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Sportjournalistiken som medskapare av nationell
gemenskap vid Olympiaden 1912
Christian Widholm

Föreställningar om en nation tar form
I början av 1900-talet fördes en intensiv debatt om meningsinnehållet i den
svenska gemenskapen. Särskilt brännande blev frågan vid tiden för den svensknorska unionens upplösning och försvarsstriden kort innan första världskrigets utbrott. Vid båda dessa tillfällen genomskars meningsskiljaktigheterna av
föreställningar om klasshierarkier. Antagonisterna stakade dock sällan eller aldrig ut några explicita gränser för hur man tänkte sig att gemenskapen skulle se
ut. I stället kom striderna att te sig som indirekta gemenskapsbyggen där man
först och främst talade om hur man inte kunde tänka sig att gemenskapen skulle
se. Sålunda ville inte anhängare av arbetarrörelsen att nationen skulle befolkas
av suspekta patent- och punschpatrioter som återfanns bland de bemedlade
klasserna. Och från konservativt håll ville man inte att gemenskapen skulle
inkludera arbetarrörelsens agiterande gnällspikar och antimilitaristiska morsgrisar.1
Striderna fördes också implicit kring föreställningar om kön – man förminskade sina motståndare genom att beröva dem deras manlighet: under tiden för unionsupplösningen skapades indirekt ridderliga ungsocialister genom
att frammana storsvenskarna som försupna och ryggradslösa fläskberg.2 Och
vid försvarsstriden klädde försvarsvännerna de motstridiga vänsterliberala
regeringsmedlemmarna i kvinnokläder – åtminstone i de aggressiva satirteckningar.3
Bataljerna fördes medels mer eller mindre välborstad politisk retorik, framför allt på dagspressens ledarsidor, men även genom hånfulla uttryck vid sidan
av ledarnas förment rationella diskussionsforum. Idén om en nationell gemenskap var nu förankrad men föreställningarna om den var så olika att man i
stället kom att tala om det svenska riket som delat i två nationer.4 Dessutom
var föreställningarna så abstrakta att det inte tycktes finnas någon reell grogrund för en mer påtaglig nationell gemenskap.
Men förutsättningarna för det mentala nationsbygget skulle förändras enligt en logik som kulturfilosofen Johan Huizinga menar är månghundraårig:
“having once attributed a real existence to an idea, the mind wants to see it alive

1 Se exempelvis Strahl, Christer Nationalism & socialism Lund: Liber Förlag/Gleerup, 1983, passim; Stenkvist,
Jan ”Sven Hedin och bondetåget” i Johannesson, Kurt et al. Heroer på offentlighetens scen – Politiker och publicister i Sverige 1809–1914 Tidens förlag Stockholm 1987; Björck, Staffan Heidenstam och sekelskiftets Sverige.
Studier i hans nationella och social författarskap. Natur och Kultur Stockholm 1946, s. 13–17; 34–37;
2 Se exempelvis Brand kring 1905 och 1912; Stormklockan, Karabasen och Naggen kring 1912.
3 Se exempelvis Puck, nr 21, 1912.
4 Stenkvist, s. 338; Björck, s. 226.

9

IDROTT , HISTORIA & SAMHÄLLE 2005

and can effect this only by personalizing it”.5 Det skulle nämligen visa sig att
dagspressens artiklar om de femte olympiska spelen, som arrangerades i Stockholm 1912, kom att innehålla en mängd begripliga svar på de svåra frågor som
de ovan tangerade nationella stridigheterna aktualiserade.
Med sportjournalistikens genombrott skulle stridigheterna kring den nationella gemenskapen till stor del skylas och nationen naturliggöras. Mycket av
det nationella idéinnehållet hos sportjournalistiken var känt, men dess komposition och form var till stora delar en nyhet. Det var en dramatisk legering som
framställde abstrakta föreställningar som synnerligen påtagliga – utan i stort
sett några problematiserande invändningar.

