelas i Stockholm men lärdomarna av ”den första lektionen” var tydliga.
Skottarna visade genom sitt exempel att startsnabbhet, rakt spel utan (överdrivet)
dribblande, god dämpningsteknik under full bollkontroll och en hård, ren och snärtig stöt på
bollen skilde proffslaget från svensk elit.
Sådana färska impulser, menade IB, medförde ökad lust och intensitet i träningen vilket
krävdes för att huvudstadsfotbollen skulle resa sig och spela jämnt med de tre elitlagen från
Göteborg, då fotbollsportens huvudstad.118
Blackburns seger i Norrköping gav enligt IB ytterligare några viktiga lärdomar förutom de
nyss nämnda. Markeringsspelet genomfördes konsekvent, alla spelare följde sin motspelare.
Rörligheten (utan boll) var exemplarisk, inga stillastående spelare som hämmade spelet. I en
sådan spegel framstod Norrköpings mannar som famlande, blinda nybörjare.119
Några veckor tidigare bevakade såväl Torsten Tegnér som R:et Eklöv seriematchen
Hammarby mot GAIS på Stadion inför ca. 7 000 åskådare. Tegnér inledde på förstasidan: ”
Stockholm ber få tacka för lånet av GAIS igår… sådana lärdomar som serieledarna gav ifrån
sig vid detta möte är saker som man har att tacka för och ta emot, just då man är offret och
skolexemplet.” GAIS karakteriserades som en maskin, det jämnaste elitlaget i landet, just då.
Omdömet kröntes med uttrycket ” en perfekt, samspelad elitorkester”.
Eklöv lade till några drag: de grönsvarta var snabbt (bums) på bollen, spelade systematiskt
och ordnat och forwards matades oupphörligt med bollar, välkomponerad
lagsammansättning.120
Exemplen visar att matcher (tävling) gärna sågs som användbara instrument i en pragmatisk
lärande praktik. Matchresultaten sköts här i bakgrunden och texterna ägnades mer åt
förevisningen av lärande moment. Inslag av journalistisk idrottsromantik skymtar här och där,
t.ex spelarporträtt, men texten präglas mer av realistisk ingenjörsinspirerad analys (maskin,
samspelad, systematisk etc). Det var knappast bara sportjournalister som tog till sig
impulser. Spelare och klubbledare hade rent av mer krass anledning att reflektera. I enskilda
matcher och än mer under seriespel över säsongen knöts klubbar samman och formade
lärande arbetsgemenskaper med stor potential, särskilt för den(de) som var alert. De
självlärande fick gripa tillfällena i flykten.

3.6. Målkonflikt i SIF: instruktörer för stjärnidrott eller idrott över
hela landet. Omstridda uppvisningsturnéer
Inför sommaren 1923 och 1924 tog SIF:s färska propagandakommitté initiativ till en serie
uppvisningstävlingar i fri idrott på landsbygden. Efter att ha deltagit i Sveriges Idrottsspel i
Göteborg 1923 turnerade ett antal framstående utländska aktiva i landet och besökte 11
platser. Året därpå engagerades medel- och långdistanslöparen Edvin Wide för en
uppvisningsturné i Norrland.121
Sveriges Idrottsspel som var en del Göteborgs 300-årsjubileum pågick under första halvan
av juli och friidrottstävlingar på Slottsskogsvallen var en del därav. Den internationella turnén
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som följde bestod av deltagare från 20 länder. IB rapporterade från uppvisningsturnéns
tävlingar på åtta platser: Stockholm, Borås, Norrköping, Örebro, Nyköping, Falkenberg,
Skövde, Mariestad och Helsingborg122 Edvin Wides turné i Norrland ägde rum i
månadsskiftet juli/augusti, just efter OS i Paris. Han genomförde enligt IB
uppvisningslöpningar på fyra platser: Östersund, Sundsvall, Ånge och Ljusdal.123
Propagandakommittén (PK), vilken SIF tillsatte sensommaren 1922 skulle inrikta sig på att
propagera för ”allmän idrott” på platser där ”hittills ordnad idrott, ej bedrivits och där
idrottsplatser saknas, eller idrottsintresset synes ringa”.124 För en så stort och vitt formulerad
uppgift saknades uppenbarligen organisatoriska och ekonomiska resurser. Ett i
sammanhanget blygsamt belopp anslogs för verksamheten 1923 och flera i styrelsen satte
sig till motvärn.
SIF:s uppgift var i första hand att organisera tävlingsidrott och i mån av tid och råd bedriva
propaganda, framförde Sixtus Janson, från Uppsala.125 PK hade, sades det, gått vid sidan av
sitt uppdrag genom att anordna tävlingsturnéer, funktionärskurser m.m. Det är inte för
mycket sagt att PK kom att präglas av ett par personer från skolvärlden. Både Einar Lilie och
Gösta Malmgren var rektorer, och inom kommittén florerade en vidare syn på förbundets
verksamhet än den Janson uttryckte. PK var pådrivande för att SIF skulle ta upp kvinnlig
idrott och lade 1923 fram ett förslag med riktlinjer för kvinnlig idrott.126 Kommittén arbetade
också fram förslag som reformerade instruktörsverksamheten, varom mer på annan plats.
Den antydda konfliktlinjen kring tävlingsidrottens ifrågasatta förstarangsställning kom åter till
ytan år 1924. Vid SIF-styrelsens sammanträde i augusti framträdde starkt delade meningar
huruvida förbundets uppgift var att arbeta för idrotten inom landet som helhet eller om den
skulle inriktas på ”stjärnidrotten” och deltagande i OS. Förbundets ordförande Leopold
Englund, som hade uttalat stöd för den förra linjen i pressen, kritiserades härför och avgick
från sin post.127
När detta inträffade hade PK flyttats från SIF till att organisatoriskt sortera under RF.
Kommitténs sammansättning var emellertid intakt.128 1925 lade PK, nu alltså direkt
underställt RF, fram ett förslag om riktlinjer för propagandaturnéer i ”allmän idrott”.129
Erfarenenheterna från sommarens (1925) uppvisningsturnéer var goda: intresset var stort på
de flesta håll och de föreföll ha gjort god nytta. Trupperna borde sammansättas så att olika
idrottsgrenar representerades och att deltagarna var ”verkligt representativa för svensk idrott”
och till en del bestående av elitmän. Turnéerna borde tidsmässigt hållas samman under
någon vecka. SIF:s instruktörer och styrelsens ledamöter ute i landet skulle bistå med
kännedom om de lokala idrottsförhållandena och behov.
Propaganda- eller uppvisningsturnéer bedrevs inte i någon stor omfattning de kommande
åren. Tvärtom tycks intresset från mottagande distriktsförbund ha varit svagt.130 Men inte
överallt. Sommaren 1932 anordnade SIF tre turnéer vilka alla ställdes till Norrland. Extra
stimulans var enklare att motivera för den landsdel som hade att kämpa mot ogynnsamt
klimat, stora avstånd och otillräckliga kommunikationer. Två av turnéerna gällde manliga
122

IB 9/7, 11/7 och 18/7 1923. I protest mot Tysklands deltagande uteblev deltagare från bl.a. USA, England
och Frankrike.
123
IB 2/8 1924.
124
SIF A2:1, styrelsen 19/8 1922.
125
SIF A2:1, styrelsen 25/11 1922. Sixtus Janson hade tunga uppdrag inom RF: ledamot av dess Överstyrelse
sedan 1919 och FU sedan 1921 och vidare ordförande i Sv. Skidförbundet från 1922 enligt NF Sportlexikon.
126
SIF A2:1, styrelsen 23/11 1923. Behandlingen av riktlinjerna bordlades.
127
SIF A2:1, styrelsen 16/8 1924. Se även Janzon 2016, sid. 120f. Englund låg bakom en social offensiv med
upplysnings- och propaganda bland arbetarungdom i samband med att en lag om åttatimmars arbetsdag
antogs av riksdagen 1919.
128
SIF A2:1, styrelsen 2/7 1923. Ernst Killander utsågs till ny ledamot. SIF:s propagandakommitté upplöstes.
129
SIF A2:1, styrelsen 27/11 1925.
130
SIF AI:1, årsmötesprotokoll 26/11 1927.

41
trupper och den tredje kvinnor.131 De manliga trupperna besökte Östersund, Sundsvall, Forsa
och Söderhamn resp. Örnsköldsvik, Umeå och Kiruna. Den kvinnliga truppen gästade
Östersund, Härnösand och Forsa. På resp. ort svarade en lokal klubb för
tävlingsarrangemangen De utsända manliga trupperna bestod av fem resp. sju deltagare
huvudsakligen från klubbar och distrikt i södra och mellersta Sverige. De åtta kvinnliga
deltagarna representerade alla klubbar i Stockholm.
De centralt organiserade propaganda- eller uppvisningsturnéerna blev inte någon stor
framgång. Intresset inom idrottssverige tycks ha varit svalt. Som modell för återkommande
lärande blev den inte långvarig. SIF:s aktiva hållning visar att förbundet såg
kunskapsförmedling och -spridning över landet som sin uppgift. Förbundets instruktörsverksamhet, som skildras i ett kommande kapitel, kom att följa samma spår.

3.7. Att höja ”spelskickligheten” i ”avlägsna” distrikt. Norrländska
fotbollsveckan och svenska elitlag på gästspel i norr
SFF hade en stark tro på Fotbollsveckan som visuell metod att för-medla fotbollskunskap. I
förbundets årsberättelse 1923 skrev man att den ”utom allt tvivel varit en viktig faktor för att
höja såväl intresset som spelskickligheten. Särskilt har de mer avlägsna distrikten… hämtat
stor lärdom.” De främsta fotbollsdistrikten, Stockholm, Göteborg och Skåne, hade å andra
sidan bättre förutsättningar att ”förvärva så många lärdomar från matchutbyten med
utländska lag”.132 Men 1926 avlystes turneringen på grund av ”de långt utdragna serietävlingarna”. Tack vare fotbollsveckan hade stora framsteg redan gjorts men turneringens
framtid var osäker.133 Kunde SFF på annat sätt bistå de ”avlägsna distrikten”?
Under juni månad 1920 genomförde SFF:s ”propagandalag” en turné i Dalarna. Fyra
matcher spelades och slutsatsen var positiv: ”Turnén har varit av stort gagn för
fotbollsspelets främjande i Dalarnas distrikt.” Det utsända laget bestod av spelare från AIK.134
Två år senare spelades Norrländska fotbollsveckan för första gången. Några år senare
konstaterade SFF att den ”synes ha haft samma betydelse för norrländsk fot-bollsidrott som
svenska fotbollsveckan haft för de sydliga distrikten och bör fortsätta” och tillade att
”kostnaderna för veckan är synnerligen välmotiverade”.135 Också organisatoriska framsteg
noterades i kölvattnet. År 1928 anslöts Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund till
fotbollsförbundet.
Den norrländska fotbollsveckan arrangerades också de kommande åren och blev på så vis
en lärande institution. De geografiska förhållandena försvårade för den norrländska
fotbollsporten att ekonomisera sig. Tåg- och landsvägskommunikationerna var fortfarande
dåligt utbyggda. SFF åtog sig därför att ”i den mån det låter sig göra även fortsatt ”lämna
ekonomiskt understöd”.136 Men år 1929 medförde åter ”en avsevärd förlust” och efter sju år
med ”betydande kostnader” kunde SFF styrelse inte längre fortsätta på denna linje.137 Två år
tidigare inledde SFF ett samarbete med Norges fotbollsförbund om en årlig pokaltävling
mellan Nordnorge och Nordsverige. Ett nordsvenskt kombinerat lag - eliten från
Norrlandsdistrikten - mötte alltså sin motsvarighet från Nordnorge i ett slags ”landskamp”
mellan landsdelar. En internationell, lärande arbetsgemenskap för Norrland hade
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etablerats.138 SFF bidrog till kostnadstäckningen vilket förstås belastade det norrländska
kontot ytterligare.
Ett par år in på 1930-talet följde SFF ett annat spår ”efter direktiv från årsmötet” och
anordnade ”propagandamatcher” i Norrland av svenska elitlag. Ett par år tidigare, 1928
provades konceptet med en subventionerad turné av Helsingborgs IF som föll väl ut.139 Först
ut bland 1930-talets uppdragstagare var GAIS som under sommaren 1933 företog en turné
med matcher i Sundsvall, Härnösand, Umeå, Skellefteå, Boden och Luleå. Turnén beskrivs i
SFF:s årsberättelse som såväl sportsligt ”som ekonomiskt lyckad och enligt samstämmigt
omdöme av stor betydelse för Norrlands fotbollsidrott”.140
Med undantag för 1937 då ”lämpliga lag inte kunde ställas till förfogande” fullföljde SFF
initiativet de kommande åren. År 1934 genomförde Elfsborg sex uppvisningsmatcher under
en sommarvecka och därpå följde Örgryte IS, Sandvikens IF och Landskrona BoIS enligt
samma mönster.141 Sammanlagt gästades fjorton orter 1933-1938 enligt följande: Sundsvall
4 (besök), Umeå 3, Skellefteå 3, Boden 3, Örn-sköldsvik 2, Sveg 2, Luleå 2, Härnösand 2,
Malmberget 1, Östersund 1, Bollstabruk 1, Kalix 1, Sandvik 1, Kiruna 1, totalt 28 gästspel.
År 1915 omtalade Lindes tidning Idrott aktivismen i Norrland vilken ställde krav på särskilda
insatser för distrikten i Norrland. SFF svarade med att dels arrangera en norrländsk
fotbollsvecka under 1920-talet, dels bekosta uppvisningsturnéer av inhemska elitlag under
1930-talet. Förbundet poängterade gärna att evenemangen var kostnadskrävande men mot
det ställdes det undervisande/lärande syftet ofta benämnt ”spelskicklighetens höjande”.

3.8. Lärande arbetsgemenskaper i distrikten. Lokala kretsar i
Värmland
Värmlandsdistriktet kan betraktas som ett tämligen ordinärt svenskt idrottsdistrikt på så vis
att stora städer och nära kontakter med förebilderna i England och Danmark saknades. I
brist på jämförbara regionala studier får mitt arbete om Värmlandsidrotten fungera som
modell för distriktsidrotten, alltså fotboll och fri idrott.
Tävlingssystemet i landskapet begränsades till stor del till utbyte inom landskapet.142 Vilka
möjligheter hade aktiva, klubbar och förbund att organisera lärande praktiker i sådana mer
slutna idrottsmiljöer i början av 1900-talet? Visst fungerade det, också i Värmland skapades
lärande arbetsformer - se/observera, studera, delta och lära - med hjälp av tävlingssystemet.
Under 1900-talets första decennier tog klubbar och aktiva initiativ till att starta och bygga upp
nätverk och samarbetsformer med grannklubbar i distriktet. Ett tävlingssystem som byggde
på pokaler och vandringspris såg dagens ljus. Bi- och tripolära arbetsgemenskaper startades
mellan stadsklubbarna i första hand. Kampen om vandringspriserna kunde sträcka sig över
flera säsonger. Modellen togs i bruk i fotboll och friidrott från 1910-talet och var i bruk ännu
under 1930-talet. Modellen följde idrottens spridning från städerna över järn- och
pappersbrukens tätorter till landsbygdens jord- och skogsbruksbygder. När
idrottsverksamheten, inte minst i fotboll och friidrott, fick fäste på landsbygden under 1930talet, skedde tävlingsutbytet i form av mer eller mindre permanenta lokala kretsar
organiserade mellan grannsocknarnas klubbar.
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Att lärande var ett viktigt inslag i sådana former av arbetsgemenskaper torde vara ett säkert
påstående. Enligt min uppfattning var lärande ett viktigt incitament bakom den tidens många
pokaler och vandringspris. Lektionen kunde sökas såväl i jämbördigt motstånd som i på
förhand givna nederlag. Kampen om en pokal kunde förstås även fungera som publik
propaganda/uppvisning och segerstimulans för deltagande aktiva. Pokalen skärpte de
lärande sinnena mer än i träningsmatcher eller interna klubbtävlingar.
Från mitten av 1920-talet ändrade tävlingssystemet karaktär med fotboll som pådrivare.
Regionala seriesystem byggdes ut och de integrerade redan på 1930-talet även de många
nybildade klubbarna på landsbygden. Friidrott hade det besvärligare att organisera ett lika
utbrett seriesystem men modellen slog rot även där. Seriesystemet krävde en central
organisatör eller administratör och den rollen tog det regionala förbundet efter någon tvekan.
Initiativet flyttade från klubbar till förbund. Nu var klubbarna fast i en tävlingsmodell som
begränsade rörelsefriheten, men som gav stadga och kontinuitet åt säsongplaneringen. Från
nu gällde tävlingen i första hand en kamp om poäng och placering. Det lärande incitamentet
sköts i bakgrunden.
Skiftet i tävlingssystem inföll ungefär samtidigt med att aktörer som särskilt Ceve Linde
(fotboll) och Einar Lilie (friidrott) flyttade fram lärandets positioner i de nationella förbunden.
Deras ansvar skulle snart bli både större och fördjupas. Men också lärandets praktiker fann
nya former.

