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Den svenska idrottshjältens historia
En analys av några av de tidiga svenska idrottshjältarna
John Hellström

Inledning
När Carolina Klüft vann sitt OS-guld i Aten i augusti 2004 var hennes första
instinkt att söka upp sin syster på läktaren. Därefter sprang hon ärevarv på
arenan insvept i en enorm svensk flagga. Ärevarvet med den egna nationens
flagga är numera en lika given del av segerritualen som medaljutdelningen och
nationalsången. Att vinna en olympisk guldmedalj är idag inte bara en personlig seger, det är i nästan lika hög grad en seger för den egna nationen. Det är
idag så självklart att svenska idrottsmän fungerar som representanter för Sverige
och svenskarna att vi knappt ens reflekterar över det. Jag vågar påstå att det inte
finns någon arena i samhället där det är så självklart att uttrycka nationella
känslor som inom idrotten. I samma ögonblick som en idrottsman drar på sig
den svenska landslagsdräkten blir han eller hon en representant för Sverige
och svenskarna. Deras segrar blir svenska folkets segrar, deras förluster blir
svenska folkets förluster. De största svenska idrottsmännen, nationella idrottshjältar som Gunder Hägg, Ingemar Johansson, VM-lagen i fotboll både 1958
och 1994, Ingemar Stenmark och Björn Borg har kommit att stå för något
mycket mer än bara sina idrottsprestationer. De har blivit en del av det moderna svenska kulturarvet. Men hur blev det egentligen så? När började svenska
idrottsmän betraktas som hjältar? Vilka förväntningar hade man på svenska
idrottsmän i början av seklet, inte bara i fråga om idrottsprestationer, utan även
i fråga om moral och uppförande? Att svenska folket får utlopp för sin fosterlandskärlek genom idrotten är en självklarhet idag, men hur såg det ut när
idrotten var ung? Var idrottsmännen hjältar på samma sätt som idag eller såg
man annorlunda på idrottshjältarna då? Det är frågor som inspirerade mig till
den D-uppsats1 i historia om den svenska idrottshjälten som ligger till grund
för den här artikeln.

En teoretisk genomgång av hjältebegreppet
Gunder Hägg, Ingemar Johansson, Björn Borg och Ingemar Stenmark är Sveriges största nationella idrottshjältar. Med nationella hjältar menar jag här att
deras prestationer på idrottsarenan i kombination med deras personliga egenskaper på olika sätt har gjort dem till representanter för Sverige och svenskheten på ett generellt plan. Men vad beror det på? Vilka drivkrafter var det som
försatte hela svenska folket i en sorts kollektiv hypnos när de tävlade och som
gör att de fortfarande lever kvar i det kollektiva svenska minnet?
1 ”Den svenska idrottshjälten”, D-uppsats vid historiska institutionen vid Stockholms universitet, HT-03
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Det räcker inte att konstatera att de var ovanligt framgångsrika. För det
första finns det exempel på andra framgångsrika svenska idrottare som inte
blivit nationalhjältar. Det vanligaste fallet är de idrottsmän som bara blir betraktade som hjältar av en begränsad idrottsintresserad krets. För det andra är
det omöjligt att en idrottsprestation, hur stor den än må vara, ensam kan leda
till en sådan masshysteri som under Stenmarks slalomåk eller Borgs Wimbledonfinaler. Det måste helt enkelt ligga andra faktorer bakom en sådan total
hängivelse för en idrottsman, utöver den rena idrottsprestationen. Vilka dessa
faktorer kan vara och vad det egentligen innebär att vara en idrottshjälte är
frågor som jag kommer att diskutera i den här artikeln.
Huvudkällan för den här undersökningen är dagspress och idrottstidningar från den svenska idrottens internationella genombrott vid OS i Aten 1906
fram till OS i Los Angeles 1932. Det största intresset är knutet till medias bevakning av några av de största svenska idrottsmännen från den tiden. Grundfrågan har varit att belysa hur dagspressen beskrivit idrottsmännens prestationer och i vilken mån de bidragit eller inte bidragit till att göra hjältar av idrottsmännen.