Ett nytt språk – exemplet maratonloppet vid OS 1912
Sportjournalistikens genombrott i den svenska pressen dröjde till efter sekelskiftet 1900.6 Omkring 1910 anställdes de första journalisterna vars specialitet
var sport, men innan 1920, då DN som första dagstidning introducerade en
regelrätt sportsida, var det bara under några få större idrottsevenemang som
sporten gavs större utrymme.7 Ett sådant evenemang var de olympiska spelen
1912 då sportjournalistiken formligen svämmade över, åtminstone i de största
Stockholmstidningarna. Här är det tänkt att vi ska titta närmare på hur ett olympiskt delevenemang, maratonloppet, återberättades i pressen och vilka föreställningar kring nationell gemenskap som skapades kring detta.
Maratonloppet fick det största mediala utrymmet under spelen. Men man
kan fråga sig om denna idrottsgren hade någon vidare populär förankring, den
var relativt ny – trots pressens envisa referenser till antika förlagor.
Det mytiska skimret kring uthållighetsgrenen maraton började stråla så
smått i svensk press i och med John Svanbergs andraplats i loppet vid de olympiska spelen i Aten 1906. Pressens rapporter från dessa spel var dock minst
sagt sparsamma och de svenska deltagarna framställdes knappast som några
celebriteter. Däremot skulle de relativt vidlyftiga rapporterna från festligheterna,
som hölls i Idrottsparkens stadion i Stockholm, för att fira de hemvändande
olympierna, bli mer storslagna. Nu kallades även idrottarna populära.8
Efter festligheterna ägnade dagspressen under ett par år inte något nämnvärt utrymme åt maratonfenomenet. Det skulle dröja till tiden för de olympiska
spelen i London 1908 innan man återigen tog upp tråden. Men i Sveriges största
sporttidning, Nordiskt idrottslif, hade maratonmyten inte bara övervintrat utan
dessutom utvecklats i så motto att några svenska löpare blivit återkommande
fixpunkter.9
5 Citat i Mosse, George L. The nationalization of the masses: political symbolism and mass movements in Germany
from the Napoleonic wars through the Third Reich Howard Fertig New York 1975, s. 6.
6 Dahlén, Peter, Från Vasaloppet till Sportextra – Radiosportens etablering och förgrening 1925–1995 Värnamo 1999,
s. 55f; Lundström, Gunilla; Rydén, Per; Sandlund, Elisabeth (red.) Den svenska pressens historia III Ekerlids
förlag Stockholm 2001, s. 190.
7 Dahlén 1999, s. 64–66; Lundström et al., s. 190–193; Wallin, Ulf, ”Sporten i spalterna 1895–1995”, Nordicom
information 2000:1 s. 30.
8 Se exempelvis Dagens Nyheter och Stockholms Dagblad 15 maj, 1906.
9 Nordiskt Idrottslif nr 20, 1906; nr 25, 33b, 1907; nr 23, 28, 37 1908; nr 23, 30 1909.
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Formen – ett förment verkligt drama
Flera massmedieforskare har uppehållit sig vid sportjournalistikens förmåga
att frammana en aura av verklighet kring sig. Trots att idrottstävlingar återberättas efter det fiktiva dramats narrativa logik tycks det idrottsliga dramat i
högsta grad verkligt. Detta aktualiseras kanske främst när idrottarna skadar sig
– ett benbrott under en fotbollsmatch sker på riktigt och är inget påhitt som
benbrottet på film eller i en skönlitterär berättelse – eller när något riktigt oväntat händer, något som det fiktiva, konstruerade, dramat inte kan bidra med:
kanske vinner någon helt otippad alternativt att tävlingen avbryts på grund av
våldsamheter på tävlingsplatsen eller på läktarna.10 Sportjournalistiken tenderar därmed att framstå som omedierad verklighet.11
Artiklarna om det olympiska maratonloppet 1912 återskapade ett förment
verkligt drama främst utifrån en spännande kronologi – trots de avslöjande
rubrikerna – och en närmast personifierad naturkraft som löparna kämpade
mot samt ett tragiskt dödsfall.
Loppet återberättades kronologiskt genom att någon eller några skribenter
fanns i stadion liksom det fanns skribenter längs vägen ut mot vändpunkten i
Sollentuna. Man började med att bygga upp stämningen vid starten inne i stadion: ”Under nära nog andlös tystnad från publikens sida går så startskottet.”12
Fältet höll ”god fart banan rundt” innan det försvann ”för Stadionpublikens
ögon genom entrén vid Valhallavägen”.13 Löparna ”erbjödo […] en sällsam och
målerisk anblick – en kaleidoskopiskt färgrik tafla, som blott allt för hastigt
drog förbi. De unga löparna gingo nu okända öden till mötes. Publikens spänning lade sig för en stund, men tilltog snart igen, då man kunde invänta tiderna från den första kontrollstationen i Stocksund”.14
Dramatiken utifrån fältet animerades genom skribenterna vid kontrollstationerna: ”En bil tutar, intendenten Djurberg, som inspekterar banan, anländer. 6 minuter öfver 2 synes ändtligen den förste, det är finnen Kolehmainen
med svensken Ahlgren tätt i hälarna. Publiken applåderar och hurrar. Så dyker
hvarje ögonblick en ny figur fram i kurvan. […] Alla löparna sågo ut att vara vid
friskt mod.”15
Och när löparna närmade sig målet i stadion kunde det se ut såhär: I stadion hade ”[r]yktena kommit och flugit förbi”.16 Man hoppades på svensken
Sigge Jacobsson som var på frammarsch. ”Man frågar hvarandra för att söka
stöd för sitt eget hopp Hvad tror du! – Än kan det gå! Han är en maskin. –