3.9. Avslutning: när lärande styrde tävlingsorganisationen i svensk
idrott. Rivalitet och kollegialitet, motsatser eller?
I detta kapitel har en form av lärande praktik i fotboll och fri idrott getts konkretion med
åtskilliga exempel från tiden strax efter sekelskiftet fram genom hela 1930-talet. Idén om
själva tävlingen som lektion fick ordentligt fäste i svensk idrott d.v.s. idén om att lära genom
att möta föredömliga lag eller enskilda aktiva. Många aktiva talade om danska och engelska
fotbollslag och amerikanska friidrottsstjärnor som läromästare. Omfattningen och spridningen
av arbetssättet och det systematiska genomförandet motiverar beteckningen nederlagets
strategi på denna form av lärande.
Det är inte en överdrift att påstå att denna lärande metod fungerade som en organiserande
faktor för tävlingsverksamheten i fotboll och friidrott. Det gällde såväl på elit- som distriktsoch lokal nivå under hela undersökningsperioden. Gästspel av fotbollslag från kontinenten
och turnéer av amerikanska friidrottstrupper över hela landet pågick 1930-talet ut. Den
nationella Fotbollsveckan och senare den Norrländska varianten, den fria idrottens
landskapsmatcher samt uppvisningsturnéer av svenska elitlag/-trupper i fotboll och fri idrott
mobiliserade både den nationella och distriktseliten som resurser i ett stort lärande projekt
ned på lokal nivå.
Tävlingsverksamhetens organisering i Värmlandsdistriktet 1900 -1940 pekar åt samma håll:
ett lärande perspektiv var en avgörande faktor för hur tävlingssystemet utformades.
Göteborgs-Alliansen, d.v.s. samarbetsorganet mellan de tre klassiska klubbarna GAIS, IFK
och ÖIS, hade bland andra syften att arbeta som en lärande gemenskap genom
internationellt utbyte på hemmaplan.
Utmärkande för denna lärande praktik på självlärandets grund var två element, dels
autonomi för klubbar/aktiva visavi nationella förbund, dels det kollegiala arbetssättet.
Ett annat sätt att organisera tävlingsverksamheten var och är seriesystem, vilka fungerar
kontinuerligt rullande/självorganiserande. Som primär organiserande kraft från sekelskiftet
fungerade emellertid nederlagsstrategin även efter det nationella genombrottet för seriesystem i fri idrott och framför allt fotboll från mitten av 1920-talet. Det visar att strategin
fortsatt hade en viktig roll som stimulans för lärande, en roll som är mer tillbakahållen i
organisationen av seriespel.
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I denna studie betonas ett idealistiskt element i nederlagsstrategin. Det hör till saken att även
materiella skäl motiverade klubbar och förbund att satsa på besök av engelska proffslag och
amerikanska världsstjärnor i fri idrott. Även skilda syften kan gå hand i hand.
Det är något paradoxalt i att idrottstävlingar, som ju fungerar som kraftmätningar mellan
rivaliserande parter, kunde brukas för lärande syften. Tävlingen i sig har förstås flera
dimensioner än att utse segraren. Andra moment är fysisk och mental ansträngning, kamp,
teknik, strategi och annat som kräver kunskaper och lärande. Att två motpoler, som rivalitet
och kollegialitet, kunde samspela har att göra med att tävlingssystemet ännu var begränsat,
ostrukturerat och öppet för fler ändamål än att kora en vinnare. Under1890-talet och tidigare
hade tävlandet enligt min mening karaktär av uppvisning/demonstration och vilket bl.a. kom
till uttryck i säsongsavslutande tävlingar eller examinationer.143 Karaktärsfostran vägde
tyngre än resultat i den tidens sk. gentlemannaidrott.144
I detta kapitel observerades en målkonflikt inom friidrottsförbundet. Skulle förbundets
verksamhet inriktas på tävlings- eller stjärnidrott eller på uppvisning och propaganda över
landet? Problematiken återkommer i följande kapitel.
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Se Janzon 1978, sid. 184 ff.
Andersson 2002, kap. 4. Sandblad sid. 355 ff.
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Kapitel 4. Instruktörernas tid. ”Ständigt på resande fot” till
idrottens centra och utmarker
Hjertbergs uppdrag för SOK inleddes som nämns ovan 1910 med sikte på att förbereda de
aktiva för OS i Stockholm 1912.145 Eliten stod i första rummet under en förhållandevis lång
period, nästan två år. En träningsperiod som var längre än en gängse säsongvis preparering.
Resultatet från OS är känt, och de stora svenska framgångarna tillskrivs ofta Hjertbergs
förberedelser.
Också de kommande dryga två decennierna planerade SIF med OS som styrande siktpunkt
för planering och verksamhet. Berlin-OS (1916) försvann 1914 från radarn av kända skäl. OS
i Antwerpen kom i blickfånget från 1916 till 1920, Paris-spelen låg i siktet från 1920 till 1924
och Amsterdam åren 1924-1928.
Instruktörsverksamheten finansierades efter OS 1912 dels med förbundets egna medel, dels
med externa. Storföretagsamheten, den nationella, mobiliserades 1917 och en handfull
kapitalstarka personer donerade medel för att under en femårsperiod underhålla en ambulerande stab av instruktörer.146 Åren 1920-24 var det knappt om externa, privata medel. Men
efter Paris-OS 1924 drogs en ny insamling igång – benämnd Nationalinsamlingen – nu med
ett brett upplägg, en riks-angelägenhet.
Hjertberg lämnade skutan före Paris och efter OS byggdes en ny tränarstab upp med
siktpunkt på Amsterdam 1928. Fri idrott var den idrott som gick i spetsen för att dra igång
och organisera instruktörsverksamhet. Hur agerade fotbollsportens ansvariga?
Hur arbetade instruktörerna? Var placerades de? Hur avgränsades instruktionsarbetet
geografiskt och tidsmässigt? Lades resurserna på stora idrottscentra och den s.k.
stjärnidrotten eller skulle instruktörerna söka sig till idrottens obrutna marker? Vilka var
instruktörerna vid sidan av Hjertberg och vilken idrottsutbildning och erfarenhet hade de?

4.1.Friidrottens instruktörer och instruktörsområden 1913
I december 1912 konstituerades SIF:s träningskommitté med bl.a. Hjertberg och Bruno
Söderström som ledamöter.147 Vid förbundets årsmöte några veckor dessförinnan hade
kommittén ålagts uppgiften att handha träningsarbetet i friidrott inför OS i Berlin 1916.
Genom finansiering från Sällskapet Sjätte Olympiaden kunde Hjertberg biträdas i arbetet av
fyra assistenter, Carl Silfverstrand, William Kreigsman, Axel Ahlqvist och Knut Lindberg.
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Se ovan kap. 3, avsnitt 4.
1914 anställdes förutom Hjertberg även K Lindberg, C Silfverstrand och A Ahlqvist, se styrelsens berättelse
1914-1915. SIF AI:1. Donatorerna ställde 165 000kr till SIF:s förfogande för ”instruktörsverksamheten”. Dessa
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SIF A5b:1 Instruktörsverksamhetens protokoll den 13/12 1912. Kommittén bestod även av Leopold Englund
och Hugo Levin från Göteborg, Sven Låftman, Kristian Hellström (ordf.) och G. G:son Uggla (sekr.) från
Stockholm.
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På dagordningen stod nu stationering av tränarstaben. Hjertberg tog sig an
inomhus/vinterträningen i Stockholm och Lindberg placerades i Göteborg. Silfverstrand
skulle röra sig mellan sju städer i Skåne i perioder från ett par dagar till två veckor under
januari och februari. Kreigsman fick motsvarande uppgift i åtta städer i Småland. Ahlqvist
placerades i Stockholm. När våren och utomhusträningen stod för dörren omfördelades
tränarkrafterna och andra distrikt/städer prioriterades. Universitetsstäderna Uppsala och
Lund men också regementsstäder prioriterades vid sidan av de tre ”storstäderna”.
Över våren och sommaren spreds tränarna över landet i kortare eller längre perioder:
Östergötland (Norrköping, Linköping), Halland, Blekinge, Gästrikland (Gävle, Insjön) och
Uppland (Uppsala, Enköping). Kreigsman ålades ensam flera distrikt i Norrland under juni till
och med augusti: Hälsingland, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten. Hjertberg lämnade huvud-staden för tvåveckorsperioder i Sörmland resp.
Västmanland. Lindberg lämnade på samma sätt Göteborg för instruktionsperioder i
Västergötlands och Bohuslän-Dals distrikt.148
I princip hela landet tillgodosågs med tillgängliga tränarresurser under kortare eller längre tid.
Uppenbarligen prioriterades städer, stora som små, före expansiva industri- och handelsorter
som exemplen ovan visar. De togs upp i en växande krets av s.k. idrottscentra.
SIF drog således igång en rikstäckande satsning på kunskapsspridning genom närvarande
friidrottstränare redan året efter Stockholmsolympiaden. Enligt Hjertberg hade inte mindre ca.
150 olika platser besökts under året och han menade att ”idrottsmännen i allmänhet i landet
erhållit tillräckliga förberedande instruktioner”. Nu var planen för träningsarbetet den att
kommande år placera tränarna längre tid på särskilda platser, rimligen större idrottscentra. I
städer och samhällen ”runt om” skulle särskilt (ny)utbildade sk. amatörinstruktörer ”utses att
handha träningen”.149
Hösten 1913 genomförde Hjertberg en 14 dagars ”instruktionskurs” för den befintliga
tränarstaben. Under november skulle en kurs följa för drygt 20 blivande ”amatörinstruktörer” i
Stockholm med Hjertberg och tränarna som ledare. Hjertbergs handböcker införskaffades
som teorigrund. Programmet bestod i beordrad läsning, praktiska övningar, ”förklaringar och
diskussioner” om olika idrotters teknik, träning i allmänhet m.m.150 Hjertberg och
assistenterna skulle utbilda friidrottssverige genom ett standardprogram baserat på praktisk
och teoretisk pedagogik.
Våren 1914 stationerades de fyra tränarna ”tillsvidare” i Stockholm, Göteborg, Lund-Malmö
resp. Uppsala-Gävle-Sundsvall. Om satsningen på amatörtränare bar frukt är ovisst. Vare sig
gruppen som sådan eller verksamheten nämns i protokollen.151 Under sommaren 1914 utbröt
det stora kriget på kontinenten och vardagen i Sverige fylldes av mobilisering och inkallelser.
Den breda men knappast djupa rikstäckande ambitionen återkom i arbetsplanen för 1915.
Förbundets avsikt var att ”lämna största möjliga antal idrottsmän råd och anvisningar” men
tränarna skulle i ”första hand vistas å större idrottscentra under längre perioder”. I
sammanhanget luftades också tankar på instruktionskurser för folkskollärare, men av
ekonomiska skäl ansågs tanken inte mogen att realisera.152
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4.2. En ny kull instruktörer utbildas och stationeras i distrikten
Utbildningen av en andra omgång instruktörer inleddes under Hjertbergs ledning i februari
1917.153 Av tolv deltagare i kursen kallades fem till en fjorton dagars fortsättningskurs. Med
sex veckors utbildning i ryggen placerades de nyutbildade instruktörerna plus Hjertberg och
Silfverstrand i olika distriktsförbund runt om i landet. Vissa distrikt ställdes vid sidan av
tränarverksamheten sannolikt därför att de inte bidrog med egen ekonomisk insats.
I den första omgången 1917 stationerades instruktörerna med ansvar för tio distrikt.
Stockholms, Göteborgs, Skånes, Östergötlands, Värmlands och Smålands distrikt samt två
parvis sammanfogade distrikt: Sörmland/Uppland resp. Gästrikland/Hälsingland. En
betydande del av landets idrottsdistrikt i södra, västra, mellersta och norra landet stod alltså
utan instruktörer. Den stolta planen kunde, i alla fall inledningsvis, inte fullföljas. Vilka var
tränarna/instruktörerna, vilken idrottsutbildning och erfarenhet hade de?
I Hjertbergs första kull ingick Knut ”Knatten” Lindberg (f. 1882) elitidrottsman som tävlade för
ÖIS. Han innehade det svenska rekordet i löpning 100 m med tiden 10,6 sek mellan åren
1906 och 1936. Han var känd som en god allroundidrottsman och blev fem gånger svensk
mästare i fotboll med ÖIS. Han blev silvermedaljör i spjutkastning vid OS 1906 och i korta
stafetten vid OS 1912.154
Av instruktörerna kom den tjugosjuårige Carl Silfverstrand redan i november 1912, in i
kretsen kring Hjertberg och stannade i sex år. 1918 gav han och Bertil G:son Uggla ut en
instruktionsbok i fri idrott vilken översattes till engelska, tyska och danska. Från 1919 och
mer än tjugo år framåt engagerades han inom idrotten i Finland, Danmark och Norge. Under
senare delen av 1930-talet arbetade han som sjukgymnast i Oslo.155
Axel Ahlqvist (f. 1882) hade en bakgrund som idrottsledare i Stockholm. 1902 till 1911 var
han ordförande i IK Göta, Stockholm en ledande friidrottsklubb och ledamot av Stockholms
Idrottsförbund 1906-1910. Ahlqvist gjorde två perioder som instruktör i SIF 1911-1914 och
1917-1922.156
I den första kretsen ingick även Claes Gille (f. 1888) vilken var aktiv stavhoppare under
1910-talet och svensk mästare och rekordhållare i grenen. Efter utbildningen våren 1917
engagerades han som instruktör av SIF åren 1917-1927.157 Gille stationerades tidvis i
Göteborg.158
William Kreigsman (f. 1886) utbildades liksom ovanstående av Hjertberg men lämnade
Sverige för tränarsysslor i Danmark, Norge och Holland mellan åren 1917 och 1928. Därefter
verkade han en lång period i Sverige 1928-1941 huvudsakligen i Skåne.159
Martin Jansson (f. 1888) tillhörde också Hjertbergs lag och anställdes efter utbildningen 1917
av SIF. Stationerades tidigt i Värmland, flyttade senare till Göteborg men hade även en
sejour i Norrland. Var ”överinstruktör” inför Paris OS 1924. Förblev SIF trogen som tränare till
sin pensionering på 1950-talet.160
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Till den tidiga kretsen hörde också Edvard Österberg. Utbildades våren 1917 i Hjertbergs
kurs. Vid mitten av 1920-talet drev han caférörelse i Gävle vid sidan av den instruktörssyssla
han utövade där.161
1925 knöts ytterligare två namn till SIF:s instruktörsstab vilka hade en delvis annan
bakgrund. Den minst kände av dessa båda är Conrad Andersson (f. 1898). Under fem år
som banktjänsteman i Göteborg 1917-1922 var han aktiv medlem - tiokampare - i ÖIS. Han
flyttade sedan till Kiel där han under ”ett och ett halvt års tid” studerade vid universitet och
samtidigt åtog sig tränarsysslor för de nordiska studenterna. Under det olympiska året 1924
hade han en befattning som ”övertränare” för Österrikes idrottsförbund. Anställningen
förmedlades av SIF.162 Han studerade senare idrott i USA (1928-29) var anställd som SIF
instruktör 1925-1928 och 1930-1935.163
Den andre som knöts till organisationen år 1925 var Gösta Holmér (f. 1891) en känd publicist
och allroundidrottsman med bronsmedalj i tiokamp från OS 1912. Han var således tidigt
insatt i Hjertbergs träningsmetoder och tekniklära. Åren 1916-1920 var han anställd som
intendent vid Uppsala Studenters idrottsplats och fungerade även som tränare. Efter
Uppsalatiden fortsatte han som tränare i Finland där han knöts till den Finlandssvenska
idrotten och var samtidigt idrotts-redaktör på Huvudstadsbladet i Helsingfors.164 Holmér
återkom till Sverige och SIF 1925 och verkade som riksinstruktör eller -tränare till 1958.165
Från Åbo i Finland kom Hugo Sjöblom (f. 1893) till Sverige och Katrineholm vid mitten av
1910-talet där han var aktiv idrottsman. Som instruktör uppges han ha baserat sina
träningsråd/-system på anatomisk kunskap.166 Från 1925 var han anställd som instruktör av
SIF efter en sejour i Norge 1920-1923.167
Olle Svedlund (f. 1895) från Huskvarna sökte sig till SIF hösten 1917, anställdes inte direkt
men beordrades ”inställa sig hos Hjertberg” för att ”under hans ledning utbildas till
instruktör”.168 Åren1919-1921 knöts han till Smålandsdistriktet. Uppdraget innefattade även
kortare vistelser i andra distrikt däribland Västergötland. Arbetade som instruktör i Danmark
1922-1924.169
SIF:s instruktörer var sålunda i tjugoårsåldern när de knöts till organisationen. Troligtvis hade
alla en bakgrund som aktiva idrottsmän om än inte på hög nivå. Belagt är i alla fall att
Lindberg, Holmér, Sjö-blom, Andersson och Gille varit aktiva och tävlat på nationell eller
internationell nivå. De flesta hade utbildats av Hjertberg i den formella utbildning som
förbundet bjöd. De hade med andra ord skolats in i vad som kan kallas en amerikansk lära.
Holmér arbetade en fyraårsperiod i Finland och tog rimligen med sig influenser därifrån.
Conrad Andersson kunde uppvisa en ambitiös skolning i Tyskland och USA.
I december 1919, ett drygt halvår innan OS i Antwerpen, spikades förbundsinstruktörernas
verksamhetsområden:170
Hjertberg: Göteborg, Bohuslän-Dal, Halland och Skåne
Gille: Östergötland, Sörmland
Svedlund: Västergötland, Småland och Gotland
Jansson: Värmland, Västmanland-Närke
161

SIF F8:1, ur ansökningshandlingar 1925.
SIF F8:2, ur ansökningshandlingar 1925.
163
NF Sportlex. band 1, sp. 170 och Allhem Sportlex. band 1, s. 58.
164
IB 15/5 1925.
165
NF Sportlex. band 4, sp. 29-30 och Allhems Sportlex. band 2.
166
SIF F8;2, ur ansökningshandlingar 1925.
167
NF Sportlex. band 6, sp. 258 och Allhems Sportlex. band 3, s. 310.
168
SIF A3:1, VU protokoll 10/10 1917, 15/4 1918 och 22/5 1918.
169
SIF, F8:2, ur ansökningshandlingar 1925.
170
SIF A5b:1, träningsutskottets protokoll 3/12 1919 samt PM ang verksamhetsområdena dat. 30/12 1919, bil.
till protokoll 9/1 1920.
162

49
Ahlqvist: Stockholm, södra Uppland tom Uppsala
Österberg: norra Uppland, Dalarna och Norrland.
Så nära inpå Antwerpen-OS 1920 prioriterades arbetet med eliten på bekostnad av
fördjupade lokala insatser. Instruktörerna anmodades att hålla koll på och rapportera de
idrottsmän som ”kan tänkas ifråga-komma vid uttagning till Antwerpen-truppen”.171
Kvar av den första kullen av Hjertbergs instruktörer var nu endast Axel Ahlqvist. De andra
fyra utbildades vid kursen 1917. Silfverstrand lämnade banan och återkom inte som tränare
på svensk botten. Kreigsman flyttade utomlands 1917 men återkom till Sverige och SIF
1928.
Verksamheten bedrevs efter samma linjer och organisation också inför OS i Paris 1924.
Organisatoriskt skedde en åtstramning så till vida att lokala träningskommittéer inrättades
med uppgift att stötta och kontrollera det lokala arbetet, framför allt när instruktörerna inte var
på plats.