Hjältebegreppet i forskningen
Hjältar finns i någon form i alla kulturer. Ändå finns ingen vedertagen definition av begreppet. Uppfattningarna om vad hjältar är och vilka egenskaper som
kan sägas vara typiska hjälteegenskaper går brett isär. Det är en fråga om synsätt. En traditionell syn på hjältar utgår från sagor och myter där hjältens egenskaper ses som eviga. Hjältar är olika i olika kulturer men i grund och botten är
det samma hjälteideal som hela tiden återkommer fast i nya former. Framför
allt kan en hjälte inte vara relativ, han eller hon kan inte visa upp andra, mindre
hjältelika egenskaper, och ändå fortsätta att vara en hjälte. Levande människor
kan i den meningen inte vara hjältar utan ses snarare som stjärnor eller berömdheter. De verkliga hjältarna i den moderna västerländska kulturen är
istället uppdiktade figurer som Sherlock Holmes eller Tarzan.
Ett modernare sätt att se på hjältar betonar samhällets behov av hjältar som
styrande för hjältebegreppet. Varje kultur konstruerar hjältar utifrån de behov
av förebilder som finns i samhället. Det är inte egenskaperna i sig som är betydelsefulla, utan de ideal som de återspeglar. Ser man samhällets behov av förebilder som styrande för hjältebegreppet är det uppenbart att hjältebegreppet är
relativt. Det ger också helt andra möjligheter till forskning om hjältar än om
man utgår från hjälteidealen som eviga.
Det vi kan vara överens om är att hjältar på något sätt är en avspegling av
den kultur som de hör hemma i. De egenskaper som en hjälte har och de
hjältedåd han eller hon utför är intimt kopplade till den sociala kontext som
hjälten verkar i. Man kan säga att en hjälte förkroppsligar de ideal som en
kultur eller en grupp bär på.
Gunder Hägg är ett exempel på en modern hjälte som under sin aktiva tid
utförde prestationer som fick stora delar av svenska folket att beundra honom
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och se honom som en representant för Sverige och svenskheten. Historikern
Johnny Wijk skriver bland annat om den massiva uppmärksamhet i massmedia som Gunder Hägg fick.2 Han menar att:
Gunder Hägg för det svenska folket blev något mycket mer än en framgångsrik idrottsstjärna. Han blev även en nationalidol med en intensiv massmediabevakning som tidigare saknat motstycke. Det handlade om en personkult och ett idolskap som gick vida förbi idrottens intresseområde och flyttade ut Hägg på en större samhällsarena.
Gunder Hägg var oerhört populär efter alla sina världsrekord på arenorna i
Sverige. Men när Hägg vintern 1943 reste till USA för att möta de bästa amerikanska löparna växte intresset för Hägg till ren hysteri. Resan till USA gjorde
Gunder Hägg till en ambassadör för den svenska nationen och den svenska
livsstilen. Han vann alla lopp han ställde upp i mot den amerikanska eliten och
när han reste hem igen var han om möjligt än mer mytomspunnen och upphöjd svensk hjälte än när han for.
Hjälten som representant för en nation är en av de viktigaste hjältefigurerna i det moderna samhället. Idrottshjältar har i ett litet land som Sverige fått
stor betydelse för svenska folkets självupplevelse. Etnologen Billy Ehn resonerar i sin uppsats Nationell inlevelse kring vad det är inom just idrotten som framkallar så starka fosterlandskänslor hos svenskarna.3 Något förenklat menar han
att idrotten fungerar som ett medel för nationell självhävdelse. I samma ögonblick som en idrottsman utför en uppmärksammad idrottsprestation omvandlas prestationen till nationell prestige. Miljoner människor förenas i en enskild
person. Denna person ”laddas” med typiskt svenska egenskaper och blir en
representant för Sverige och svenskheten.4
Orvar Löfgren har, i samma bok som Ehn, diskuterat kring varför just idrottsmän blev nationella idoler och hjältar under de första årtiondena av 1900-talet.
Han menar att moderniseringen av det svenska samhället även gällde kulturarvet. De gamla nationalhjältarna, krigarkungarna och deras generaler var inte
längre representativa för det nya Sverige som var under uppbyggnad. Man behövde nya hjältar, laddade med det nya samhällets värden. Vetenskapsmän,
upptäckare och industripionjärer fick kring sekelskiftet enorm publicitet.5 Det
skapades, enligt Löfgren, en helt ny typ av förebilder och det är ingen tillfällighet att idrotten fick en nyckelroll i moderniseringen av Sverige. Idrottsrörelsens värden stämde på många sätt väl överens med modernitetens krav.6
Liknande exempel finns i andra europeiska länder. Antologin European
Heroes är en jämförande studie där en rad forskare undersöker några av Euro2 Följande uppgifter om Gunder Hägg är hämtade från Johnny Wijk, ”Idrott, krig och svenska löparstjärnor”
i Studier i idrott, historia och samhälle (Stockholm 2002), s. 301–313.
3 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige (Stockholm 1993), s. 209.
4 Försvenskningen av Sverige, s. 210–211.
5 Ibid., s. 55.
6 Ibid., s. 55.
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pas mest framstående idrottshjältar under 1900-talet i syfte att se vad som varit
avgörande för att göra just dessa till hjältar. Undersökningarna visar att de egenskaper som skapar hjältar skiftar beroende på tidpunkt, plats och sociala förutsättningar.7
Sociologen Jean-Michel Faure har forskat kring den franske tennisstjärnan
Jean Borotra som tillsammans med Lacoste, Cochet och Brugnon kallades för
tennisens fyra musketörer, inspirerat av Alexandre Dumas roman. Med sina
olika stilar förde tennisen som sport tankarna till de rafflande och eleganta
duellerna i De tre musketörerna. I en tid när entreprenörskap och framåtanda
markerade hög status framträdde Borotra och de övriga musketörerna som representanter för de värden som framträder i romanen, värden som den franska
överklassen också uppfattade som typiskt franska. Samtidigt erbjöd de också
en ny väg för en något vilsen överklass att uppnå status och framgång utan att
göra avkall på sina gamla värden och traditioner. Inte minst var amatörskapet
betydelsefullt i en tid då den gamla överklassens värden höll på att försvinna i
en kultur av effektivitet och framgång. För en amatör var tennisen ett sätt att
leva, inte ett sätt att tjäna pengar.8 Faures slutsats blir att bara de som lyckades
personifiera en nations eller en viss grupps kulturella identitet och uppfattningar om moral och ideal kunde bli nationella hjältar.9
Siegfried Behrmann konstaterar i sin studie över boxaren Max Schmeling
att han blev en ljuspunkt och ett hopp för många tyskar på 30-talet när tyskarna
led som värst under depressionen. Han blev en förebild för många arbetare,
eftersom han tagit sig från botten till toppen enbart med hjälp av sina nävar,
och för den tyska nationalkänslan när Tyskland var ekonomiskt nedtryckt av
den hårda Versaillefreden.10 Men det som i efterhand gjorde Schmeling till en
riktigt stor tysk hjälte var hans attityd till Nazityskland. Han vägrade säga upp
sin judiske manager och visade tydligt sin antipati mot Hitler och nazisterna.
Efter kriget blev han en symbol för det goda Tyskland.11