10 Dahlén 1999, s. 44; Oriard, Michael Reading Football. How the Press Created an American Spectacle The University of North Carolina Press Chapel Hill and London 1993, s. xxii; Virtapohja, Kalle ”The Secrets of Sports
Heroes. The Drama Created by Journalsim is One Part of the Making of the Sports Heroes” Nordicom information 2000:1.
11 Tervo, Mervi, ”Sports, ’race’ and the Finnish national identity in Helsingin Sanomat in the early twentieth
century” i Nations and Nationalism 8 (3), 2002, s. 340.
12 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
13 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
14 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
15 Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
16 Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
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Stupar han inte så. Tiden går odrägligt långsamt.”17 Så hände något vid stadionentrén: ”Funktionärerna nere på planen få brådtom och utifrån Valhallavägen
trängde de första jubelropen in i Stadion. En man löper in genom hufvudentrén.”18
Den nervkittlande kronologin var inte given. Den tycks till viss del ha varit ett
resultat av en medveten kampanj för att göra en utdragen och synnerligen tråkig
idrottsgren mer rafflande och oviss. Ett par år före OS hade man i Nordiskt idrottslif
ondgjort sig över hur tråkiga maratonloppen var som utspelad sig på ”rundabana”, alltså varv efter varv på löparbanan i en idrottspark. Man påpekade att
tävlingarna var svåra att överblicka i och med alla varvningar; att publiken ledsnade
tidigt och att löparna i denna tävlingsform i högre grad tenderade att avbryta
loppet. När idrottsgrenens form debatterades tog man aldrig upp i vilken mån
alternativen påverkade dagspressens berättelser om dem. Men man menade i
varje fall att landsvägsloppen främjade ”sensationlustan” i högre grad än loppen
på rundbana.19 Utan att det uttrycktes explicit verkar det som om debatten i stor
utsträckning handlade om att anpassa en idrottsgren till sportjournalistiken.
Måhända en anpassning till en spännande journalistisk kronologi snarare än en
anpassning till förmån för publiken som beskådade tävlingen på plats.
Ett annat spänningshöjande berättartekniskt grepp var att göra löparnas
vedermödor i den varma väderleken till en kamp mellan människa och en
personifierad naturkraft.
Hettan var en obarmhärtig motståndare som inte gjorde artiklarna mindre
dramatiska.20 Loppet kom att utspela sig i en ”brännande öken”21 : Vid tvåtiden
svimmade en soldat på sin post – han hade drabbats av värmeslag.22 I stort sett
alla löpare som omnämndes kom i kronologin över tävlingen att mätas mot
denna motståndare: Sydafrikanen, ”den reslige, brunbrände Gitsham, visade
inte ett spår af ansträngning – inte en svettdroppe”. I stället lyste ett ”käckt och
friskt leende” i hans ”mörkhyade ansikte”.23 Gitsham sneglade inte ens åt
vattenhinkarna.24 Nordbon Kolehmainen var däremot svettigt ”genomvåt” med
ett ansikte som ”var ansträngt spändt” med ”fradga kring munnen”.25
När löparna närmade sig målet var det många som inte kunde hålla stånd
mot Hettan – ett stort antal löpare bröt och fick tas om hand av sjukvårdare.26
Vid Silverdal inträffade dessutom en ”olyckshändelse” som man trodde skulle
kräva ett ”människoliv i offer.” Det var portugisen Lazaro som svimmade och
tycktes må så illa att han fördes i ambulans till Serafimerlasarettet.27