4.3. Martin Jansson, friidrottsinstruktör i Värmland 1917-1921
I mitten av april 1917 anlände den nyss instruktörsutbildade Martin Jansson till Karlstad.
Uppdragsgivare i Värmland var distriktsförbundet och Karlstad fungerade som huvudort.172
Residensstaden hyste några statliga utbildande institutioner: läroverket, ett regemente och
folkskoleseminariet. I detta avsnitt ska vi översiktligt följa hans förmedlingsarbete på plats
med särskild betoning på utbredning i landskapet till städer, industri- och andra tätorter samt
landsbygdens jordbruks- och skogsbygder. Hur fördelades instruktionsdagarna mellan
idrottscentra (i princip städer och tätorter) och landsbygd? Inriktades kunskapsförmedlingen
särskilt på befintliga elitgrupper (nationell, regional, lokal) eller satsade han tiden på att
instruera på grundläggande nivå?
Återstoden av april tillbringade Jansson i Karlstad med följande schema: förmiddagar kl. 1012, kompanivis genomförd praktisk och teoretisk undervisning av inkallade värnpliktiga i
gymnastiksalen vid Värmlands infanteriregemente, eftermiddagar kl. 16-18, teoretisk och
praktisk undervisning för medlemmar i Karlstads Läroverks idrotts-förening i skolans
gymnastiksal. Träning/instruktion för idrotts-klubbarnas - IF Göta och andra - medlemmar
förlades till kvällar (kl. 19-21) och utomhus eftersom inga inomhuslokaler stod till buds.
Från maj månads ingång vistades Jansson i Karlskoga (2-7/5). ”Träningen” började inomhus
i Bofors Verkstäders gymnastik- och samlingslokal och ”bedrevs både teoretiskt och
praktiskt.” Resterande dagar i Karlskoga bedrevs träningen utomhus på en ”bra och välskött
idrottsplats”.
Därefter förlade han instruktionsvistelserna till Kristinehamn (7-14/5) och Forshaga (14-19/5).
Efter ett stopp i Karlstad reste han till Torsby och stannade där 21-26/5. Tiden 26 maj till 11/6
återupptogs ”träningsarbetet” i Karlstad efter det tidigare knäsatta schemat. Arvika besöktes
12-21/6 och Filipstad 26-30/6. Juli månad vistades han i Karlstad: regementet under
förmiddagar och föreningsidrotten under eftermiddag och kväll. Kortare instruktionsbesök
företogs i Säffle och Karlskoga.
De platser Jansson besökte för instruktion/träning under perioden hade alla idrottsföreningar
med flerårig verksamhet i ryggen. Han mötte alltså mer eller mindre skolade idrottsmän med
ett undantag. I Forshaga meddelade han att ”träningen” i regel besöktes av ett drygt 20-tal
”där samtliga var nybörjare”. Särskilt många namngivna idrottsmän förekom inte i
redovisningen men han noterade några individer på elitnivå i ett ”kollektiv” av hundratals på

171

SIF A5b:1, träningsutskottets protokoll 9/1 1920.
Redogörelsen bygger på Janssons rapporter till SIF 1917-1921, SIF F8:1. Vid regementet i Karlstad fanns en
idrottsförening sedan 1913. Enligt RF DI:3 angavs 500 resp. 600 medlemmar åren 1917 resp. 1918.
172

50
ett knappt tiotal orter, t.ex. Inge Lindholm (tränar korta löp och längd), CL Ellilä (tränar korta
löp och hopp) och CJ ”Massa” Lind (diskus och slägga).
Under de första tre månaderna i Värmland gjordes åtminstone en inbrytning i idrottslig
utmark, som resulterade i ny föreningsbildning. Det skedde under ett endagsbesök i Grums.
Allmänt sett kan avsikten inte ha varit annan än att instruktören skulle ägna tiden åt att ta
hand om och underhålla kunskaperna hos aktiva i de RF-anslutna föreningarna. Likväl blev
flera orter med anslutna föreningar utan instruktörsbesök: Degerfors, Deje/Dejefors, Hellefors
och Säffle. Inget tyder på annat än att träningarna/instruktionerna kom hela kollektivet till del,
någon särbehandling av eliten är svår att skönja. Janssons uppfattning och den inriktning
han lär ha följt framgår av följande citat: ”Man gynnar ej idrotten med att uppfostra och
underhålla någon eller några rekordbrytare…. Det fordras även arbete för och bland det
unga släktet vilka är de som skall hålla idrottens fana högt i framtiden.”
Stil och teknik vid utförandet av friidrottens olika grenar sysselsatte instruktör Jansson. I
rapporterna diskuterades löparnas armföring, fotställning, startställning, bålens läge,
steglängd, stegets höjd och kraft, huvudställning m.m. Också hopp- resp. kastgrenarnas
särskilda stil och teknikproblem avhandlades ingående. Intrycket är att han förmedlade en
gedigen friidrottslära - Hjertbergs standardprogram - den korta formella utbildningen till trots.
Det var en professionskunskap i Söderströms mening som denne och de andra
instruktörerna spred över landet.
De många och regelbundna instruktionstillfällena för värnpliktiga vid regementet resp. elever
vid läroverket i Karlstad hade en väsentlig kunskapsförmedlande funktion för nybörjare men
även en rekryteringspotential. Vid regementet mötte Jansson folket i vidaste mening och
många kan ha fungerat som den fria idrottens ambassadörer vid hemkomst till respektive
hemort.
Även Folkskoleseminariet i Karlstad besöktes frekvent 1920-21 för instruktionsverksamhet
bland seminaristerna. Blivande lärare var förstås en strategiskt viktig grupp att nå med
grundläggande friidrottsutbildning.
Instruktörsbesöken på olika platser användes också för att lokalt aktualisera
idrottsplatsfrågor m.m. i diskussioner med förenings-styrelser. Instruktörens expertis kunde
tas tillvara i sammanhanget. Martin Jansson kom också att engageras ”som ledare och
kontrollant” vid arbetet med att bygga en permanent idrottsplats i Karlstad, alltså Tingvalla.173
Martin Janssons engagemang i Värmland sträckte sig in på 1921. Huvuddelen av tiden lades
på städerna, särskilt Karlstad. Ett antal växande tätorter kunde också räknas som s.k.
idrottscentra och lades till besökslistan för instruktion: Kil, Degerfors, Munkfors, Hagfors,
Charlottenberg, Åmotfors, Gammelkroppa och Hellefors. Någon inbrytning på den
värmländska landsbygden till skogs- och jordbruksbygder ägde inte rum under dessa år,
med ett undantag. En dag i juni 1919 spenderade Jansson bland ett tjugotal intresserade
ungdomar i Brunskog en ort som vare sig hade idrottsplats eller ”inregistrerad” dvs. RFansluten förening: ”Ett trädesgärde disponerades som träningsplats. Intresset bland
lantbefolkningen anmärkningsvärt stort och löfte om bättre område har gjorts av därvarande
jordägare”, konstaterade Jansson.
Idrottslandskapets gränser förflyttades således inte längre ut i bygderna. Det idoga
instruktörsarbetets främsta resultat bestod sannolikt i en konsolidering av kunskaperna i
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friidrott - den teoretiska och den praktiska förmågan - bland medlemmar, säkert både ”gamla”
som nya, i befintliga klubbar i städer och tätorter.

4.4. Pedagogerna träder fram, nya instruktörsgrupper. Holmérs
epok inleds
Efter Paris OS 1924 tog SIF nya tag vad gäller instruktörsverksamheten. Martin Jansson
lämnade posten som Överinstruktör efter ett OS som för svensk fri idrott innebar en
missräkning. Gösse Holmér återvände till Sverige efter fyra år i Finland och gavs den
ledande rollen i instruktörsgruppen.
SIF:s styrelse tog nu initiativ till en översyn av instruktörernas uppgift och en kommitté
genomförde en analys och lade fram ett förslag.174 Bo Ekelund, SIF:s nye ordförande, och
pedagogen Einar Lilie ingick i gruppen. Vad skulle ett åtgärdspaket betyda för de kommande
årens verksamhet? Hur skulle förbundet balansera ”stjärnidrottens” behov mot en ambition
att förmedla och sprida friidrottskunskap över hela nationen?
Landet indelades i fem instruktörsområden enligt kommitténs förslag med en instruktör per
område. Varje område bestod av upp till sex distriktsförbund. Instruktörerna, vilka hade
lokala kommittéer som kontakt och stöd, befann sig ”ständigt (på) resande fot”.175 Med denna
grund bedrevs instruktörsverksamheten de närmaste åren. Holmér kom att sätta en ny
prägel på sysslorna.
Vid sidan av detta arbete på fältet bidade pedagoger och reformatörer sin tid. SIF bildade
1922 en Propagandakommitté (PK), där Einar Lilie och Gösta Malmgren tillförde
pedagogiska perspektiv. Kommittén lade fram förslag på en konkret propagandaoffensiv. Bit
för bit realiserades förslagen. Förutom att rikta uppvisningsturnéer mot orter där ” idrott ännu
inte finns eller är föga utvecklad” avsåg PK att sprida idrottslitteratur, ordna idrottsföredrag
och anordna utbildningskurser för ”dugande ledare och instruktörer”.176 Vissa delar av
programmet genomfördes relativt raskt. Det anordnades t.ex. idrottföredrag på flera platser,
kurser arrangerades i samarbete med Svenska Lekförbundet och en broschyr för skolidrott
spreds i folkskolelärarkåren.177 Kommittén mötte omgående internt motstånd inom SIF och
den flyttades i april 1923 till Riksidrottsförbundet (RF).
PK väckte också frågan i styrelse och VU om en ny instruktörsbefattning på elementär nivå, i
form av s.k. amatörinstruktörer.178 Ärendet bordlades med hänvisning till att
amatörbestämmelserna i nuvarande form inte medgav sådana arrangemang. Frågan
återkom i början av 1930-talet.
Lilie och Malmgren utverkade också ett uppdrag av SIF som kom att bidra till att reformera
instruktörsverksamheten. Tillsammans med Axel Jonsson bildade de en grupp som 1925
utredde och föreslog att en ny kategori instruktörer utbildades och sattes i arbete på fältet.
Den nya instruktörsgruppen skulle bestå av sk. semesterinstruktörer.179 Förslaget gick ut på
att avtala med ”framstående” aktiva idrottsmän vilka ”under sin semester mot fria resor och
fritt vivre (skulle) under-visa i idrott på mindre platser”. Högskoleungdom skulle intresseras
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SIF AI:1, ur styrelseberättelsen, Årsmötesprotokoll 28/11 1925
SIF bilaga till tryckt årsberättelse 1925. Tyngdpunkten låg i Götaland som indelades i tre områden. Svealand
(utom Värmland) och Norrland indelades i två.
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SIF AI:1, Propagandakommitténs berättelse daterad 16/11 1922, bilaga till Årsmötesprotokoll 26/11 1922.
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Ibidem och SIF AI:1, PK årsberättelse 1923, bilaga till Årsmötesprotokoll 24/11 1923.
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SIF VU protokoll 16/3 1923 resp. styrelsen 2/7 1923. Som framgått av föregående avsnitt var åtminstone
tanken med sk. amatörinstruktörer inte ny.
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SIF AI:1 årsmötesprotokoll 28/11 1925 och F8:1, mapp 4. Axel Jonsson f. 1885 (senare Rehnberg) var
allroundidrottsman och idrottsledare i Stockholm, styrelseledamot i IFK Stockholm 1912-1937 resp. SIF 19171933, verkade för kvinnlig idrott, allt enligt NF Sportlexikon.
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för verksamheten och utbildning anordnas i Uppsala och Lund.180 I begränsad utsträckning fyra kvalificerade, utsända instruktörer - kom en försöksverksamhet igång sommaren 1925.
För Lilie, Malmgren och andra stod det klart att fri idrott inte kunde spridas till landsbygden
och rota sig där utan ordnad kunskapsförmedling. Bristen på idrottsplatser var inte det
största hindret, i stället var det bristen på instruktörer med praktisk och teoretisk kunskap och
kompetens. Idrottsintresset må ha spritt sig utanför städer och tätorter ”ut till landet”. Men
den gryende och spröda landsbygdsidrotten ”saknar i regel kompetent ledning”. Med dessa
ord syftade Lilie på handledning/instruktion, inte administration.181 Den fria idrottens sak var
inte betjänt av en organisation i snabb tillväxt som tog lätt på den särskilda
professionskunskapen. Organisering och en ordnad förmedling av kunskap skulle - helst - gå
hand i hand.
Med Lilie och Malmgren som pådrivare tog SIF således initiativ till en landsbygdsinriktad,
förbundsledd elementär kunskapsförmedling. De sex förbundsinstruktörerna skulle avlastas
en orimligt stor uppgift. Tilltron till enskilda initiativ och förmåga bland klubbar och aktiva i
detta ämne kanske inte fanns. Friidrott skulle spridas över landet med kunskap om friidrott,
auktoriserad av förbundet, skulle spridas över landet.
Bland framstående aktiva fanns en betydande och för instruktion outnyttjad kunskapsreserv.
Hur utföll idén i praktisk verksamhet?
Den nya instruktörsbefattningen blev inte en landsomfattande framgångsväg för förbundets
kunskapsförmedling. Insatserna hade en tillfällig prägel. Vad gäller geografi och
regelbundenhet syns dock några tydliga mönster. Sommaren 1929 var fyra
semesterinstruktörer i verksamhet på Gotland, i Blekinge och i Robertsfors i Västerbotten
under fjorton dagar till en månad.182 Sommaren 1930 låg verksamheten nere men 1931
tjänstgjorde semesterinstruktörer i Halland, på Gotland och i Karlshamn under en till fyra
veckors tid.183 År 1932 och 1933 var endast en instruktör i verksamhet.184 Med undantag för
år 1934 då fem instruktörer tjänstgjorde i fem Norrlandsdistrikt i perioder om tre veckor till tre
månader upphörde SIF att engagera semesterinstruktörer under senare hälften av 1930talet.185 Bara åtta distrikt/län hade nappat på förbundets inviter. Instruktörsverksamheten i
denna form ströps således, men spåret var inte uttömt därmed.
Nu återstod, kan tyckas, bara en i stort sett oprövad väg att nå ut till ”den stora massan” av
idrottsmän och ledare med utbildningsinsatser. En väg som både friidrottsförbundet och
fotbollsförbundet kom att satsa på, nämligen genom kurser vilken skildras i kommande
kapitel.

4.5. Med Holmér vid rodret. Amatörinstruktörer till utmarkerna
Instruktionsverksamhetens linjer från 1925 bibehölls i stort sett de närmaste åren. Fem a sex
instruktörer arbetade i de fastlagda geografiska områdena. SIF:s styrelse och VU lämnade
ledningen av arbetet till den särskilda Instruktörskommittén med förbundsordföranden Bo
Ekelund som sammankallande.
Våren 1927 drogs nya linjer upp för instruktion och träning av eliten. Hoppare och kastare
samlades till ett fyradagars internat eller ”träningskurs”. Programmet blandade teori och
praktik under ledning av Holmér och Konrad Andersson. Den förre höll föreläsningar i
rörelselära (med bilder), olika slags arbete, idrottsmekanik, muskellära, kroppens svaga
punkter och begreppet tyngdpunkt. Den senare föreläste om massage, kroppsvård och
180
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tävlingsförberedelser. De teoretiska passen präglades uppenbarligen av Holmérs ambition
att infoga vetenskapliga synsätt. Vid ett par tillfällen hölls filmförevisningar vilket om inte
annat gav goda möjligheter till diskussion kring stil och teknikfrågor.186
Vid påsken 1928 samlades ett fyrtiotal ”olympiaaspiranter” åter i Norrköping till en
”träningskurs”.187 Denna gång var även löpare bland deltagarna, med specialiserade
program. Holmér höll föreläsningar i idrottsmekanik och muskellära. De praktiska övningarna
fördelades på de fyra instruktörerna Martin Jansson, Hugo Sjöblom, Konrad Andersson och
Olle Svedlund med Holmér som närvarande inspektör.