En modell över hjälteprocessen
En idrottshjälte är alltså en person med förmågan att vinna stora segrar. Vidare
har en nationell idrottshjälte personliga egenskaper som gör att han kan personifiera folkliga ideal. På så sätt blir idrottshjälten både en representant för nationen och en förebild för folket. Vilka stora segrar hjälten måste vinna och
vilken personlighet han måste ha för att få status som nationell hjälte beror,
som vi sett, på den sociala kontext som idrottsmannen verkar i. Men just dessa
två aspekter av hjältebegreppet, förmågan att utföra hjälteprestationer och en
personlighet som stämmer överens med folkliga ideal, verkar vara gemensamma
7 Richard Holt, J. A. Mangan, & Pierre Lanfranchi, European Heroes – Myth, Identity, Sport (London 1996)
s. 5–6.
8 European Heroes, s. 89–90.
9 Ibid., s. 86.
10 Ibid., s. 108–110.
11 Ibid., s. 112.
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för alla moderna hjältar, oavsett om man diskuterar idrottsmän eller andra sorters hjältar.
I den process som skapar idrottshjältar kan man identifiera tre aktörer. För
det första har vi idrottsmannen, som med sina idrottsprestationer och sin personlighet skapar själva förutsättningen för hjälteskapet. För det andra allmänheten, folket, som kollektivt identifierar sig med idrottsmannen och ser honom
som en representant för den egna gruppen. En svensk hjälte visar med sina
prestationer och sin personlighet vad svenskarna och den svenska karaktären
kan prestera.
Den tredje aktören, massmedia, utgör länken mellan idrottsmannen och
allmänheten. Massmedia, framför allt dagstidningar,12 presenterar idrottsmannen för sina läsare och värderar indirekt hans prestationer genom att ge idrottsmannen mer eller mindre uppmärksamhet. Allmänhetens uppfattning av
idrottsmannen är mer eller mindre beroende av hur han framställs i media.
Billy Ehn menar att de starka känslor som en idrottsprestation väcker hos många
människor behöver översättas, från fysiska och mätbara prestationer, till symboliska och mer mångtydiga budskap. Massmedia ger känslorna mening, genom sitt nationalistiskt präglade språk, och gör idrotten till en arena för nationella känslor. Det som egentligen bara är en kroppslig handling omtolkas till
hjältedåd med nationell betydelse.13
Sambandet mellan dessa tre aktörer och deras respektive roller i hjälteprocessen kan sammanfattas i följande modell:

Idrottsman

Funktion

Handling

– Bär på egenskaper som
stämmer överens med
allmänhetens ideal

– Utför de idrottsprestationer
som kan tolkas som
hjältedåd

– Förebild och representant
för denna allmänhet
Massmedia

– Fungerar som länk mellan
mellan idrottsmannen
och allmänheten

– Ger uppmärksamhet åt
idrottsprestationer
– Omtolkar idrottsprestationer
till hjältedåd och skapar bilden
av idrottsmannen som en hjälte

Allmänheten

– Bär på de ideal och behov av
förebilder som idrottshjälten
lever upp till

– Identifierar sig med
idrottsmannen
– Bekräftar medias hjältebild

12 Jag utgår här från situationen vid tiden för min undersökning. I vår tid har TV sannolikt tagit över den rollen.
13 Försvenskningen av Sverige, s. 215.
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En kort analys av uppmärksamheten kring Gunder Hägg utifrån denna modell
skulle ge följande resultat. Hans idrottsliga prestationer bestod i en rad världsrekord inom en av de allra mest prestigeladdade grenarna i friidrott. Men, och
det är viktigt, Hägg fick också chansen att demonstrera sin överlägsenhet i en
internationell miljö. Det var i USA som Gunder Hägg förvandlades från en
hyllad idrottsman till en ambassadör för Sverige, en förebild för svenskheten.
Hans fantastiska idrottsprestationer förvandlades till hjältedåd. Den internationella bekräftelsen var nödvändig för Häggs status som nationalhjälte. Den
svenska förmågan, personifierad i Gunder Hägg, måste testas ute i världen för
att få legitimitet. Behovet av att visa upp en positiv sida av Sverige var stort.
Hägg har själv beskrivit i en av sina memoarböcker hur just oron för ett nederlag, som skulle betyda en sådan skam för Sverige, gjorde honom mer nervös än
han någonsin varit tidigare inför ett lopp.
Gunder Häggs personlighet och bakgrund var också betydelsefull för hans
hjältestatus. Han kom från en liten ort i Jämtland och lärde sig springa i skogen. Under träningsperioderna på vintrarna drog han sig tillbaka till landsbygden där han tränade genom att springa på myrar och i djup snö. Han var lågmäld och ödmjuk men samtidigt rationell och systematisk i sin träning. Hans
personliga egenskaper och bakgrund representerade en stil som många svenskar
kunde uppskatta och identifiera sig med. Han fungerade verkligen som en representant för den svenska livsstilen.