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

12

Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
Nordiskt idrottslif, nr 23 och 31, 1910.
Jämför Barthes, Roland, ”Tour de France som hjältedikt” i Mytologier Bo Cavefors Bokförlag Uddevalla 1970.
Social-Demokraten 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
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Naturfenomen under loppet underkastades alltså tävlingens ”episka
tvång”.28 Här, när det var frågan om tävling och kamp, framställdes naturen
som en spänningshöjande motståndare. Vid andra tillfällen under spelen, särskilt vid stadioninvigningen i juni och invigningen av stadionveckan i juli, tjänade naturfenomenen som legitimerande och stämningshöjande markörer, vilka
förlänade glans åt festligheterna.29
Så utnyttjades en tragisk olycka till att göra sista akten i den sportjournalistiska berättelsen kuslig och storslagen, men kanske framför allt väldigt verklig.
Portugisen Lazaro som svimmade i slutet av maratonloppet och fördes med
ambulans till Serafimerlasarettet kom aldrig till sans: ”Marathonlöparen Lazaro
död” löd rubrikerna.30 Artiklarna om olyckan var något mer än en rapport om
att någon faktiskt avled till följd av en ansträngande löpartävling. Tragedin framstod som ett eko av den militaristiska dödskult som före första världskriget
skulle skapa mening och glans åt de vedervärdiga förhållanden som krigets
skyttegravar medförde.
Lazaros öde kan liknas vid de soldater som frivilligt gick ut i krig och blev
symboler för salig offervillighet. Den stupade soldaten gick inte i döden till
följd av någon meningslös individuell nyck, i stället uppfyllde de ett vackert
offer för den nationella gemenskapen. Döden blev klimax på det krigiska dramat.31
Följaktligen led inte portugisen Lazaro av hettan förgäves. Han dog som en
hjälte för sin nation och fick en statsmannalik begravning. Drygt ett dygn efter
det att han konstaterats död hölls en mässa i katolska kyrkan. Dessutom anordnades en storlagen minnesfest i stadion till hans ära och en insamling till hjälp
för hans efterlämnade släktingar.32
Den imaginära nationen materialiseras
Inom forskningen kring internationella idrottsevenemang har det påpekats hur
individuella prestationer i regel återberättas som nationella insatser. Miljoner
människor förenas som ett folk via en enskild person (eller ett lag), en tydlig
personlig gestalt som man kan identifiera sig med.33 Och med övertydlig nationell symbolik återskapas en föreställd nationell essens genom skillnaden mellan ”vår” och ”deras” nation.
Genrens genomslagskraft som nationaliseringsapparat består i att den talar till läsarnas känslor av kollektiv tillhörighet. Vi har att göra med vad Ehn
kallar ”ryggmärgsnationalism”.34 Med andra ord en mycket påtaglig nationa28
29
30
31