4.6. Utbildningens vetenskaplighet underströks i avrapporteringen
Holmér hade på uppdrag av VU satt samman ett förslag till teknisk beskrivning av den fria
idrottens grenar vilken föredrogs och diskuterades i instruktörsgruppen. Diskussionen
utmynnade i en så gott som ”enhällig uppfattning beträffande normalutförandet av alla
grenar”. Man kan se detta som en sorts påbjuden enhetlighet eller standardisering i stil och
teknik. Också träningen styrdes upp. Åter på uppdrag av VU hade Holmér utarbetat ett
(vecko)långt träningsprogram för löparna, kastarna och hopparna. En Hjertbergsstandard
ersattes från slutet av 1920-talet av en Holmérsk.
Den relaterade kunskapsförmedlingen till friidrottseliten bar förstås prägel av förberedelse för
OS. Men åtskilligt hade nog ett mer långsiktigt syfte som modeller för framtiden:
samlingarna/internaten, träning/instruktion i lag, stil- och teknikstandardiseringen, detaljerade
träningsprogram, allt har en kursprägel. Inte minst inpräntades Holmérs
anatomiskt/fysiologiskt grundade lära.
År 1930 och 1931 genomfördes tvådagars samlingar med kastare på fyra platser i
sydsverige - Örebro, Jönköping, Göteborg och Stockholm - med Holmér och ytterligare
någon i tränarstaben som ledare. Också stavhoppare gnuggades 1931 av tränarstaben i två
samlingar i Stockholm och Göteborg.188 Några år senare drogs ett trettiotal idrottsmän i
skilda grenar samman till en ”träningskurs” i Norrköping. Sannolikt rör det sig om aktiva på
nationell nivå. I princip hela tränarstaben deltog som ledare.189 Året därpå gjordes en större
satsning på sprinters och häcklöpare vilka drogs samman till veckoslutskurser på tre platser.
Även för längdhoppare resp kastare genomfördes samtidigt samma typ av tvådagars
veckoslutskurser.190
Året innan OS i Berlin stod den nationella eliten i främsta rummet för tränarnas ambitioner.
Då genomfördes nämligen veckolånga kurssammandragningar på tre platser i landet.191
1936 ”inriktades instruktörsverksamheten huvudsakligen på träning av olympiaaspiranter”
meddelade årsberättelsen utan ytterligare konkretion.192 Fler samlingar med instruktion i
särskilda idrottsgrenar genomfördes inte under slutet av 1930-talet.
Tränarstabens huvudsakliga verksamhet under 1930-talet låg dock inte på elitsamlingar av
ovan anförda slag. De hade var och en sina områden att sköta, ett uppdrag som innebar
många resor till och vistelser i idrottscentra i de distrikt som bildade ett instruktörsområde.
Men ytterligare en betydande uppgift lades till sysslorna under årtiondet som på sitt sätt
också präglade verksamheten. SIF gjorde nämligen en bred satsning på att utbilda
”underlärare” vid sidan om Holmér och de andra instruktörerna vilka utgjorde lärarstaben.
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Förutom s.k. semesterinstruktörer utbildade SIF också s.k. amatörinstruktörer/-tränare d.v.s.
en annan grupp/typ av underlärare. En kull, sannolikt den första, om 30 deltagare
undervisades under en veckas samling i Falkenberg strax före midsommar 1931.193 Dessa
båda grupper underlärare rekryterades ur f.d. aktivas led i avsikt att ta tillvara den
erfarenhet/kunskap de samlat under karriären. Båda grupperna behöll så vitt bekant sin
amatörstatus. Utbildningen torde ha varit likvärdig men källäget gör det svårt att ge ett
bestämt besked. En skillnad var att amatörinstruktören kunde tjänstgöra året runt. I en som
”strängt förtrolig” klassad undervisningspromemoria hösten 1932 tydliggjordes
amatörtränarnas uppgift. Dessa skulle ”direkt handha utbildningen av den stora massan av
idrottsmän”.194
I förbundets årsberättelser redovisas när och var förbundsavlönade amatörinstruktörer/tränare tjänstgjorde. Först 1935, d.v.s. året efter att satsningen på semesterinstruktörer
upphörde, sändes sju amatörinstruktörer ut i landet. I tolv distrikt från Blekinge i söder till
Norrbotten pågick verksamhet i perioder från tre veckor till två månader.195 1936 lät förbundet
i stort sett samma grupp resa ut på instruktörsuppdrag i landet men de åtta destinationerna
(distrikt) var med några undantag andra.196 Uppdragen var utlagda över sommaren. Tretton
amatörinstruktörer instruerade i omgångar i femton distrikt året därpå. Hela landet berördes
men tonvikten låg på Norrlandsdistrikten. Instruktionsperioderna startade i maj och höll i
allmänhet på augusti månad ut.197
Tidvis anställdes amatörinstruktörerna direkt av distriktsförbund med det egna distriktet som
arbetsområde.198 Deras stationering och omfattningen av uppdragen i tid och rum, och
därmed kunskapsspridningen i idrottens utmarker, framgår dock inte av SIF:s års-berättelse.
1938 var amatörinstruktörer verksamma i nitton av SIF:s 23 distrikt men behoven eller
”bristen på kvalificerade instruktörer” var trots detta inte tillgodosedda enligt förbundets
officiella berättelse. Men ett viktigt resultat av den omfattande instruktionsverksamheten
kunde framhållas: ”Numera kan en väsentligt ökad allmän insikt i idrottens rätta bedrivande
konstateras.”199 Instruktörernas standardiserade handledning tycks vid det här laget ha lagt
grunden till ett enhetligt idrottsutövande. Kanske hade en vildvuxen flora av ”hemmasnickrade” stilar, tekniker och träningsmetoder fått ge vika för det utlärda ”rätta” sättet? Detta
var rimligen planen.
Vid årtiondets slut 1939 kunde förbundets samtliga 23 distriktsförbund redovisa instruktörer
som åtminstone periodvis tjänstgjorde på idrottsplatserna. Nu kallades de inte
amatörinstruktörer som tidigare utan distriktsinstruktörer.200 I konsekvens härmed titulerades
tre av förbundsinstruktörerna från 1939 riksinstruktörer, Gösse Holmér, Martin Jansson och
Hugo Sjöblom.
SIF arbetade sålunda målmedvetet på att utbilda de aktiva från elitnivå i idrottscentra till de
många i småklubbar på landsbygden. Bruno Söderström noterade i sin handbok 1908 att
endast den utbildade aktive kunde med rätta kallas idrottsman. Den enhetliga, standardiserade professionskunskap som instruktörerna förmedlade, särskilt under 1930-talet, följde
samma riktmärke.
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4.7. Fotbollförbundets problem: ”stagnerande allmän
spelskicklighet” och start för instruktörsverksamhet.
Det skulle dröja in på 1920-talet innan Fotbollförbundet mer bestämt slog in på den linje som
SIF inledde 1910 med att anställa Ernest Hjertberg som instruktör. De tränare som SFF –
och för den delen vissa klubbar – engagerade dessförinnan gav självklart instruktion till
laget/spelarna men jämförelsen med den ”allmänna idrottens” instruktörer haltar.
Fotbollslagens tränare - den gängse benämningen - hade korta engagemang och förbundet
byggde inte upp en stab av tränare med långa eller rullande avtal. En grundläggande men
kanske ytlig skillnad var således att förbunden valde olika vägar.
Kan man iaktta någon skillnad mellan rollen som fotbollstränare och den fria idrottens
instruktör/tränare? I kapitel 1 noterades att tränaren i fotboll tillskrevs en tillbakadragen roll,
han ledde träningen men hade en passiv roll i matchsammanhang. Matchledning låg i
händerna på lagets kapten och lagledaren, så sade tveklöst den samtida bokliga lärdom som
konsulterats. Självklart kunde fotbollstränare med egen/gedigen erfarenhet av spel ge
taktiska och andra instruktioner inför match. Sådana saknades heller inte i svensk fotboll.
Men det förefaller i alla fall denne betraktare som om principen var att laget skulle fungera
som en självstyrande och lärande enhet. Fotbollslagets oberoende av tränaren ifrågasattes
inte. Kanske bidrog en sådan grundsats, allmänt omfattad till att Fotbollsförbundet inte slog
in på att organisera en resande tränarstab på 1910-talet? Det motsägs i alla fall inte av den
samtida i folkrörelsesammanhang gängse idén om självfostran (selfeducation) påtalad i
inledningskapitlet. Tvärtom tycktes självorganisering och självlärande följas åt inom
ungdomsrörelser på kontinenten.
En genomgång av SFF:s protokoll under tiden före 1920 - talet vittnar heller inte om något
intresse för att utbilda ledare/funktionärer i klubbar/lag t.ex. lagledare, lagkapten eller tränare.
Vid årsmötets 1918 behandling av kommande års arbetsplan förde ombudet för BohuslänDals FF Oscar Andersson fram ett förslag som siktade på en bred kunskapsförmedlande
ansats. SFF skulle anställa och ”på vissa platser i landsorten placera fotbollstränare”.201 Av
denna propå, vilken högst troligt har SIFs instruktörsmodell som förebild, blev dock inget.
Förbundet följde 1919 det etablerade programmet vad gäller lärande och engagerade, som
nämns ovan, genom att engagera två engelska proffsklubbar för 12 matcher i Stockholm,
Göteborg, Skåne och Norrköping. För följande år markerades att de internationella
matcherna i möjligaste mån borde komma ”särskilt landsorten” till del.202
Under flera år av 1920-talet saknas i stort sett alla protokoll från SFF styrelse och VU, alltså
en betydande informationslucka från den centrala fotbollsledningen. Vi får stödja oss på de
bevarade årsberättelserna i skildringen av förbundets ambitioner och aktiviteter.
Tillrättalagda skildringar i syfte att överskyla eventuella motsättningar tillhör källtypens
karakteristika.
Våren 1926 sände Riksidrottsförbundets FU en skrivelse angående propagandaverksamhet
på remiss till specialförbunden. I skrivelsen förde FU en diskussion i frågan med
utgångspunkt i en utrednings-promemoria från Propagandakommittén. FU föreslog att
propagandan skulle inriktas på utbildning av ledare och funktionärer inom RF:s idrotter, att
hela landet skulle beröras och utbildningen göras så ”idrottsligt allsidig” som möjligt.203
Det var således inte fråga om att sprida broschyrer och skrifter eller sända föredragshållare
eller idrottstrupper/fotbollslag på propaganda-turnéer ut i riket. Inriktningen skulle vara att
utbilda en stor och kompetent ledar- och funktionärsstab med rikstäckande uppgifter och
ansvar för alla idrotter. FU ställde RF-bidrag i utsikt till ”den nya” propagandan i samband
med att ansvaret överfördes från ett tillfälligt organ (PK) till det permanenta FU.
Fotbollsförbundets VU lade förslaget till handlingarna utan yttrande.
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År 1929 larmade internationella uttagningskommittén (UK) om att ”vår allmänna
fotbollstandards utveckling stagnerat och att vi håller på att passeras av nationer som vi förut
varit överlägsna…ett tecken på svaghet i utvecklingen av den s.k. elitfotbollen”.204 Kritiken
mot UK på grund av uteblivna segrar på utländsk mark sedan 1924 förbisåg att det inte
hörde till UK:s uppgifter att höja den allmänna spelnivån i landet ansåg Ceve Linde, en av
ledamöterna i UK.
Nu skred styrelsen till verket och redan vid årsmötet 1930 framlades en promemoria med
förslag till åtgärder för att höja spelskickligheten inom klubbarna.205 Förslagstexten inleddes
med en kort bakgrunds-teckning där en ”ivrig” efterfrågan på korta engagemang av s.k.
amatörtränare runt om i landet noterades. Den vägen ledde enligt utredaren bara till tillfällig
nytta. Ett detaljerat, genomtänkt och systematiskt ordnat träningsprogram kunde inte hinnas
med ”på några veckor”. Tränaren hann inte lära känna spelarna på så kort tid, tiden förslog
inte att skapa ”den tradition och den inarbetade uppfattning om träningens betydelse… som
är nödvändig för att den ska kunna ha bestående verkan”.
Också professionella tränare, t.ex. utländska förkastades. Ett sådant system var för dyrt,
medförde språkliga och sociala hinder och resultaten skulle synas först om många år
eftersom arbetet måste fördelas och splittras på ”massor av klubbar”.
Utredaren föreslog en annan väg för svensk fotboll. Förbundets åtgärder borde inriktas på att
”dana goda klubbledare och lagledare.” Med fotbollsutbildade ledare inom klubbarna
skapades ”bestående värden” till minsta möjliga kostnad och största möjliga effekt.
Instruktionskurser för klubbledare skulle anordnas från söder till norr. Samtliga klubbar inom
SFF ålades att delta. Utbildningsprogrammet omfattade spelets allmänna träning, teknik,
lagpsykologi, managerskap, skötsel av skador och uppgörande av träningsprogram m.m.
Målgrupp för den föreslagna stora utbildningssatsningen var alltså en eller flera ledare i
(samtliga) klubbar. De skulle fungera som lagledare-amatörtränare. För att organisera och
genomföra ett så omfattande kursprogram föreslogs att ett nytt organ inrättades med namnet
Tekniska kommittén (TK). När lärdomarna efter en längre tid kunde förväntas ha satt sig - på
klubbnivån - kunde frågan om permanenta instruktörsbefattningar på förbundsnivå
återupptas.
Förslaget utarbetades av Ceve Linde och antogs av årsmötet. Linde valdes som en av tre
ledamöter i TK och blev dess obestridde ledare.
Det som inträffade 1930 innebar på flera sätt ett nytt skede i SFF:s utbildningspolicy. Redan
tidigare hade förbundet haft hela landet för ögonen men lärandet hade en improviserad,
pragmatisk och osystematisk prägel. Ansvaret låg till stor del på klubbnivå. Nu avsåg SFF att
själv ta ansvar med ett organiserat helhetsgrepp. En ny verksamhetsgren infördes. Ett
standardiserat program för utbildningen skulle formuleras, praktiskt förberedas och förmedlas
till det knappa tusental klubbar som utgjorde SFF:s medlemskader. Kursverksamheten
skildras i följande kapitel. I detta avsnitt ska instruktörernas verksamhet redovisas.
Lindes förslag stötte på starkt motstånd i styrelsens VU när det strax före årsmötet lades på
bordet där.206 Fördelarna av åtgärderna motsvarade inte kostnaderna menade utskottet. I
princip tillkom det klubbarna, inte förbundet, att själva ” i främsta rummet” vidta åtgärder för
”rationell träning och spelskicklighetens höjande” menade VU. Fotbollförbundets uppgift
”kunde i stort sett endast bli handledande”. En tryckt broschyr ”i träningsfrågan” vore lämplig
ansåg VU som dock inte ville motsätta sig att förslaget genomfördes och tillstyrkte att en
teknisk kommitté inrättades och bemannades. Årsmötet i november 1930 antog, som
nämnts, Lindes förslag och i januari 1931 beslutade styrelsen att anslå 1 500kr för
ändamålet.
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VU:s inflytande sträckte sig emellertid längre. TK:s arbetsplan och ekonomiska förehavanden
skulle föreläggas och godkännas av VU enligt instruktionen för TK. Fem planerade
instruktionskurser – Sundsvall, Falun, Luleå, Söderhamn och Karlstad – avstyrktes liksom
det äskade beloppet.207 Frågan fördes vidare till SFF-styrelsen som ansåg sig inte ”böra
lägga hinder i vägen” för TK:s verksamhet och godkände arbets- och kostnadsplanen trots
den mer än fördubblade kostnadsramen.208
Det var sannolikt inte en tillfällighet att den första planerade omgången kurser, med Karlstad
som undantag, förlades till Norrland. Det får ses som ett led i en sammanhängande
strategisk satsning på fotbollsporten i de nordliga landsdelarna. Troligen låg även taktiska
skäl bakom denna initiala betoning av just Norrland. Den ”upplysta” meningen var nog att
behoven av utbildning var störst där.
För att motverka osäkerhet kring verksamheten tog TK ett initiativ för att stärka sin ställning
inom organisationen. I skrivelser till styrelsen begärde kommittén en stadgeändring så att TK
gavs en permanent (ordinarie) karaktär. Propåerna avslogs av såväl styrelse som VU.209
Vid SFF:s årsmöte i februari 1933 uppstod en diskussion om TK:s verksamhet i samband
med behandlingen av det framlagda förslaget till inkomst- och utgiftsstat för förbundet.210
Styrelsen föreslog enligt protokollet nedskärning av anslaget till TK. I debatten framhöll flera
ombud att ”småklubbarna” i hela landet, inte minst i Stockholmsdistriktet, uppskattade TK:s
kunskapsförmedlande arbete. Men brytningen i svensk fotboll gick djupare än vad några
sympatiyttringar kan antyda. De allsvenska föreningarna, d.v.s. Föreningen Svenska Serien
div. 1, hade strax före årsmötet utarbetat en skrivelse som ifrågasatte TK:s verksamhet och
existens, enligt årsmötesprotokollet.
1933 fastställde SFF bestämmelser för amatörtränare. Med sådan avsågs person som av
ideellt intresse och utan lön undervisade i ”fotbollidrott”. Amatörtränare hade inte rätt att delta
i den tränade klubbens tävlingsmatcher.211 Men förbundet hade uppmärksammat missbruk
av dessa regler. Det hade visat sig att amatörtränare anställdes mindre för träningssyfte än
för att delta i klubblagets tävlingsmatcher. Även fingerade arbetsanställningar antogs ha
förekommit.
För att undvika fusk och komma till rätta med tränarfrågan skulle SFF gå samma väg som
friidrottsförbundet, d.v.s. ”tillsätta yrkestränare.” Dessa ”fotbollinstruktörer” skulle utbildas av
TK och certifieras och kontraktanställas av SFF:s styrelse. TK:s verksamhet lades alltså
efter några år om från att utbilda klubbledare till amatörtränare till att även utbilda
fotbollinstruktörer (yrkestränare) och fördela dem på distrikten.
Utbildade fotbollsinstruktörer var under 1934 verksamma hos ett 70-tal klubbar under
sammanlagt 415 träningsveckor, d.v.s. knappt sex veckor/klubb i genomsnitt. De
förbundsauktoriserade instruktörerna var 21 till antalet. Fast anställning hade emellertid inte
kunnat erbjudas någon av dem. Enligt instruktörernas rapporter hade spelarna visat stort
intresse för rationell träning och även visat ”ökad spelskicklighet”. Bristerna bestod framför
allt i svag teknik i fråga om bolldämpning, skallning och dribbling.212
År 1935 ökade verksamheten betydligt för de utbildade instruktörerna. Nu genomfördes 778
träningsveckor i 99 klubbar av 22 instruktörer/tränare. En av dem, Harry Magnusson,
stationerades under maj tom augusti i Värmlands, Sörmlands och Västmanland-Närkes
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distrikt. Han blev SFF:s förste förbundstränare och engagerades från 1 december 1935 på
ett årskontrakt.213
De följande åren ökade instruktörsverksamheten kraftigt i och med att allt fler
fotbollinstruktörer utbildades och sattes i arbete. 1936 undervisade 52 instruktörer i 223
klubbar under sammanlagt 2 138 ”träningstillfällen”. Inte mindre än 39 200 spelare deltog.
1937 deltog 64 200 spelare i 3 350 ”träningsdagar” hos 209 klubbar. Instruktörernas antal,
totalt 60, var detta år något högre än föregående år. Även träningstiden per klubb ökade, från
fem veckor till åtta 1937.214
Från 1938 tillkom ytterligare en instruktörsgrupp, benämnda distriktsinstruktörer (137st.) vilka
alltså efter vederbörlig TK-utbildning arbetade på förbundsuppdrag. Förbundsinstruktörerna
(204 st.) hade dock en ”mera ambulerande” verksamhet. Sammanlagt genomförde dessa
instruktörer ca. 4 200 träningsdagar med ca. 78 500 deltagande spelare (spelardagar). Det
”verkliga antalet spelare” uppgavs vara ca.6 300.
Anställningsförhållandena för förbundsinstruktörerna/yrkestränarna varierade men för 11
innebar det ”något så när sammanhängande verksamhet”. År 1939 var åter 11 yrkestränare
kontrakterade för mer eller mindre kontinuerlig verksamhet under ”viss del av året”. TK
strävade alltså efter att kunna ”stabilisera” sysselsättningen för en kärna av dessa tränare.
Bland distriktstränarna, vilkas anställningsförhållanden var sämre med större omsättning som
följd, ökade också verksamheten detta år.215
Sammantaget: fotbollsförbundet byggde under 1930-talet upp en landsomfattande
kvantitativt imponerande instruktörsverksamhet. I tid sammanföll den med en ny stor
expansionsvåg för fotboll i landet, nu på landsbygden. Drygt 900 föreningar i SFF 1930 mer
än fördubblades under årtiondet som avslutades med ca. 2 100 år 1939. Utbildningsoffensiven ska sättas in i ett sådant sammanhang. Rimligen påverkades ökningstakten.
En uttalad avsikt var att sprida fotbolls-kultur (”höja den allmänna spelskickligheten”) på
bredden. Organisationen skulle stärkas med landets klubbar som mottagare, de skulle
förvalta den tillförda kunskapen. Nu var det inte en elit förbundet hade för ögonen, snarare
helheten.
Medan förebilden SIF hade en kompakt eller slimmad men under många år inkörd och
erfaren instruktörsorganisation, tvingades SFF att under ett knappt årtionde mer eller mindre
snabbt både utbilda och organisera en betydligt större stab av instruktörer/tränare för skilda
nivåer. Resultatet av en så pass omfattande praktiskt kunskapsförmedlande insats för att
höja den allmänna spelstandarden var rimligen gott. Träningsstandarden lär överlag ha
förbättrats rejält liksom de aktivas tekniska färdigheter.
En konfliktlinje i svensk fotboll blottades vid årsmötet 1933 mellan elit och bredd. I
fotbollsledningen, d.v.s. styrelse och VU, fanns en opinion för att hålla tillbaka
utbildningssatsningen. Uppgiften att hålla uppe lagens tekniska förmåga låg hos klubbarna
inte hos förbundet menade man. Föreningen Svenska serien (de allsvenska lagen) tycks ha
haft samma inställning och motsatte sig TK:s verksamhet. Mot denna hållning stod TK som
kunde räkna med stöd från småklubbshåll och sannolikt också distrikten.