De första idrottshjältarna
Den svenska idrottsrörelsen fick sitt internationella genombrott vid de olympiska spelen i Aten 1906. Det var första gången som Sverige representerades
av en officiell olympisk trupp, bestående av 57 man som erövrade 2 guld, 5
silver och 7 brons. Det var också första gången som dagspressen hemma i Sverige
ägnade olympiska spelen daglig uppmärksamhet. De största tidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö rapporterade i stort sett dagligen från tävlingarna,
både i form av telegram och i längre reportage. De olympiska spelen 1906,
1908 (i London) och 1912 (i Stockholm) skapade formerna för hur massmedia
i Sverige skulle behandla svensk idrott i internationella tävlingar. Framför allt
utvecklades en stil för hur man skulle värdera svenska insatser och presentera
dem för sin läsekrets.
Utrymmet för de olympiska spelen ökade snabbt. Före 1906 var idrotten
mycket sparsamt rapporterad i den svenska dagspressen. Under OS i Aten rapporterade man dels dagligen från tävlingarna via korta telegram och dels i form
av enstaka längre reportage med rubriker som ”Med de svenska olympierna till
Aten”. Sex år senare, under de olympiska spelen i Stockholm 1912, hade samtliga stora tidningar separata avdelningen som bara bevakade OS. Artiklarna
behandlade inte bara resultaten från tävlingarna. Man skrev utförligt om idrottsmännens träning, hur de förberedde sig och man diskuterade livligt de svenska
idrottarnas chanser i olika grenar.
Media bidrog starkt till att ge de olympiska spelen prägeln av en kamp mellan
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nationer och inte bara mellan individer. Nationalismen var stark i Europa kring
sekelskiftet och intresset för idrotten som publikevenemang ökade snabbt med
denna nya aspekt av tävlandet. Tanken med de olympiska spelen var inte att
nationer skulle tävla med varandra. Spelen hölls i en stad och inte i ett land och
de tävlande skulle framför allt representera sig själva, inte sina respektive nationer.14 Det blev snarare tvärtom. Idrottstidningen Nordiskt Idrottslif sammanfattade de svenska framgångarna i London 1908:
Genom detta respektabla antal pris har Sverige lyckats komma n:o 3 i
ordningen bland nationerna och i fråga om prisantal intagit platsen
närmast efter England och Amerika, den moderna idrottens hemländer. Detta är alltså hittills det synliga resultatet af vårt deltagande i de
förnämsta idrottstäflingar, som någonsin hållits i världen och under
en konkurrens skarpare och svårare än någonsin besegrat och lämnat
bakom sig de flesta af jordens civiliserade länder.15
De svenska idrottsmännen framstår tydligt som representanter för Sverige.
Nationstävlingen ansågs betydelsefull och svenska framgångar i OS blev ett
bevis för att svenskarna var ett starkt och dugligt folk i allmänhet. Kopplingen
till militär styrka och duglighet låg nära till hands. Linggymnastiken, som konkurrerade med den moderna tävlingsidrotten om uppmärksamheten, hade tydliga militära förtecken, men även tävlingsidrotten präglades av den militarism
som var så påtaglig i Europa före första världskriget. Dagstidningarna gjorde
allt för att spä på de nationalistiska känslorna kring idrotten med sin flammande nationalistiska stil. Svenska framgångar rapporterades hem till redaktionerna och man sparade inte på den nationalistiska lågan. Så här beskrev Stockholms-Tidningens reporter den svenska trippelsegern i spjut vid OS i Aten 1906:
Entusiasmen bland svenskarna var obeskriflig, då de blågula flaggorna på stadions sex flaggstänger, tre på hvardera sidan, hissades i topp,
hurrarop och handklappningar skallade och månget öga tårades. De
svenska idrottsmännen hade gjort sitt fosterland, det gamla Sverige, en
stor tjänst.16
Det går att följa en klar utveckling från OS 1906 till OS 1912 när det gäller
medias fokusering på den enskilde idrottsmannen. I artiklarna från Aten 1906
ligger fokus helt och hållet på svenska framgångar, medan de enskilda idrottsmännen bara nämns med namn och en stiliserad tecknad bild. Redan i London-OS har intresset för individerna ökat. I rubrikerna är det inte längre ”en
svensk” som segrar utan en person. Fyra år senare, i Stockholm, har idrottsmännen hamnat än mer i fokus. Då vet man vilka de svenska hoppen är och

14 K. Arne Blom & Jan Lindroth, Idrottens historia (Stockholm 1995), s. 172.
15 Nordiskt Idrottslif nr 38 29/7 1908.
16 Stockholms-Tidningen 4/5 1906.
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Eric Lemming – Olympisk mästare
i spjut.

man vet vad man kan förvänta sig. Redan i kronprinsens tal vid invigningsceremonin ges en antydning om att den enskilde idrottsmannens status har ökat:
”Om således idrottens mål är hela folkets fysiska utveckling, så får man ej därför förbise ett relativt fåtal föregångsmän inom de olika idrottsgrenarna.”17
Även om dagstidningarna snarare behandlade de svenska idrottsmännen
som anonyma representanter för fosterlandet, så fanns tendensen hos allmänheten att hylla enskilda idrottsmän som hjältar redan 1906. När den svenska
OS-truppen anlände till Centralstationen i Stockholm efter OS rapporterar flera av tidningarna att tusentals människor väntade på att få hylla ”aténarna”
som de kallades i media. Festen på Idrottsparken blev en manifestation för den
svenska idrotten och en hyllning av idrottsmännen. Det var första gången som
svenska idrottsmän hyllades som hjältar för insatser i andra länder. Den störste
hjälten var maratonlöparen John Svanberg. Stockholms-Tidningen skriver så
här om Svanberg:
Att han, jämte öfverste Balck, de öfriga färdledarna och alla andra
deltagare, afgjordt blef aftonens hjälte, kan man förstå, om man besinnar innebörden i de ord, som jag hörde en entusiastisk idrottsman
fälla, när han såg den lille spenslige Svanberg hifvas högt mot trädkronorna. I all sin enkelhet och uttrycksfullhet lydde dessa uppsnappade
ord: – Men, akta´re så´nt lopp! 18
Idrottsprofilen Sven Lindhagen minns mottagningsfesten för Atenolympierna
i Idrottsparken. Själv var han bara pojke då men han skriver i sin memoarbok
Rekordmän på kolstybb om jublet och stämningen på festen. Han menar att
mottagandet och hyllningarna av de svenska idrottsmännen, snarare än själva
OS-tävlingarna, var det som på allvar fick idrottsintresset att blomstra.19

17 Aftonbladet 6/7 1906.
18 Stockholms-Tidningen 15/5 1906.
19 Rekordmän på kolstybb (Stockholm 1954), s. 15.
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Sveriges största stjärna före första världskriget var, om man ser till meriterna, göteborgaren Eric Lemming. Hans segrar i tre raka olympiska spel var imponerande och han blev ett allt mer etablerat namn inom den svenska idrotten.
Inför OS på hemmaplan, i Stockholm 1912, planerade arrangörerna stadionveckan så att Eric Lemmings favoritgren, spjut med bästa hand, inledde tävlingarna på stadion. Lemming vann och satte världsrekord. Det var Lemmings
stora stund. ”Under stormande ovationer vann Eric Lemming i går spjutkastningen och hemförde därmed åt Sverige den första guldmedaljen i allmän
idrott”, skrev Aftonbladet.20 Men Lemming blev aldrig någon nationell hjälte.
Det finns flera skäl till detta. För det första var hans gren, spjut, inte någon av
de mest prestigeladdade. Maraton var utan jämförelse spelens höjdpunkt. Eric
Lemming fick enorma ovationer efter sin seger i Stockholm, men den mest
påpassade av de svenska idrottarna var maratonlöparen Sigge Jakobsson. Det
var han som skulle ge Sverige den stora triumfen. Svenska Dagbladet konstaterade: ”Sigge Jakobsson, vår fenomenale maratonlöpare, är i dessa dagar obestridligt den af våra store män, som svenska folket ägnar den lifligaste uppmärksamheten.”21 För det andra finns det uppgifter som tyder på att Lemming
var något av en besserwisser. Sven Lindhagen minns att han var kluven inför
Eric Lemming. I sina memoarer skriver han: “Naturligtvis beundrade vi Stockholmspojkar göteborgaren Eric Lemming, särskilt vid olympiaderna, men egentligen tyckte vi inte om honom. Han var mallig, berättades det, och hade tusen
anmärkningar på funktionärerna.”22 En mer folklig Lemming hade kunnat bli
en än större publikfavorit. För det tredje var idrotten knappast tillräckligt folkligt etablerad 1912 för att en skicklig spjutkastare skulle kunna bli en hjälte för
hela svenska folket. Det går helt enkelt inte att tala om några nationella svenska
idrottshjältar före första världskriget.
Ett annat skäl till att de svenska idrottsmännen före första världskriget inte
blev några stora profiler är att media inte aktivt framhävde de individuella idrottsmännen som hjältar. Artiklarna är skrivna från läktarplats och beskriver händelserna på banan från avstånd. Reportrarna refererade själva tävlingarna och
beskrev publikens reaktioner och även om intresset för individerna ökade så
sågs idrottsmännen fortfarande som anonyma representanter för sitt land. Intervjuer var ovanliga och fotografier och teckningar av idrottsmännen var till
stor del stiliserade och anonyma med idrottsmännen uppställda i givakt eller
porträtterade som officerare med vaxade mustascher och bröstet fyllt av medaljer.
Mellankrigstiden – de första folkhjältarna
Efter första världskriget exploderade intresset för idrott i Sverige och hela västvärlden. Antalet svenska idrottsföreningar och föreningsmedlemmar ökade
dramatiskt mellan 1920 och 1930 och ökningen fortsatte under i stort sett hela