4.8. Avslutning. Instruktörsexpertis och lärande praktiker
I detta kapitel har vi kunnat följa hur en mindre professionell och större semiprofessionell
idrottsexpertis utbildades och gavs utbildningsuppdrag i fri idrott och fotboll, de stora
idrotterna. Benämningarna kunde variera men instruktör - inte tränare - tycks vara den som
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genomgående användes. Valet av begrepp är inte oväsentligt, det antyder lärande praktiker
av handledande eller lärande karaktär.
En differentiering i expertisledet ägde rum: från riksinstruktörer till skilda slag av underlärare i
distrikten. Från mitten av 1920-talet tycks propagandaaspekten bli allt viktigare och insikten
att om idrott skulle få fäste runt om i landet, måste den spridas hand i hand med ordnad
förmedling av idrottskunskap eller lärande. Inte minst krävdes kompetent ledning på
föreningsnivå. Lilie och Malmgren drev den linjen i RF och SIF.
Själva idrottsläran i fri idrott genomgick två förändringar. Dels standardiserades det utlärda
programmet, dels gavs de teoretiska momenten större plats. Den Holmérska epoken
inleddes med en strukturering av instruktörsverksamheten: stil och teknikläran
standardiserades (normaliserades), samlingar och internat (träningskurser) anordnades för
elitens olika grupper som kastarlaget etc., detaljerade träningsprogram utformades m.m.
Det skulle dröja in på 1930-talet innan fotbollsförbundet satte något liknande i verket: bred
utbildning och organiserad instruktörsverksamhet. Var eftersläpningen ett tecken på att
fotbollsledningen inte ville inse vad som krävdes? I denna studie har idrottens självlärande
praktiker en central plats. Självlärande ska ses som en ändamålsenlig metod, inte en brist,
vilket har understrukits.
I den tidiga fotbollens teori var laget en självlärande och självstyrande enhet. En permanent
tränarinstitution på klubbnivå var, till och med högst upp i svenska fotboll, långt ifrån
normalfallet. Förbundets motstånd mot bred utbildning kan sökas i en (kvardröjande) ideell
föreställning om laget som en självlärande/-styrande enhet. Tesen styrks av Lindes
upprepade iakttagelser rörande bristande kvalitet i svensk klubbträning.
Kunskapsspridning var inte okontroversiell. En kamp fördes mellan intressen som ville sprida
lärandet över hela landet, alltså även till ”utmarkerna” och de som menade att den uppgiften
låg utanför de nationella förbundens verksamhetssfär. Talesmän för den förra linjen var Ceve
Linde i Fotbollförbundet och Einar Lilie och Gösta Malmgren i Friidrottsförbundet. Mot denna
hållning stod en uppfattning som förespråkade att instruktörsresurserna skulle satsas på den
nationella eliten och att breddutbildning inte var förbundens uppgift. Tankar som framfördes
av elitklubbar i större idrottscentra.
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Kapitel 5. I skolbänken. 1930-talets kurser, läran och
konflikterna.
Under 1900-talets tre första decennier följde lärandet i fotboll och friidrott till en viktig del
samma spår. Inom båda idrotterna var självlärande i en eller annan form själva grundstenen.
Man kan säga att nödvändigheten inte bara förde fram ett pragmatiskt förhållande till lärande
utan drev också på en systematisering. Metoderna se och lära, läsa och lära, diskutera och
lära samt prova och lära kunde kombineras i vad som kunde bli en stimulerande spiral som
visade en väg framåt. Tävlingens lärande potential blir central i en sådan modell: att observera, delta, diskutera, läsa och så vidare kring tävling.
Med detta synsätt får tävlandet ett långsiktigt värde utöver resultat och placering vilka mer
relateras till stunden/sammanhanget. Lärandet gynnas av tiden, med kontinuitet och
uthållighet spädes förmågan på. Det tidiga tävlingssystemet som t.ex. pokalidrotten,
oenhetligt och till synes ostrukturerat, bars upp av en lärande ambition. Prestation och
resultatjakt var förstås viktiga grundmotiv för tävlande, men långt ifrån det enda eller yttersta.
Utan lärande inga framsteg, ingen (resultat)förbättring.
En lärandemodell med andra förtecken än självstudier initierade SIF inför OS 1912, nämligen
den expertstyrda. I praktiken innebar detta att en grupp utbildade instruktörer placerades
som handledare/tränare på ett begränsat antal platser i landet med uppdrag att företa besök
eller arbetsresor i orter av i princip alla slag i distrikten. I realiteten begränsades
stationeringarna till s.k. idrottscentra d.v.s. städer och större tätorter. Landsbygden i periferin
åsidosattes länge. Instruktörs-verksamheten skildrades i föregående kapitel.
Den expertledda lärandemodellen slog under 1930-talet in på en ny väg, nämligen
kursverksamhet. Utbildningens målgrupper söktes inte bara bland de självklara d.v.s. aktiva
och idrottsledare, utan också vid sidan av rörelsen. Instruktörerna, de praktiskt inriktade
handledarna på idrottsplatsen, ikläddes en delvis ny roll som lärare när idrotten flyttade in i
klassrummet.
De största och mest populära idrotterna fotboll och friidrott satsade båda på utbildning
genom kurser. Vi vet att friidrottsinstruktörerna under 1920-talet verkade för en
standardisering av själva läran, varvid s.k. normalutförande (i stil/teknik) definierades och
träningsprogram fastlades. Förhållandena i fotboll var annorlunda, någon förbundsledd
styrning mot enhetlighet i träning och lärande förekom inte före 1930-talet. Kursverksamhet
var heller inte en av alla välkomnad eller okontroversiell syssla. Den gav upphov till konflikt
mellan skilda intressenter, kring principer och ekonomi.

5.1. Fotbollförbundets kursverksamhet
I februari 1930 tog Ceve Linde till orda i Idrottsbladet om ”den tekniska utbildningen” av
spelarna i svensk fotboll.216 I Sverige hade ”ovanligt lite” gjorts i den saken, förbundet har
haft fullt upp med serier och ”andra officiella bestyr”. Landslagsverksamheten tog säkert
mycket tid. Men för Linde stod det ”utom allt tvivel” klart att även den uppgiften, alltså
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utbildning, föll på förbundets lott. Hittills hade man överlåtit åt klubbar och enskilda att ”ordna
träningen”.
UK noterade i sin årsberättelse att den allmänna spelstandarden inte höjts i jämförelse med
andra länder. Klubbarna själva förmådde inte höja ”den allmänna spelskickligheten”, och
frågan måste lyftas till förbundet också praktiskt. Att anställa ett antal yrkestränare vilka - likt
SIF-instruktörerna - skulle avlönas och stationeras ”rättvist” över landet skulle stöta på såväl
ekonomiska som fördelningsproblem i en organisation med 922 anslutna klubbar med ca. 89
000 medlemmar vid slutet av 1930. Den vägen var inte framkomlig.
Vad som enligt Linde behövdes var en allmän kunskapshöjning: kunnigare lagledareamatörtränare, fler kompetenta lagledare, fokus på ”rationell (spelar)träning”, systematisk
och sakkunnig träning, upplysning i frågor om lagpsykologi och managerskap, kunskap om
olycksfall/skador, ordnad träning av reserver och juniorer samt kunskap i praktisk föreningsoch lagadministration. En ”upplysningsverksamhet” av det slaget var ekonomiskt och
organisatoriskt genomförbar. Med planmässigt ordnade tränings- och instruktionskurser
skulle målet nås på kortare tid än om ”en rad yrkestränare” engagerades.
Linde lade upp ett utbildningsprogram på bred bas. På lång sikt skulle det komma hela det
fotbollsspelande Sverige till del, ”det gäller ju inte att skapa några stjärnor att exponeras på
någon olympiad”. Man kan säga att Linde flyttade det nationella behovet från landslagsfotboll
till landets fotboll. Förbundet skulle således bryta sin tradition att lämna utbildningsfrågorna
till klubbarna. Som noteras ovan möttes Lindes linje av ett motstånd i organisationen.
Idéerna återkommer också 1931 i Lindes i IB framlagda femårsplan för svensk fotboll som
framgår av kapitel 2.
Förbundet skred nu till handling och Tekniska kommittén (TK) fick som sagt uppgiften att
”sörja för utvecklingen av spelets tekniska standard”, d.v.s. höja den tekniska
spelskickligheten hos spelare och lag.217 Modellen för kursprogrammet följde nära vad Linde
skisserade i sin krönika. En kurs skulle innehålla såväl teoretiska som praktiska moment och
upplägget anpassades för att pågå under två dagar, d.v.s. i praktiken genomföras under
helger. Utrymme gavs åt diskussioner och troligen viktigast, särskilda träningsprogram för
utomhus- och inomhusbruk demonstrerades praktiskt och delades ut i skriftlig form.
Under pingsthelgen 1931 samlades 33 ”lagledare” i Sundsvall för den första kursen. IB
utropade, betecknande nog, succé i rubriken till en uppföljande artikel.218 Därefter hölls
kurser på fem orter, huvudsakligen i Norrlandsdistrikten: Umeå, Boden, Falun, Söderhamn
och Karlstad. Något mer än100 klubbar sände inemot 300 deltagare.219 I augusti
genomfördes ytterligare en kurs i Uppsala med ett 30-tal ”tränare och lagledare” från
Upplands distrikt.220
Ceve framhöll att det var klubb- eller lagledare som utbildades till att bli klubbtränare. Lagets
träning och tekniska utbildning borde skötas av blott en man. Fotbollsspelets ”lärare” måste
bli ”permanenta”, och träningen/lärandet rationellt och kontinuerligt. Endast med träningsarbete på lång sikt skapades fotbollskultur. Tiden för den ”gamla” s.k. träningsmetoden” att
”sparka på ett mål” var äntligen förbi. Som ett observandum sköt han in att klubbtränarens
roll endast ”gäller den tekniska träningen inte lagsammansättningen eller klubbens skötsel i
övrigt”. Förbundet utbildade klubbtränare, inte aktiva spelare.
Kursen byggde på ett arbetsmaterial som Linde själv till stor del ställt samman. Stillbilder på
tekniska moment och träningsmetoder visades i skioptikonapparat men också rörlig
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instruktionsfilm framställdes för kursen. I augusti följande år sammanfattade han
kursverksamheten så: 1 100 ”fotbollsledare” från 322 klubbar hade utbildats vid 19 träningsoch instruktionskurser.
Inräknat 1931 års deltagare hade nu inemot hälften av förbundets ca. 900 klubbar
”klubbtränare” med utbildning i moderna, rationella träningsmetoder. Tvivel och
”motsägelselusta” bland deltagarna hade övervunnits sedan ”de sett vad det hela gått ut på”.
1932 års kurser genomfördes med något undantag på 18 platser i Svealands- och
Götalandsdistrikt.221
Av föregående kapitel framgick att förbundets VU hade den principiella uppfattningen att
åtgärder för spelskicklighetens höjande och rationell träning ”i främsta rummet” åvilade
klubbarna, inte förbundet. Inför de planerade kurserna 1931 tog sig VU:s opposition andra
uttryck. Lindes studieresa till Österrike och Ungern hade förbrukat det anslagna beloppet till
TK. Begärda medel för fem planerade kurser avstyrktes med hänvisning till detta.222 TK:s
planering vann dock gehör hos styrelsen vars tillstyrkande avgjorde frågan.
TK sökte nu ett nytt spår för att säkra sin verksamhet för framtiden. I augusti 1932
protokollfördes ett beslut att föreslå kommande årsmöte en stadgeändring som förde in TK
”bland de organ som årligen skall väljas”. VU i sin tur avstyrkte propån när den kom på dess
bord.223 TK fullföljde sitt beslut och motiverade förslaget dels med att kursdeltagarna
”undantagslöst” önskade se en fortsättning och även framfört ”en mängd önskemål” rörande
genomförandet, med argumentet att frågan om att höja spelskickligheten inte har något slut
”vare sig i Sverige eller något annat land”. Även styrelsen avslog framställningen.224
TK:s kursverksamhet fortsatte på den inslagna linjen också 1933. Av rapporterna att döma
hölls 10 kurser - utom- och inomhuskurser - med deltagare från 234 klubbar med ca. 1 100
deltagare huvudsakligen i Norrland.225 Ännu rörde det sig om tvådagarskurser för att utbilda
klubbledare till s.k. klubbtränare. Träningsprogrammet hade nu utvidgats och förbättrats.
Standardövningar med s.k. medicinboll infördes och en föreläsning hölls i fysiologi och
muskellära. De upprepade avslagen på TK:s begäran om en stadgemässigt starkare
(ordinarie) ställning medförde emellertid att de tre ledamöterna Linde, Klang och Stenborg
tröttnade och avslutade sammanträdet i november 1933 med att ställa sina platser till
förfogande. En ultimativ gest.
Det är svårt att på basis av tillgängliga källor avgöra om TK:s ställning och verksamhet reellt
var hotad. Troligen endast till omfattningen. Ledamöternas upprepade krav och hot om
avgång gav dock resultat så till vida att TK:s verksamhet från och med 1934 uppfördes på
ordinarie stat (budget), d.v.s. den var i viss mån formellt säkrad. Under 1934 genomförde
SFF tvådagarskurser- nu benämnda distriktskurser- på 10 platser från söder till norr. I
kurserna deltog ca. 670 personer från 195 klubbar.
En nyorientering introducerades 1934. För första gången genomfördes en veckokurs kallad
Centralkurs för att utbilda en ny kategori benämnda fotbollsinstruktörer. Sannolikt förelåg här
en ambition att närma sig en motsvarighet till friidrottsförbundets instruktörer.226 Förbundet
avsåg att utbilda och legitimera en grupp som mer yrkesmässigt kunde ägna sig åt
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träningsarbete. Bakom initiativet låg en avsikt att sätta stopp för ett förmodat utbrett missbruk
bland klubbar att periodvis anställa bättre spelare under täckmanteln amatörtränare.
Centralkursens 21 deltagare undervisades i träningsfysiologi, pedagogik, lagpsykologi,
muskellära och massage, regeltolkning, sjukvård och samarittjänst, löpningsteknik,
handbolls- och korgbollslekar. Tid disponerades också på att öva deltagarna i att själva
praktiskt leda och sätta ihop träningsprogram. Som avslutning fick deltagarna ett teoriunderlag som bestod av träningsprogram, träningsspecifikationer och fotbollslitteratur.
TK:s verksamhet 1934 och de närmast följande åren genomfördes, trots avsägelsen i
november 1933, fortsatt av Linde, Klang och Stenborg. Från1935 arbetade förbundets TK
med tre slags kurser: 1) tvådagars ”lätt åtkomliga” distriktskurser för lag och klubbledare, 2)
centralkursen för större fotbollscentra, kvällstid under en full vecka med mer grundlig
utbildning av ”klubbtränare” och 3) rikskursen för ”utvalt folk” från hela landet, lämpliga att
inom resp. distrikt ägna sig åt olika klubbars träning på disponibel tid alt. helt ägna sig åt
tränarsysslan.227
Från 1936 och1937 tillkom skolkurser och det senare året undervisade instruktörerna drygt 1
500 elever på åtta platser, både vid folkskolor och läroverk. På ordinarie skoltid bibringades
skolungdom (pojkar) nu ”elementär” fotbollsutbildning.TK stod för ”arbetsprogrammet” som
godkänts av Skolidrottsförbundet.228 Året därpå utvidgades ”skolinstruktionen ”betydligt” och
omfattade 117 lektioner på 40 platser varvid knappt 4 000 ”pojkar” deltog. På förbundets
uppdrag utarbetade Linde också en ”handbok i fotbollsidrott” för skolungdom med titeln
Pojkarnas Fotbollbok. Den trycktes i en upplaga om 15-20 000 ex. och spreds
kostnadsfritt.229
1939 tredubblades instruktionsverksamheten bland skolungdom. Över 320 lektioner hölls vid
57 läroanstalter och antalet undervisade elever steg till mer än 10 720. På många platser
möttes instruktörerna dock inte av samma förståelse, underförstått i lärarkåren.230 Lindes
fotbollbok för pojkar (ny)trycktes i 20 000 ex. och utdelades till föreningarnas juniorlag och
skolungdom samt rektorer, skolföreståndare och kollegier vid skolor för ”manlig ungdom”.
Trots TK:s massiva utbildningsverksamhet under 1930-talet avslutades 1938 års berättelse
med ett beklagande: ”bristen på kunniga ledare är ännu mycket stor”. Mot bakgrund av att
SFF under årtiondet ökade medlemskadern från drygt 900 klubbar till 2 100 år 1939 och från
89 000 medlemmar till 165 000 framstår yttrandet som mer rimligt. En snabb fördubbling av
medlemskadern möttes av förbundet med tränarutbildning och instruktionsverksamhet på ett
sätt som inte skett tidigare.
Förbundet tog således på sig ansvaret för utbildning och gjorde det systematiskt och
genomtänkt. Åtgärder för ”spelskicklighetens höjande” motiverade att TK inrättades 1931 och
de första årens kurser. Under intryck av den mycket raska tillväxten kom insikten om
utbildningsbehovets omfattning, också i nybörjarleden, att djupna vilket bidrog till en
omsvängning bland de tveksamma i förbunds-ledningen. Det säger sig självt att den
fotbollslära som TK spred på dessa kurser inte lämnade stort utrymme för individualisering.
Tiden var knappt tilltagen, många skulle utbildas och det drev på en standardisering. Troligt
är också att TK, inte bara tvingad av praktiska omständigheter, verkligen ville sätta en
standard för lärande och träning.
Under senare delen av 1930-talet erhöll SFF medel från Tipstjänst som startade sin
verksamhet hösten 1934. Från 1936 hamnade betydligt större belopp på TK:s budget och
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gav skjuts åt den växande kursverksamheten.231 Utan tipsmedlen hade TK:s verksamhet
knappast kunnat expandera i den takt som skedde.