20 Aftonbladet 7/7 1912.
21 Svenska Dagbladet 19/7 1912.
22 Rekordmän på kolstybb s. 21.
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resten av 1900-talet. Jan Lindroth uttrycker det som att idrotten mellan 1900
och 1914 fick sitt genombrott som folkrörelse och att den under mellankrigstiden växte ut till en massrörelse.23 Engagemanget kring stora idrottsevenemang
ökade också, med idrottspressen som livlig pådrivare. Torbjörn Andersson skriver att 20-talet kännetecknades av en formlig fixering vid stora folkmassor. Tidningarna uppmanade folk att ta sig till fotbollsarenorna och nya publikrekord
presenterades som stora nyheter.24
Det är tydligt att medias uppmärksamhet kring idrotten skiftade fokus under 20-talet. De nationalistiska övertoner som präglade idrottsjournalistiken
före första världskriget är nu totalt borta. Svenska framgångar inom idrotten
ansågs inte längre som ett tecken på svensk storhet utan snarare som bra reklam för ett litet land i Europas utkanter. Den svenske tungviktsboxaren Harry
Perssons seger mot engelsmannen Phil Scott kommenteras så här av skribenten Glokar Well: ”Harry Perssons seger är den största framgång som någon
nordisk idrottsman vunnit, och ur reklamsynpunkt för Sverige av oerhört värde.” 25 Även Stockholms-Tidningen såg ett värde för Sverige som land: ”En förstklassig tungviktsboxare är en värdefull tillgång för ett land, som vill bli känt uti
världen.”26
Nationernas poängkamp var inte längre betydelsefull som exponent för
Sverige. Det var individuella segrar i de idrotter och grenar som fick stor internationell uppmärksamhet som räknades på allvar.
Massmedia tog på sig en helt ny roll som förmedlare av idrotten. Man skulle kunna uttrycka det som att journalisterna lämnade läktaren och gick ned på
banan. Från att ha refererat händelserna från avstånd tog media från och med
första världskrigets slut en aktiv del i att bygga upp spänningen kring idrottens
stora evenemang. Läsarna kom genom dagstidningar och senare även med radio nära de största idrottsmännen. Man fick ”lära känna” sina idoler på ett personligare plan. Personfixeringen var total i media. Nästan oavsett idrottsgren
presenterade man tävlingarna som en duell mellan två eller flera kombattanter.
Inför OS i Paris laddade Idrottsbladet med rubriken ”Nurmi – Wide – Ritola”
för att skapa extra spänning kring långdistanslöpningen där svenske Edvin Wide
skulle utmana de finska fenomenen Paavo Nurmi och Wille Ritola. Simtävlingarna presenterades på liknande sätt när Dagens Nyheter förde samman
Arne Borg med Australiens simhopp, Boy Charlton, och amerikanen Johnny
Weissmüller (han som senare blev filmstjärna i rollen som Tarzan) på en bild
med rubriken: ”Världens främsta simmare för första gången på en plåt.” 27
Det fanns en nästan vemodig längtan efter en riktigt stor friidrottsstjärna
under mellankrigstiden. Den internationella konkurrensen hade ökat efter kriget och svenska idrottsmän kunde inte alls leva upp till tidigare framgångar,
inte minst under OS i Stockholm. Ett annat skäl till att triumferna uteblev var
23
24
25
26
27
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att man i ännu högre grad än tidigare värderade de prestigefyllda grenarna högst. Svenska friidrottare vann
ett och annat guld vid de olympiska
spelen under 20- och 30-talen, men
inte i de grenar som gav ära och berömmelse, nämligen långdistanslöpningen. Där dominerade Finland.
Svensken Edvin Wide, ”den flygande folkskoleläraren”, var visserligen
en långdistanslöpare i den yppersta
världseliten. Hans olycka var att hans
karriär var samtida med en av tidernas största långdistanslöpare, finländaren Paavo Nurmi. Wide fick nöja
sig med brons- och silvermedaljer
efter Nurmi och Ritola, både vid OS
i Paris 1924 och i Amsterdam 1928.
Arne Borg
Edvin Wide vann aldrig någon stor
tävling och blev aldrig någon stor
hjälte för svenska folket.
Mellankrigstidens största svenska idrottsmän var inte friidrottare. Istället
var det en simmare och en boxare som skapade de största rubrikerna. Simmaren Arne Borg vann precis de segrar och satte de världsrekord som idrottspressen önskat att Edvin Wide skulle ha gjort. På distanser från 400 meter och
uppåt var han världsledande under många år. Hans karriär kröntes av OS-guldet på 1500 meter vid OS i Amsterdam 1928, då han också fick en effektfull
revansch på australiensaren Boy Charlton, som vunnit samma distans i Paris
1924. Men även hans världsrekord på samma sträcka i EM i Bologna 1926
ansågs på den tiden som ett av idrottens mest fantastiska rekord alla kategorier.
Simning var visserligen inte någon av de största svenska idrotterna, men
internationellt fick Arne Borg stor uppmärksamhet när han turnerade jorden
runt och deltog i simgalor. I OS väckte simtävlingarna ofta stor uppmärksamhet. Arne Borg var världsberömd och gav Sverige strålande reklam ute i världen. Men svenska mediers bild av honom var kluven. Arne Borg snackade
mycket. Han var skrytsam och självsäker, han rökte cigarr och tog då och då ett
glas … före tävling.28 I en intervju i DN inför 1500 meter i Amsterdam ska han
ha uttryckt sig på följande sätt: ”Jag ska simma ifrån dem allihop ögonblickligen. […] Jag ska stiga ur vattnet, torka mig ordentligt och ta på mig overallen
innan Charlton slår näven i målväggen. Skriv upp det!”29 Arne Borgs stil var
inte den svenska stilen. I Idrottsbladet förekom under sensommaren 1928 en
diskussion mellan skribenterna Sim Simson och Ceve om Arne Borg. I en lång
28 Bengt Grive, Blå gula guld: OS 100 år, 1995 s. 54.
29 Dagens Nyhet er 6/8 1928.
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krönika efter OS i Amsterdam går Ceve till attack mot Arne Borg som svar på
att Sim Simson tidigare kallat Arne Borg för ”vår främste idrottsstjärna”:30
Arne Borg är en fenomensimmare, det erkännes utan vidare, men så
betydelsefull för svensk idrott har han dock icke blivit, att ett hans enstaka nederlag kan inregistreras såsom hela landets missräkning. Efter
Arnes skrävel och kaxighet var det många här hemma, som tvärtom
tyckte att det var rätt åt honom. [—] Av samma skäl kan man icke
heller gå med på att Arne Borg skulle vara ”vår främsta idrottsman”.
Därtill är hans uppträdande både på och utom tävlingsarenan alltför
olämpligt (vackert ord). En verkligt fin idrottsman, som i sig förenar
det yppersta av en sund själ med det yppersta av en frisk kropp eller
efter våra ideal så nära detta begrepp som möjligt – han beter sig icke
på det sätt, som Arne Borg gör. Han mer än andra borde giva akt
på sig själv och iakttaga ett städat uppförande, en klädsam blygsamhet, ett föredömligt sätt att vara. [—] Han är för det första ingen m a n
utan ännu en idrottspojke, och för det andra har han icke visat stor på
annat sätt än i rekordboken. [—] Ty en idrottsmans verkliga storhet
mätes icke med kvantiteten av reklamen utan med de inneboende värden, på vilka en ideell rörelse såsom idrotten är grundad.31
Även om Ceves krönika bara är en personlig åsikt om Arne Borg kan man utgå
ifrån att hans uppfattning delades av flera andra. Det som är intressant att konstatera är att Ceve betonar medias roll i skapandet av hjältar och förebilder.
Media har här en uppfostrande roll, enligt Ceve. Trots att Ceve erkänner att
Arne Borg i praktiken är Sveriges främste idrottsman, så menar han att man
inte ska ge honom det betyget på grund av hans bristande personliga egenskaper. Arne Borg är ingen bra förebild och en dålig förebild kan inte, bör inte,
betraktas som en framstående idrottsman.
Den allra största svenska idrottsstjärnan under mellankrigstiden var boxaren Harry Persson. Han hade allt som Arne Borg saknade av svensk mentalitet.
Han kom från en arbetarmiljö och hade armar och bröst täckta av tatueringar
som en sjöman. Han var tystlåten, lugn och nästan lite blyg, samtidigt som han
var urstark och slog ned sina motståndare med sin fruktansvärda höger. Hans
internationella genombrott skedde med segern över engelsmannen Phil Scott i
London 1926. Segern öppnade vägen för en USA-turné mot några av de bästa
amerikanska boxarna. Intresset för turnén blåstes upp enormt. Idrottsbladets
nummer efter den första matchen mot Johnny Risko i New York, såldes i rekordupplagan 53 500 exemplar.32 Det gick inte dåligt för Harry Persson i USA,
men inte heller så bra som det kunde ha gjort. Han vann de två första matcherna på poäng, dömdes bort i den tredje och fick rejält med stryk i den fjärde

30 Idrottsbladet 7/8 1928.
31 Ibid., 17/8 1928.
32 Mats Hellspong, Boxningssporten i Sverige (Stockholm 1982), s. 97.
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Harry Persson

matchen. Till slut var han trött på resandet och återvände till Sverige. Där möttes han ändå av tusentals svenskar som följt hans turné i USA genom tidningarna.33 Harry Persson blev enormt populär och man kunde inte undvika honom ens utanför de traditionella idrottskretsarna.
Harry Persson var under sina framgångsrika år en naturlig del av den officiella bilden av det svenska folket. Hysterin kring Harry Persson nådde sin
kulmen under vintern 1926/27 när han var på sin USA-turné och på hösten
1927 när han gick sin sista stormatch, på hemmaplan i Stockholm mot amerikanen Bud Gordon. Mediauppbådet var gigantiskt. Dagspressen laddade i veckor
före matchen med olika experters tips, reportage från träningsläger och intervjuer. Dagen innan matchen var spänningen på topp. Både Dagens Nyheter
och Stockholms-Tidningen anordnade högtalarsystem, på Hötorget respektive
Gustav Adolfs Torg, så att folk som inte fått biljetter till Velodromen i Hornsberg och som inte hade radio skulle kunna följa Sven Jerrings referat direkt.
Dessutom hade DN ordnat med ett flygplan som skulle sprida resultatet så fort
matchen var avgjord.34
Harry Persson vann visserligen, men det skedde efter att amerikanen halkat och stukat foten. Trots segern betraktades matchen som en besvikelse och i
slutänden saknade Harry Persson den riktigt stora segern som hade kunnat
göra honom ”odödlig”. Nu blev segern mot engelsmannen Phil Scott i London
i juni 1926 hans höjdpunkt som boxare.
Arne Borg, Harry Persson och Edvin Wide var tre svenska idrottsmän som
hade förutsättningar att få status som nationella hjältar. Harry Persson var den