5.2. Friidrottsförbundet och kursverksamheten
År 1929 passerade SIF:s medlemskader 1 000 klubbar och antalet medlemmar i dessa
översteg 100 000.232 Tio år senare passerades 2 000 anslutna klubbar med råge, totalt 2
328. Medlemsantalet i dessa klubbar uppgick till 235 000.233 Fotbollsporten hade således en
jämförbar men klart mindre organiserad numerär. Men det betyder inte säkert att fri idrott
hade en så mycket bredare spridning över landet. En fotbollsplan utgjorde ofta första steget
och själva grunden för en idrottsplats och idrottsverksamhet. Den fria idrottens löparbanor,
hoppgropar etc. utgjorde komplement/-kompletteringar vilka krävde både
anläggningskunskaper och ekonomi utöver vad de flesta klubbar disponerade.
Intrycket av en översiktlig läsning av IB är att fotboll genererade ett större spaltutrymme än fri
idrott. Fotbollens från mitten av 1920-talet landsomfattande seriesystem gick på djupet, det
nådde långt ut på landsbygden. Kanske viktigare ändå var dess regelbundna veckopuls från
maj till och med september, år efter år. Friidrott kom inte i närheten av att kunna erbjuda en
sådan arsenal av åskådningsmaterial i form av regelbundet matchspel. Ett fast nationellt
seriesystem för fri idrott etablerades först i början av 1930-talet och det nådde inte alls lika
långt ut i landet.234
Rekryteringen till och av nya fotbollsklubbar under 1930-talet gynnades sannolikt av såväl
det täta, regelbundna tävlandet och en större uppmärksamhet i idrottspress och lokala
tidningar. Men fri idrott behöll och spädde på sin position som den största idrotten i landet.
Hur bar sig SIF åt? Vad den fria idrotten saknade i utbyggt tävlingssystem kanske
kompenserades av dess mångåriga, rörliga kunskaps-spridande instruktionsverksamhet runt
om i landet ända sedan 1910-talet? Från kapitel 4 vet vi att SIF redan 1925 hade tankar på
att utbilda nya lärar- eller handledargrupper som semester- och amatörinstruktörer. På
landsbygden, utanför städer och tätorter var idrotts-intresset väckt men det saknades
”kompetent ledning” enligt förbundets utredare Lilie. Stod SIF i beredskap att sjösätta en
utbildningsoffensiv?
Lämnade diskussionen i SIF:s styrelse spår av intressekonflikter? Vem eller vilka skulle
utbildas? Ställdes målgruppen elit mot bredd? I vilken mån lades kurser i idrottens utmarker?
Standardiserades själva idrottsläran (professionskunskapen), d.v.s. legitimerades ett visst
(normal)utförande? Vilket undervisningsmaterial framställdes? Handhades ledning och
organisation av kursverksamheten av ett särskilt, efter hand permanent, utbildningsorgan
som TK i SFF eller på annat sätt?
Av fotbollsavsnittet ovan framgick att kursverksamhetens omfattning gynnades av tillkomsten
av Tipstjänst från hösten 1934 och stegrade ekonomiska bidrag därifrån under andra hälften
av 1930-talet. Kunde även SIF dra fördel av den uppkomna situationen? Drev SIF någon
större propagandakampanj under 1930-talet som kan bidra till förbundets raska tillväxt räknat
i klubbar och medlemstal?
Som framgår av föregående kapitel var Einar Lilie, i det civila rektor vid en skola i Göteborg,
en av de mer aktiva för att ge skjuts åt friidrottens instruktions- och utbildningsfrågor. När
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SIF:s Propagandakommitté flyttades över till RF fortsatte han där men ”återkom” även i SIF:s
1925 nybildade Instruktörskommitté. Det var i dessa två, av allt att döma tillfälliga organ, som
idéerna om propagandaturnéer och semesterinstruktörer utvecklades. Men också tankar
kring kursverksamhet väcktes till liv där.
I ett PM till distriktsstyrelserna från mars 1925 utvecklade Lilie idéerna och bjöd samtidigt in
till idrottskurser under sommaren.235 Den ena förlades till Göteborg och hade såväl ”manlig
som kvinnlig avdelning”. Den andra skulle hållas i Sundsvall och avsåg Norrlandsdistrikten.
Kurserna omfattade fri idrott, de ”viktigaste” idrottsliga friluftslekarna, elementär
simundervisning och motionsgymnastik. De sålunda utbildade instruktörerna skulle ha
kompetens nog för ”elementär” idrottsundervisning. Fortsatt utbildning av semesterinstruktörer planerades i universitetsstäderna Uppsala och Lund.
Att döma av årsberättelserna arrangerades inte några idrottsledarkurser de närmaste åren.
Från 1928 övertog ett centralt linjeorgan, VU uppgifterna från Instruktörskommittén, vars
insats sålunda blev av ett förberedande slag. Någon permanentning av ett organ för
utbildning var inte på tal.236
VU gav Holmér i uppdrag att utarbeta ett förslag till ”teknisk beskrivning av samtliga den fria
idrottens grenar”. Troligen ansågs det att en samordning av de självständigt arbetande
instruktörernas idrottslära skulle komma till stånd. Förslaget föredrogs vid SIF:s träningskurs
för olympiaaspiranter i Norrköping påsken 1928.237 Med samtliga instruktörer närvarande, så
när som på en, diskuterades frågan ”hela dagen” med resultat att en ”så gott som enhällig
uppfattning nu råder beträffande normalutförandet av alla grenar”. En enhetlig lära skulle från
nu föras ut till idrottsplatserna.
År 1929 drogs kursverksamhet igång på bred front. Med förbunds-instruktörerna Holmér,
Jansson och Sjöblom som lärare genomfördes 17 kurser från söder till norr: fyra i Norrland,
fyra i Götaland och nio i Svealand. Kurserna omfattade fyra till sju dagar och vände sig till
”föreningsledare och idrottsmän”, manliga resp. kvinnliga idrottsledare och elever vid
folkskoleseminarier. Härutöver handledde instruktörerna på sina stationeringsorter även
studenter i universitetsstäderna, elever vid läroverk och rekryter vid regementen och militära
skolor.238 Styrelsen ”ville livligt anbefalla just arbetet bland” den svenska ungdomens
blivande lärare.
Även 1930 höll SIF kurser för strategiskt valda grupper utanför idrottsrörelsen:
läroverkslärare, folkskollärare och -lärarinnor, studenter vid universitet, högskolor och GCI,
elever vid läroverk och ”militärer”. Målgrupper inom friidrottsförbundet utgjorde idrottsmän,
idrottsledare och ”damer”. Kurstiden varierade mellan fem dagar och några veckor med
förbundsinstruktörerna som lärare.
Geografiskt placerades kurserna över hela landet med tonvikt på Götaland och Svealand. Ett
samband föreligger mellan kursplacering och instruktörernas stationering. SIF genomförde
också en specialsatsning på i distrikten utvalda ”kastare”, d.v.s. slägga, diskus, kula och
spjut. Dessa samlades till kurser på fyra olika platser över landet för specialtrimning.
Västerbottendistriktet utbildade en grupp nya semesterinstruktörer.239
År 1931 genomförde Holmér, Jansson, Sjöblom och Conrad Anders-son fem kurser i
Norrland, åtta i Svealand och elva i Götaland.240 Liksom tidigare söktes flera målgrupper
utanför SIF: underofficerare och furirer vid regementet på Kviberg, Göteborg,
studenter/akademiker vid universitetet i Uppsala/högskolor i Göteborg, folkskollärare och 235
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lärarinnor i Karlskrona och Söderhamn, och ”militärer” i Karlskrona. Tredje årskursen vid GCI
deltog i tre kursomgångar under Holmérs ledning. För ”ledare och idrottsmän” bland
förbundets medlemmar gavs fyra kurser, för ”kvinnlig idrott” sex instruktionskurser, dvs.
något fler. Dessa avsåg att utbilda ledare och omfattade korta kurser på två dagar till
veckokurser.
1931 samlades också kastare resp. stavhoppare till specialträning ett par veckoslut i
Stockholm och Göteborg. En ny kull amatörinstruktörer utbildades under en sommarvecka i
Falkenberg.
1932 var ett år med Olympiska sommarspel förlagda till Los Angeles. Förbundet drog kraftigt
ned på kursverksamheten vilket sannolikt har sin huvudsakliga förklaring i att instruktörernas
arbete dels lades på ordinarie instruktörsarbete - praktisk handledning på idrottsplatsen - i
resp. distrikt, dels på att förbereda olympiaaspiranter i landet. En annan förklaringslinje
framkommer dock i protokollen.
Förbundsordföranden Bo Ekelund kunde vid årsmötet 1932 konstatera att
instruktörsverksamheten ”under det gångna året varit föremål för mycken diskussion och
kritik”.241 Förbundet utredde därför instruktörsverksamheten och begärde därvid in yttranden
från distrikt och klubbar.
Men kritik flammade upp redan vid årsmötet 1931.242 Fyra klubbar i Stockholm, nämligen IK
Göta, IK Mode, IF Linnea och SoIK Hellas, begärde i en dagen före årsmötet inlämnad
skrivelse att årsmötet skulle behandla frågan om att SIF skulle ge bidrag till eller ”stödja
klubbarnas verksamhet”. Friidrottens stora specialklubbar i huvudstaden befann sig i
ekonomiskt nödläge, menade man. Deras internationella tävlingar gav inte någon vinst
medan SIF kunde gottgöra sig stora vinster från landskamper och mästerskapstävlingar.
Intäkterna från förbundsarrangemangen hade i stort sett oavkortat lagts på
instruktörsverksamheten: ”Det torde sakna motstycke inom svensk fysisk fostran, att ett
specialförbund offrar så stora belopp på instruktionsverksamheten och att dessa uteslutande
tas ur egna tävlingsarrangemang på en och samma plats år efter år.”
Satsningen på instruktörsverksamheten äventyrade föreningarnas existens och ”särskilt i
Stockholm tro vi inte att den är så betydelsefull”. Klubbarna krävde andel av vinsten från
förbundsarrangemang i huvudstaden.
En intressegrupp av fyra Stockholmsklubbar formerades således och gick i opposition mot
förbundsledningens prioritering av instruktörsverksamheten och ifrågasatte dess betydelse.
Den följande diskussionen speglade en konflikt inom SIF mellan elit- och breddklubbar men
också mellan centrum och periferi. Instruktörsverksamhetens stora värde för friidrotten i
”landsorten” intygades av bl.a. kapten Ernst Killander som representerade Stockholms
Idrottsförbund. Befann sig IK Göta i kris berodde det på klubbordföranden Sven Låftmans
politik, d.v.s. att värva idrottsmän eller ”odla stjärnkult,” anförde en annan talare.
Instruktörsverksamheten försvarades som det förefaller effektivt.
En utredning av förbundets undervisningsverksamhet kom likväl till stånd.243 Styrelsen
konstaterade självkritiskt att ”missnöjet varit jämnt fördelat över landet” sett över de sju år
som ”undervisningsverksamheten” pågått. Enkäterna bland distriktsförbund/föreningar visade
att man var överens om systemets brister. Bland annat ansågs instruktörsdistrikten för stora
och besök lades vid olägliga tidpunkter och var för korta. Uppenbarligen förslog resurserna
inte till att arbeta av behoven hos både elit och bredd. Klagomålen kom från de senare. Ett
allmänt önskemål var ”mer instruktion - om möjligt till ett billigare pris”.
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Förbundsstyrelsens väg blev att samtidigt ”bearbeta” flera spår i den fortsatta verksamheten,
1) stegvis decentralisera instruktionsverksamheten, 2) utbilda fler underlärare, s.k.
amatörtränare och 3) minska instruktörsdistrikten. På sikt skulle amatörtränare ansvara för
utbildning av den ”stora massan” av idrottsmän. Förbundsinstruktörernas tid och kompetens
skulle ägnas eliten.
Holmér, som intagit den ledande positionen i instruktörsgruppen ville, med hänvisning till
kurserna 1927,1928 och 1931, gå vidare med ”träningskurser” för ”stjärnidrotten.” Han
förespråkade också att system med serietävlingar mellan distriktens föreningar skulle
organiseras som lämplig propaganda. De stora föreningarna blev rekommenderade att
fortsatt anordna tävlingar på nationell och internationell nivå.
Således hade SIF vid ingången till 1933 en plan som, åtminstone på papperet, tillgodosåg
både elitens och breddidrottens behov. De motsättningar som visat sig kring
instruktörsverksamheten kunde biläggas.
Under 1933 hölls en fyradagars ”träningskurs” för ett 30-tal idrottsmän från hela landet under
ledning av fyra instruktörer. Samtidigt utbildades ca. 500 s.k. föreningsinstruktörer i kurser
om tre dagar till en vecka över hela landet. Dessa fördelade sig jämnt över Götaland,
Svealand och Norrland, sex vardera. Den tidigare satsningen på skolor, regementen m.m.
upphörde. Nu inbjöds medlemmar i ”folkbildnings-, nykterhets- och liknande
sammanslutningar” att medverka vilket ägde rum i ”större eller mindre” omfattning.244
Begreppet föreningsinstruktör ska rimligen tolkas bokstavligt och bör då ses i ljuset av
förbundets ambition att decentralisera instruktionsverksamheten och lägga den på en form
av (ny)utbildade underlärare. 1934 utbildades drygt 360 föreningsinstruktörer vid 15 kurser
varav 9, 3 och 3 förlades till Svealand, Götaland resp. Norrland. Vissa instruktörer
tjänstgjorde tidvis vid läroverk, folkskoleseminarier, folkskolor, flickskolor och regementen.
Instruktörerna samlade också 1933 vissa elitgrupper till tredagars träningskurser på olika håll
i landet: kastare och framförallt häcklöpare, sprinters och längdhoppare.245
1935 utbildades inga föreningsinstruktörer men väl amatörinstruktörer för distrikt i Norrland
vid veckolånga kurser i Östersund, Storvik och Hudiksvall. Kring midsommar höll
förbundsinstruktörer vecklånga träningskurser för ”elitidrottsmän” i Motala, Smedjebacken
och Ulricehamn.246
1936 utbildade SIF åter nya förbundsinstruktörer vid 2 a 3 dagarskurser varvid man följde
stationeringsplaner uppsatta av distriktsförbunden. En veckolång kurs kring midsommar
genomfördes i Sigtuna för att utbilda 21 amatörinstruktörer från 15 distrikt från söder till norr.
En stor del av sin tid ägnade förbundsinstruktörerna åt träning av olympiaaspiranter.247
Förbundet utarbetade också broschyren Träning vars hela upplaga om 10 000 exemplar
slutredovisades redan under vintern 1936/37. En omarbetad och utökad upplaga om 15 000
ex. trycktes upp och tillhandahölls kostnadsfritt för förbundets föreningar.248 Kursverksamheten 1937 inleddes med en fyradagars kurs i inomhusträning för deltagare i föregående
års Sigtunakurs. Även fortsättnings- och repetitionskurser stod nu på programmet. Holmér,
Jansson och Sjöblom medverkade som lärare vid kurser anordnade av distrikten.
Kursverksamheten 1938 inleddes med en tredagarskurs i inomhusträning för föregående års
nybörjare på utbildningen för distrikts-instruktörer. Elva personer deltog och de kom från
Halland i sydväst till Västerbotten i norr. En fortsättnings- och repetitionskurs för blivande
distriktsinstruktörer genomfördes under en dryg vecka med 17 deltagare från Halland till
Västerbotten. Deltagarna erhöll kompetensbevis som amatörinstruktörer.
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Två drygt veckolånga kurser för att utbilda föreningsledare hölls i Axvall resp. Sollefteå med
43 resp. 45 deltagare från närliggande distrikt, alltså Götaland och Norrland. Sannolikt gällde
detta utbildning av föreningsinstruktörer inte föreningsadministratörer. Överlärare och
biträdande lärare var nämligen förbundsinstruktörerna Jansson och Holmér och andra
instruktörer.
Årsberättelsen 1938 poängterar även att förbundets instruktionsbok Träning nu kommit till
”ökad användning” vid statliga institutioner som ”grundläggande lärobok” i friidrott. Slutsatsen
”början är härmed lagd till en länge eftersträvad och nödvändig enhetlighet vid undervisningen i fri idrott” är talande. Den öppna och pragmatiska lärande-metoden hade gått i
graven och ersatts av en förbundsstyrd med enhetlighet som förebildlig modell. 249
Utbildningens målgrupp flyttades från de aktiva till nya lärargrupper d.v.s. instruktörer av
skilda slag. Ett epokskifte var genomfört.
Under 1939 bekräftades den sedan tiotalet år inslagna vägen. Sextio föreningsinstruktörer
utbildades under veckolånga kurser i Norrlandsdistrikten och Skåne. Distriktsinstruktörer i
Götaland resp. Norrland samlades för vidareutbildning under 2 a 3 dagars ”kurskonferenser”
med föredrag, film och praktisk instruktion.250

5.3.Friidrottens Dag, en årlig ”prova på” kampanj 1934 -1940
Det är alltså tydligt att SIF dels genomförde en bred, centralt ledd utbildning av idrottslärare,
dels standardiserade kunskapen. De nya friidrottslärarna - amatör-, distrikts- och
föreningsinstruktörer - förde nu ut läran sommar och vinter till distrikt och klubbar på bred
bas. Att organisera en ordnad kunskapsspridning för fri idrott var förstås inte något som kom
av sig själv, ett självändamål.
Det var ett strategiskt valt steg med implikationer i brukarleden. En kärna av tillgänglig och
godkänd kunskap formades. Den avsåg att föra idrottsutövande från nybörjarlek och -lust till
en profession i sig, och lärandet från improvisation till ordnad metod och program.
Minns att Bruno Söderström redan1908 hävdade att organisationens uppgift var att utbilda
de aktiva, endast den utbildade kunde kallas idrottsman. Idrott som ett tidsfördriv hörde inte
hemma i organisationen. Under 1930-talet intog SIF den positionen. Vidare: organisationens
samhällslegitimitet fördjupades genom att verksamheten byggdes kring och utvecklade en
seriös, genomarbetad kunskap om idrott.
Rekryteringen av nya aktiva gynnades troligen av att ett fast program eller lära - åtminstone i
teorin - fanns på plats för att redan tidigt styra och introducera nybörjaren på idrottsbanan.
Med en god inskolad grund följde också en längre sikt framåt.
SIF drog även igång en särskild, riksomfattande propandakampanj för att dra till sig nya
”lärjungar” som mer utgick ifrån ”prova på” än kunskapsspridning. Friidrottens Dag
arrangerades från 1934 av SIF i samarbete med Stockholmstidningen.251 Alla distrikt
medverkade och Idrottens Dag genomfördes samtidigt över hela landet under några dagar
vid försommartid. Tävlingen, som omfattade fyra grenar - hopp, kast och två löpgrenar –
lanserades som en ”rikstävling på hemmabanor”. Vem som helst kunde få delta, man ville
inte minst väcka intresse bland s.k. klubblösa och föreningar utanför RF. Tävlingsresultaten
sammanräknades och poängsattes. Bästa distrikt resp. klubb i riket korades och bästa klubb
i varje distrikt. En individuell gren-tävling hörde också till programmet. Arrangemanget
genomfördes 1930-talet ut.
Friidrottens Dag blev en framgång för organisationen, dvs. det nationella förbundet, distrikt
och klubbar. Första året, 1934 noterades knappt 9 000 starter totalt men ”idén var ny,
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organisationen i sin linda och tiden knapp”.252 Inte bara deltagandet skulle växa, efterhand
omfattade arrangemanget fyra dagar. Olympiaåret 1936 passerades 25 000 starter och året
därpå nästan fördubblades antalet då 47 000 passerades. Arrangören fann siffran
överväldigande, men tyckte ändå att vissa distrikt ”ännu ej på långt när uttömt sina resurser”
och syftade på Stockholm som intog en ”genant” placering i kön.
I Radiotjänsts Idrottskrönika söndag den 1 maj 1938 presenterade Holmér kortfattade
träningsråd inför friidrottsdagarna vilka också fick spaltutrymme i årets tävlingsbroschyr. Inte
förrän vi kommer över 100 000 starter är vi riktigt nöjda, utropade rikstränaren.
År 1939 nåddes det målet då 115 000 starter registrerades. Att propagandamomentet stod i
förgrunden blir tydligt när vi tar del av ett arrangörscirkulär 1938: ”det behövs inga ordnade
idrottsplatsförhållanden, för den eller de föreningar som ännu inte förfogar över sådana.
Grenarna är sådana att de kan avgöras på vägar och inte ordnade idrottsplatser.” Också
fotbollsspelare, skidlöpare, brottare, boxare, cyklister m.fl. uppmanades att delta. Friidrottens
Dag var en manifestation och kraftansträngning för friidrott, den äldsta av alla idrotter, av
aktiva inom alla idrotter.253
Friidrottens Dag överlevde inte de kommande beredskapsåren. Riksmarscher och fältsport
blev den tidens signatur. För friidrottsorganisationen tjänade dessa idrottsdagar dubbla
syften dels som propaganda och mobilisering för fri idrott som sådan, dels som dynamisk
kraft att hålla fotbollsorganisationens tillväxt stången. Inte utan avund noterades en närmast
självgenererande förmåga hos fotbollens seriesystem/-tävlingsorganisation. Detta storskaliga
friidrottsprojekt motiverades säkert av organisationskonkurrens.