33 Glokar Well, Svenska idrottshjältar, (Stockholm 1948), s. 193–194.
34 Dagens Nyheter 18/9 1927, Stockholms-Tidningen 18/9 1927
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som kom närmast, men man kan ändå inte säga att han nådde ända fram.
Istället fick svenska folket vänta fram till början av 40-talet innan Gunder Hägg
trädde fram med alla de kvaliteter som krävs för att bli en nationell idrottshjälte. Frågan är om idrotten och idrottsjournalistiken var mogen för en nationell
idrottshjälte före Gunder Hägg? Svaret på den frågan måste bli ja. Uppmärksamheten kring idrotten, och allmänhetens engagemang kring fotboll, friidrott
och boxning var så stort redan på 20-talet att hade en Gunder Hägg dykt upp
tidigare så hade denne säkerligen fått en liknande status som Hägg senare fick.
Hade till exempel Paavo Nurmi varit svensk hade han säkert varit en lika stor
hjälte som han är i Finland idag. Sverige var moget för en nationell idrottshjälte, men den svenska idrotten lyckades inte producera en sådan. De hetaste kandidaterna nådde av olika skäl inte ända fram.
Under tiden före första världskriget var idrotten inte tillräckligt stor för att
en idrottsman som Eric Lemming skulle kunna få status som nationell hjälte.
Mot honom talade även att han tävlade i grenar som inte gav Sverige den uppmärksamhet som dagspressen och publiken suktade efter. Efter kriget fick idrotten stort genomslag i media. Långdistanslöparen Edvin Wide var lågmäld och
”svensk” till sättet, men han vann aldrig de stora segrarna. Simmaren Arne
Borg var en stor idrottsman och vann fantastiska segrar. Men Borg var kaxig
och osvensk. De som stod på Borgs sida tyckte att han missuppfattades, andra
ansåg honom direkt olämplig som representant för Sverige och förebild för
ungdomen. Harry Perssons karriär påminner en del om Gunder Häggs. Han
vann, precis som Hägg, stora segrar på hemmaplan och knockade även engelsmannen Phil Scott i London 1926. Men när Harry Persson, liksom Gunder
Hägg, tog båten över Atlanten för att mäta sin förmåga med de bästa amerikanarna misslyckades han, medan Gunder Hägg gjorde succé. Harry Persson var
en hjälte och en förebild under sin mest framgångsrika tid, men när avslutningen förvandlades till ett antiklimax förpassades han tillbaka till anonymiteten. Idag är det inte många som minns Harry Persson. Gunder Hägg hör däremot till den svenska kulturhistorien. En berättelse om Sverige under andra
världskriget är inte komplett utan Gunder Häggs rekordjakt inför tjutande folkmassor. Den stora skillnaden mellan Gunder Hägg och Harry Persson är att
när deras förmåga sattes på prov i Amerika misslyckades Harry Persson medan Gunder Hägg triumferade. Båda reste som ambassadörer för Sverige men
bara Gunder Hägg återvände som segrare och nationalhjälte.

Diskussion
Att definiera ett begrepp som ”nationalhjälte” och dessutom hävda att idrottsmän kan passa in under den rubriken är vanskligt. Många skulle säkert hävda
att en idrottsman, utövaren av något som i praktiken är en lek, inte har uträttat
något av betydelse för sitt land och därför inte kan kallas för nationalhjälte.
Man skulle dessutom kunna hävda att en friidrottares eller boxares segrar är
hans personliga, och att det inte finns någon koppling till Sverige som nation.
Allt är en fråga om definitioner. En idrottsmans insatser går inte att jämföra
22

JOHN HELLSTRÖM

–

DEN SVENSKA IDROTTSHJÄLTENS HISTORIA

med en vetenskapsmans eller en politikers. Men med den betydelse som idrotten har fått för så många människor i Sverige och i andra länder, menar jag att
det ändå är fullt rimligt att se idrottsmän som nationella hjältar. Redan vid OS
i Aten 1906, när Sverige för första gången deltog med en stor trupp, sågs de
svenska idrottsmännen som representanter för Sverige. De olympiska spelen
blev en tävling i nationell fysisk form. De främsta svenskarna bevisade med
sina framgångar det svenska folkets förtjänster i konkurrens med andra nationer. I princip gäller samma förutsättningar för dagens svenska idrottsmän.
Svenska framgångar i idrott ses i media och hos folk i allmänhet som tecken på
svenska förtjänster. Vi identifierar oss med våra idrottsmän och känner samma
lycka och stolthet som de själva gör. De allra största idrottshjältarna lever dessutom kvar i folks minne långt efter att deras karriärer tagit slut. De kan betraktas som svenska nationalhjältar eftersom deras insatser på arenan bidragit till
att forma den svenska självuppfattningen och självkänslan. I många länder är
Sverige synonymt med Björn Borgs hemland och för många svenskar är det
något att vara väldigt stolt över.
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