5.4. Massidrott, tipsmedel och kursverksamhet på 1930-talet
En expertledd lärande modell infördes på förbundsinitiativ med den instruktörsverksamhet
som SIF drog igång från 1910-talets början. Även fotbollförbundet slog in på den linjen men
först tjugo år senare. Med 1930-talets omfattande kursverksamhet fick expertisen ett nytt
aktivitetsfält. De tog på sig rollen som lärare och instruktör. Nu blev instruktion och kurser
idrottens mest efterfrågade och legitima lärande praktiker, en helomvändning från
pionjäråren kring sekelskiftet 1900 då självstudier i olika former var den behöriga metoden.
Övergången ser ut att gå hand i hand med att teoretiska moment ges större plats och att
idrottsläran och professionskunskapen standardiserades. Praktiken överlämnades till de
aktiva.
Med framför allt kursverksamhetens intåg blev klubbledare, inte de aktiva, utbildningens nya
målgrupp. Förbunden insåg att själva hade de inte någon möjlighet att nå den ständigt
växande skaran aktiva. Insatserna inriktades på att i görligaste mån höja kompetensen inom
klubbarnas ledning. Klubbarna rustades alltså för att föra instruktionen vidare till de aktiva.
Utbildningen differentierades väsentligt och på så vis tillgodosågs behovet av olika
kvalitetsnivåer. Från tvådagarskurser till de som omfattade flera veckor.
Konkreta träningsprogram utarbetades och spreds i skriftlig form över hela landet. Läran eller
professionskunskapen standardiserades. Friidrottens normalisering leddes av Holmér,
fotbollens av Linde.
Friidrottsförbundet låg steget före även ifråga om att dra igång bred kursverksamhet. SIF
blev mönsterbildande bland de stora förbunden.
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Båda förbunden lyckades göra inbrytningar i det civila och militära utbildningsväsendet och
drog med framgång till sig elever till sina utbildningar i folkskolan och vid läroverk. Det
skedde under 1930-talet då den frivilliga skolidrotten fick ett uppsving.254
Kursverksamheten tillgodosåg, vad man kan se, hela landets behov. En viss särbehandling
av Norrland förekom fortfarande i fotboll.
Inom bägge förbunden mötte utbildningsförespråkarna opposition från elitidrottsintressen:
klubbarna i allsvenska serieföreningen resp. vissa elitklubbar i den fria idrottens Stockholm.
Förbundens knappa resurser för kunskapsförmedling borde läggas på nationens främsta.
Båda förbundens tillfördes stora bidrag av tipsmedel från 1936 och framöver. Det var inte
närmare föreskrivet hur det väsentligt höjda anslaget skulle användas.255 Men både SIF och
SFF tog tillfället i akt att expandera utbildningsverksamheten.
SIF:s stora propagandaprojekt Friidrottens Dag ses här i ett sammanhang av
organisationskonkurrens med framför allt fotboll. Att en organiserad ”prova på”-kampanj som
första introduktion skulle kunna matcha fotbollens spontana attraktion var förhoppningen.
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Kapitel 6. Idrottsrörelsen som lärande organisation.
Lärande praktiker i fotboll och fri idrott 1880 – 1940.
Denna undersökning har behandlat en arsenal av lärande verktyg som de aktiva idrottarna
upptäckte och tog i bruk under de decennier som betraktas som idrottens genombrott.
Skriftens titel ger exempel på några ofrånkomliga redskap: se och lära, läsa och lära, lyssna
och lära. Andra var mer praktiska som delta/utföra och lära, till exempel springa, hoppa och
kasta. Eller spela fotboll. Instruera eller handleda var lärande metoder som självlärda och
senare allt mer skolade tränare och instruktörer tillämpade från 1910-talet och framöver. Med
ökande teoretisering av det lärande stoffet kom kurser alltmer i bruk. Den förändringen ägde
rum under 1930-talet. Man kan säga att lärandet flyttade in elever/aktiva och experter/lärare i
klassrummet.
Lärande hör förstås ihop med den kunskap som idrottsmän skulle inhämta, med andra ord
själva idrottsläran. Den s.k. professionskunskapen står emellertid inte i förgrunden i denna
studie och redovisas som komplement till bokens huvudfokus, de lärande praktikerna. Andra
historiker har, som redovisas inledningsvis, mer ingående skildrat utvecklingen av träning,
stil/teknik och spelstilar: särskilt Leif Yttergren, Lennart K. Persson och Thomas Pettersson
(friidrott) samt Bill Sund och Torbjörn Andersson (fotboll).
Lärande kan förenklat sägas ske i tre steg: 1) input (ta in/emot kunskap), 2) perception
(varsebli, uppfatta och öva) och 3) output (tillägnad kunskap, praktiskt utöva och
förmedla/sprida). I denna studie behandlas inte steg två, benämnt varseblivning. Källor för att
angripa den typen av problemställningar är sällsynta och har inte eftersökts. Huvudfokus
läggs på kunskapsinhämtning och -spridning som de kan spåras i samtida skriftliga källor:
läroböcker, fackpress och dokument från de båda riksförbunden. Friidrott och fotboll är de
idrotter som studeras och jämförs. Det finns goda skäl att välja dessa: de hade störst
anslutning och var ojämförligt mest populära hos publik och press.
Bokens disposition hänger samman med dess frågeställningar. Fyra frågor är
grundläggande:
-vilka lärande praktiker användes för att utbilda/forma aktiva fotbolls - spelare resp.
friidrottens löpare, hoppare och kastare?
- hur utvecklades lärande från självstudier (enskilt) till verksamheter organiserade av
förbunden?
- vilka spänningar/konflikter blottades i organisationerna?
- vilken betydelse hade lärande för organisationerna utöver inflöde av kunskap?
Vid sidan av dessa uppmärksammas flera andra frågor under hand som undersökningen går
vidare. Bokens andra kapitel behandlar frågor kring kunskapsinhämtning via tryckta källor
som tidningar eller tidskrifter och böcker från 1880-talet till 1940. Många kunskapare, både
inom och utom den organiserade idrotten, svenskar och utlands-födda tog till orda och drev
på inflödet. Kunskaparnas omvärldsorientering ges en viktig roll i kapitlet. I tredje kapitlet
undersöks hur tävlingar kom att användas i stor skala som lärande instrument: deltagande
praktik och visuella lektioner för aktiva på läktaren. De före-bildliga idrottarnas exempel
spelade huvudrollen i den sortens undervisning.
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I kapitel fyra fokuseras på frågor kring förbundens instruktörer. Vilka var de, vilken utbildning
hade de? Efterhand utvidgades och differentierades gruppen. Viktiga, rentav brännande
problem, restes rörande hur förbunden skulle fördela instruktionsresursen geografiskt och
idrottsligt-socialt. Hur påverkades idrottsläran när experter tog över ansvaret från de
aktiva/lekmännen själva?
I kapitel fem skildras hur lärandet flyttades från idrottsplatsen till klassrummet. Instruktören
blev mer av lärare i takt med att de teoretiska inslagens betydelse blev viktigare.
Övergången till kursorienterad utbildning skedde samtidigt som idrottsrörelsen under 1930talet tog steget från städer och större tätorter till landsbygden och blev en massrörelse fullt
ut. Fanns ett närmare funktionellt samband mellan dynamisk tillväxt i rörelsen och
utbildningsoffensiven? En tolkning kring sambandet redovisas och diskuteras.
Källäget är relativt gott. Litteratur och tidningar för att undersöka kunskapare och publicistisk
verksamhet har kunnat användas. Facktidningar med säte i Stockholm och Göteborg ger
underlag för skildringen av den offentliga idrottsverksamheten i form av tävlingar, men även
rapporter från studieresor och instruktörsbesök i landet med mera. Protokoll,
verksamhetsberättelser och andra dokument från förbundens lednings- och utbildningsorgan
utgör en stomme för att undersöka de nationella organens aktiviteter och ställningstaganden.
Ett begränsat antal år under 1920-talet saknas protokoll från SFF men huvuddragen i
förbundets verksamhet kan följas i verksamhetsberättelser. Samtida berättelser av enskilda
idrottsmän med personliga vittnesbörd om lärande är sällsynta och fragmentariska. Ett
informativt exempel redovisades - höjdhopparen Karl Österberg.
I detta avslutande kapitel sammanfattas resultaten och relateras till två generella
organisationsmodeller. De representerar två olika sätt att i en enkel form beteckna idrotten
själv eller dess organisation. Den första beteckningen - rörelsen - kan sägas motsvara ett
hävdvunnet synsätt. Det präglas av tre element: självorganisering, pluralistisk och
decentralistisk.256 Den andra beteckningen -samfundet - utgår från tre element vilka ger
organisationen/idrotten en helt annan karaktär: planmässig, enhetlig, centralistisk. Rörelse
och samfund är således två metaforer som beskriver en organisation på ett övergripande
plan. Uppenbart är att en genomgripande förändring av idrottsorganisationen sker under
tiden från 1880-talet till 1940. Enligt min mening kan dessa båda begrepp dels understryka
organisationens betydelse för historien, dels hjälpa till att förtydliga skeendet.
I en studie av idrottsrörelsens formering i Värmland under 1900-talets fyra första decennier
använder jag den presenterade modellen. Resultaten pekar på att idrottsrörelsen tog tydliga
steg från rörelsens öppna men begränsade ordning till ett sammanhållet samfund. Den nu
föreliggande undersökningen har fokuserat på lärande praktiker i fri idrott och fotboll. Här ska
de empiriska resultaten relateras till analysmodellen: rörelse contra samfund. Kastar
analysmodellen nytt och relevant ljus över idrottens lärande, d.v.s. läran, lärmetoderna och
dess organisation?
Det säger sig självt att de lärande praktikerna ändrades på grundläggande vis under de
sextio år som denna studie omfattar. En lärande idrottsman omkring sekelskiftet 1900 – eller
utbildad för att använda Bruno Söderströms ord – var autodidakt eller självlärd. Han läste sig
till idrottskunskap, han såg eller observerade utövad idrott, han deltog eller praktiserade
själv, han lyssnade och diskuterade idrott med andra. Ett tiotal hand- eller läroböcker vittnar
om det tryckta ordets betydelse för inlärning och professionen som idrottsman. Det tryckta
ordet, tillgängligt för alla, kunde fungera som en stomme för självlärandets andra mer flyktiga
praktiker.
Lärandet var då som senare personligt men långt ifrån en enskild angelägenhet. Denna
studie har pekat på kollegiala lärande praktiker, t.ex. knutna till tävlingar eller matcher. De
framstår som länkar i en kedja av lärande arbetsgemenskap med en eller flera kombattanter.
Nederlag fungerade som en lektion, en hel räcka förlustmatcher blev en lärande strategi. Ett
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sådant lärande perspektiv var en organiserande faktor för tävlingsverksamhet på alla nivåer:
landslag, elitklubbar, landskapslag och i lokala kretsar.
Enligt ett vanligt synsätt ses jakt efter resultat/prestation som primärt mål för allt tävlande
oavsett sammanhang och tid. Då bortses emellertid från det nära sambandet med en
grundläggande lärande ambition. Framsteg i form av förbättrade prestationer förutsätter ett
aktivt förhållande till lärande.
Ett kollegialt självlärande var det som stod till buds för pionjärårens idrottsmän. Åtagandet
var personligt, lärmetoden pragmatisk. Tidigare studier har berört självlärandet med
jämförelsevis lätt hand. I min undersökning har kunskap om självlärande sammanfogats och
en grund för fortsatta studier kring metoden blivit lagd.
Med idrottsexpertisens successiva intåg som instruktörer/kursledare ändrades förhållandena.
Lärandet centraliserades alltmer och lades i händerna på riksförbund vilka formulerade
målbilder med begrepp som ”fotbollskultur”. Det skedde parallellt med att idrotten växte till en
massrörelse. Självlärande och personligt åtagande fick ge vika för en ny ordning med
påbjudet, organiserat lärande. Med förmedlarna kom en ny tid. Tendensen blev klart
manifesterad först i 1930-talets intensiva utbildningsverksamhet.
Alltmer teoretisk kunskap från samtida natur- och samhällsvetenskap vävdes in i läran,
särskilt anatomi, fysiologi och psykologi. Horisonten vidgades men inskolningen lades under
förbundskontroll genom att läran centraliserades och standardiserades.
Under pionjäråren spårades tendenser eller ansatser till att forma intellektualiserande
idrottsmiljöer - organiserade samtal och diskussioner, bibliotek/läsning. Den expertledda
utbildningen saknade heller inte inslag av diskussion och reflexion. Både vid instruktionstillfällen och kurser ”schemalades” samtal och diskussioner. Intrycket är att sådana inslag
institutionaliserades under 1930-talets kursverksamhet men så mycket mer vet vi för
närvarande inte om detta.
Lärande gick ofta hand i hand med propaganda. Förbunden arrangerade tidvis
uppvisningsturnéer av elitlag/-trupper och kampanjer av typ prova på (Idrottens Dag). Båda
syftena vävdes in i en aktivitet utan klar åtskillnad.
Lärandets betydelse stannade inte vid den aktives färdighet/kunskap i någon specifik idrott
t.ex. höjdhopp. Inskolningen fungerade också som ett viktigt moment i socialisering in i
idrottsgemenskapens krets. Idrottstidningar hade, tycks det, en gemenskapsbyggande
funktion för den länge glest spridda rörelsen.
I bägge förbunden förorsakade satsningarna på lärande interna konflikter. Spridning av
professionskunskap till idrottens utmarker mötte motstånd från elitklubbar och större
idrottscentra. Konflikterna hade både geografiska och idrottsligt sociala dimensioner vilka
markerade idrottens beroende av större samhälleliga sammanhang. Den breda
medlemskaderns resp. den geografiska periferins intressen kunde inte sopas under mattan.
Den expanderande utbildningsverksamheten kunde från mitten av 1930-talet genomföras
med ökande statsanslag i form av tipsmedel. Därmed kunde förbunden fullfölja en central idé
i svensk idrott, nämligen den att hela landet skulle beröras. Särskilda satsningar på
kunskapsspridning i Norrland genomfördes systematiskt redan från 1920-talet. Med stöd i
allmänandan i organisationen och med helheten för ögonen kunde starka särintressen hållas
tillbaka.
Förbundens omfattande utbildningssatsningar under 1930-talet sammanföll med en
fördubbling av antalet klubbar och medlemskadern. Det kan inte ha varit en tillfällighet,
idealet från Söderströms tid om den utbildade - och lärande - idrottsmannen upprätthölls med
förbundsorganiserad inskolning. Att enbart bättre prestationer/resultat var den ambition som
styrde förbundens utbildningssatsningar torde vara ett förenklat synsätt.
Utbildningsoffensiven byggde också på en insikt om att en massmobilisering bara kunde rota
sig ordentligt om den genomfördes hand i hand med ordnad förmedling av relevant kunskap.
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Fotbollförbundet tog upp utbildningsverksamhet senare än friidrottsförbundet. I friidrott tog
riksförbundet kontroll över och styrde en central instruktionsverksamhet från 1910, i
anslutning till förberedelserna till Stockholms-OS, vilken stegvis byggdes på. I denna studie
argumenteras för att SFF:s ”senfärdighet” har att göra med föreställningen om laget som en
självstyrande/enhet lärande vilken behöll ett starkt grepp i fotbollskretsar in i 1930-talet. Den
spelarrelaterade modellen, med djup förankring i samtida folkrörelseidéer om självuppfostran
och eget lärande/självstudier, formades till fotbollens styrande och lärande kultur under mer
än fyrtio år. Carl V Lindes kamp för instruktions- och kursverksamhet avsåg att modernisera
och rationalisera fotbollskulturen genom expertledd inskolning. Förbundet ställde sig bakom
en lärande metod som resursstarka elitklubbar tidvis slagit in på och som innebar att ansvar
flyttades från laget till experten.
Några förhållanden pekar på att svensk idrott - här fri idrott och fotboll, de mest populära
idrotterna - tog steg i samfundsriktning vad gäller lärande. För det första vidtogs en
standardisering eller, med en samtida term, normalisering av resp. idrotts lära. Uppgiften
genom-fördes på uppdrag av de båda riksförbunden. För det andra utbildades särskilt under
1930-talet en stor kader av underlärare, det vill säga instruktörer eller lärare på distrikts- och
klubbnivå. Att skola in de aktiva blev deras uppgift. För det tredje är det tydligt att
riksförbunden alltmer tog över ledning och styrning för utbildningen från de aktiva själva och
lag (klubbar).
Lärandets utveckling karakteriserades sammanfattningsvis av centralisering, mer
planmässighet och större enhetlighet. Å andra sidan måste idrottsverksamheten i praktiken
falla tillbaka på sin självorganiserande lokala tradition. Lärande är och var personligt, lärareller instruktörsresursen begränsad och förbunden saknade verktyg att följa upp och hålla i
de storskaliga lärande ambitionerna.
Denna studie har kunnat följa i spåren på flera tidigare undersökningar. Såväl konkret
sakhistoriskt som metodiskt har kunskapsläget kunnat föras framåt. I de idrottshistoriska verk
jag utgått ifrån behandlas idrotterna var för sig. Greppet i min studie, att ställa fotboll och
friidrott sida vid sida, har visat sig fruktbart. Jämförelsen har påvisat intressanta skillnader
mellan de största idrotterna. Friidrottens tidiga satsning på expertledd skolning ställs mot
fotbollens länge självorganiserande, jordnära praktik. Friidrottsförbundet var i det avseende
mer modernt än vad SFF och klubbväsendet var, trots förekomst av en del korta
tränarsejourer. Genom undersökningen löper också spår av en påtaglig
organisationskonkurrens mellan de båda idrotterna. Den problematiken är förstås värd ett
mer ingående studium kring till exempel organisation, rekrytering och över huvud lokal
förankring.
Denna studie har också framhållit de inre slitningarna inom resp. förbund på ett sätt som inte
gjorts i tidigare undersökningar. Det gäller lärandet/skolningens samband med fördelningen
av dessa resurser geografiskt, det vill säga centrum mot periferi resp. idrottsligt-socialt, det
vill säga elit mot bredd. Konflikten kan, tillspetsat uttryckt, sägas ha stått mellan satsning på
landslaget eller landets idrott. Spannet mellan dessa poler var stort.
Tidigare studier har förstås observerat och skildrat fenomenet läromästare/förebilder och
dess betydelse för lärandet, inte minst om de varit utländska. I denna studie betonas
tävlandets funktion inte bara som lektion utan även det upprepade tävlandet (nederlagen)
som en lärande strategi. I denna skrift framhålls också att tävlingar/matcher mellan inhemska
klubbar (aktiva) är en form av samarbete och bildar en vardaglig lärande arbetsgemenskap i
lokala kretsar. Gemenskapsperspektivet har, ofta outtalat, fått stå tillbaka för ett generellt
rivaliserande och rangordnande synsätt.
I denna undersökning flyttas också perspektivet från studium om träning till lärande
(praktiker). Båda ingångarna är förstås användbara. Det tycks mig som om studier rörande
träningens historia gärna kommer att handla om stil/teknik och resultat/prestation relaterade
till ambitioner att utveckla och förbättra dem. Med fokus på lärande praktiker förs min
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undersökning in mot ett bredare grepp på organisationen som helhet och alltså fler intressen
och aspekter än resultatoptimering.
Denna undersökning har också redovisat en tidigare inte använd uppsättning analytiskmetodiska termer, vilket hör ihop med att fokus har flyttats från träningens historia till det
lärandets historia. I denna studie görs ett försök att teckna självlärandets metoder som något
mer än improviserade, ofullgångna ansatser. Begreppen lärande (arbets)gemenskap,
kollegialt självlärande och lärande praktiker är metodiska grepp som ger elementär stadga åt
analysen och bidrar väsentligt till de sakhistoriska resultaten.
Under de sextio åren från 1880-talets början till 1940 skiftade idrottsrörelsen i Sverige
karaktär. Den utvecklades från delvis hälsomotiverade aktiviteter i välbärgade kretsar i större
städer till bredaste folkliga och ungdomliga rekrytering på landsbygden. Den centrala
organisationens grepp om verksamheten stärktes. Det som startade som en fri och spontan
rörelse förändrades under 1900-talets första decennier till en sammanhållen,
samfundsliknande organisation med hundratusentals medlemmar. Inte minst tog lärandet
nya former. På sitt sätt genomfördes en helomvändning. I takt med massrekryteringen
menade opinionsbildande och ledande personer att riksförbunden måste driva på och
organisera en upprustning av grundläggande kunskaper på klubbnivå. Lärandet
centraliserades och en omfattande utbildning av klubbledare vidtog. Kunskapen
normaliserades och förmedlades genom kursverksamhet. Lärmetoden självstudier, som
markerade en annan tids anda och kunskapsväg, var inte en bana för moderna förbund.
I boken Idrott i Amerika år 1908 drev den förutseende kunskaparen Bruno Söderströms
tesen att den centrala förbundsuppgiften bestod i att utbilda de aktiva, d.v.s. forma verkliga,
eller lärande, idrottsmän. Min studie har visat att denna tes i stor skala kom att hörsammas
inom de studerade förbunden ett par årtionden senare.

76

Litteraturförteckning
Allhems sportlexikon. Del 1-3. 1948-1951.
Andersson Torbjörn, Kung fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut
till 1950. 2002.
Hellspong Mats, Boxningssporten i Sverige. En studie i idrottens kulturmiljö. 1982.
Janzon Bode, Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige,
särskilt Göteborg, intill 1900. 1978
Janzon Bode, Ett annat åttiotal. Idrott för quinnor, idrott för gentlemen. Idrottsarvet årg. 1986.
Janzon Bode, En hela folkets sak? Idrottsrörelse och samhällsintressen under 1900-talets
första hälft, några hållpunkter. Idrott, historia och samhälle, årg. 1992.
Janzon Bode, Paragrafer, pokaler och politiska inkast. Idrottsdistriktet Värmland 1900 -1940,
omvärld och formering. 2016.
Jerneryd Roland, Hur idrotten kom till stan. Göteborgs idrottshistoria 1800 -1950. 1981.
Lindroth Jan, Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915. 1974.
Lindroth Jan, Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska
idrottsrörelsen 1919 - 1939. 1987.
Meinander Henrik, Towards a Bourgeois Manhood. Boys´ Physical Education in Nordic
Secondary Schools 1880 -1940. 1994.
Nordisk Familjeboks sportlexikon. Del 1- 6. (NF) 1938-1946.
Olsheden Jan och Olsson Stellan, Vad gjorde farfar i höjd? Stämningar kring idrottens arenor
före 1914. 1969.
Persson Lennart K., Yankees – föredömen eller skräckexempel? Det amerikanska fotbollslandslagets besök i Sverige år 1916. Idrottsarvet årg. 1990.
Persson Lennart K., De stora läromästarna. Den brittiska fotbollen och Sverige före första
världskriget. Idrottsarvet årg. 1992.
Persson Lennart K., Den hårda kampen. Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första
världskriget. 2011.
Persson Lennart K., och Pettersson Thomas, Svensk friidrott 100 år. 1995.
Sandblad Henrik, Olympia och Valhalla. Idéhistoriska aspekter av den moderna
idrottsrörelsens framväxt. 1985.
Stachura Peter, The German youth movement 1900-1945: an interpretative and
documentary history. 1981.
Sund Bill, Fotbollens maktfält. Svensk fotboll i ett internationellt perspektiv. 1997.
Sund Bill, Fotbollens strateger. Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt
perspektiv. 2015.
Svensk idrott 1903-1953. En ekonomisk, historisk och sociologisk undersökning. 1953.
Yttergren Leif, Träna är livet. Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1888-1995.
2012.
Tryckta källor och samtida skrifter
Balck Viktor, Illustrerad idrottsbok. Del 1-3. 1886-1888.
Bättre fotboll. Engelska fotbollsförbundets officiella instruktionsbok. 1936.

77
Fria Idrottens Dag 1938. Officiell tävlingsbroschyr.
Fria Idrottens Dag 1940. Officiell tävlingsbroschyr.
Hjertberg, Ernest, Handbok i friidrott. Del 1-3. 1911-1912.
Holmér Gösta, Holmérs idrottsbok. Lärobok i hopp, kast och löpning. 1929.
Holmér Gösta, Träning. 1936.
Johanson Anton, Fotboll. Idrotternas bok 1. 1905.
Jonason David, Svensk fotboll. 1917.
Linde Carl V., Allt om fotboll. 1934.
Linde Carl V., Modern fotbollsträning. 1934.
Linde Carl V., Pojkarnas fotbollbok. 1939.
Svenska Fotbollförbundet. Årsberättelser.
Svenska Idrottsförbundet. Årsberättelser
Söderström Bruno, Allmän idrott. Idrotternas bok 3. 1907.
Söderström Bruno, Idrott i Amerika. Idrotternas bok 6. 1908.
Tait Alexander, Association Fotboll. 1906.
Periodika
Nordiskt Idrottslif (NI).
Idrott. Den svenska landsortens idrottstidning.
Idrottsbladet (IB).
Start. Tidning för Göteborgs idrottsmän. (1893), Illustrerad tidning för idrottsmän (1894ff).
Otryckta källor
Riksarkivet, Arninge
Svenska Fotbollförbundets arkiv (SFF)
Protokoll (A-serier)
Utgående handlingar (B-serier)
Inkomna handlingar (E-serier)
Svenska Idrottsförbundets arkiv (SIF)
Protokoll (A-serier)
Ämnesordnade handlingar (F-serier)
Riksidrottsförbundet (RF)
Liggare och register (D-serier)