Barthes, s. 166f.
Se exempelvis Nya Dagligt Allehanda och Svenska Dagbladet 2 juni, 1912 och Social-Demokraten 8 juli, 1912.
Se exempelvis Social-Demokraten 16 juli, 1912.
Jämför Mosse, George L. National “Cemeteries and National Revival: The Cult of the Fallen Soldiers in
Germany“ i Journal of Contemporary History, Vol. 14, No. 1 (Jan., 1979).
32 Se exempelvis Social-Demokraten 22 juli, 1912.
33 Rowe, David Sport, Culture and the Media Open University Press Buckingham Philadelphia 1999, s. 101f.;
Virtapohja 2000; Tervo 2002; Ehn, Billy ”Nationell inlevelse” i Försvenskningen av Sverige Natur och Kultur
Stockholm 1993, s. 210–213.
34 Ehn s. 210–213.
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lism där man nästan kan vidröra gemenskapen – motsatsen till komplicerade
resonemang om nationen som ett abstrakt kollektiv.35
Under maratonloppet materialiserades den svenska nationen framför allt
genom löparna Jacobsson, Törnros, Ahlgren och Dahlberg. De kunde kallas
”den svenska hären”36 , emellertid var det vanligare att de sammankopplades
med en av svenska flaggans färger som även var färgen på deras byxor: ”Våra
blå gossar”37 bar, och kallades, sålunda för det mesta ”blåbyxor”38
Mot slutet av loppet var det bara en av de svenska löparna, Sigge Jacobsson,
som kunde nå en medaljplats. Så i slutet av loppet personifierades nationen
endast av Sigge: ”Här gällde det! Hvilken ’nation’ skulle efter loppets fullbordande, först spränga [sic] in i Stadion och mottaga folkets ursinniga jubel?”39
Sigge/Sverige blev varken etta eller tvåa. Trea då? ”Där kommer tredje man!
Han för Amerikas färger på bröstet. Sverige är alltså ur leken.”40 Man tröstade
sig med att Sigge/Sverige, som slutade på sjätte plats, blev bäste europé.
Kön, klass och etnicitet som nationens byggstenar
Som flera nationalismforskare har påpekat bygger nationalism på föreställningar
om sociala hierarkier som kön, klass och etnicitet.41 De svenska nationalismer
som var i svang kring sekelskiftet 1900 genomskars mer av föreställningar om
klass och kön än om etnicitet. Här var pressens berättelser kring OS ett undantag ty här återfanns en mängd referenser till mer eller mindre ”exotiska” folkslag. Därutöver vädrades sällan något explicit om samhällsklasser men en hel
del mer eller mindre tydliga uttryck för manlighet.
Pressens artiklar om maratonevenemanget framstod i sin helhet som en
relativt könlös tilldragelse för hela nationen. Emellertid framstod den, allt enligt sportjournalistiska konventioner, som främst en enkönad, manlig tillställning där manligheten spelade en betydande roll.42 Detta visade sig kanske tydligast under maratonevenemanget när man uppehöll sig vid hur stoiskt respektive grimaserande och uppgivet löparna förhöll sig till de fysiska ansträngningarna. Den eftersträvansvärda manligheten hämtade näring från rakryggad militarism liksom de skönlitterära indianböckernas porträttgalleri med sina ädla
vildar. Knappast förvånande om man betänker den tidiga idrottsrörelsens närmast symbiotiska förhållande till militärmakten liksom den roll indianböckerna

35
36
37
38
39
40
41

Ehn s. 213f.
Svenska Dagbladet 16 juli, 1912.
Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
Se exempelvis Valenius, Johanna Undressing the Maid – Gender, Sexuality and the Body in the Construction of the
Finnish Nation Helsinki 2004 och Edgren, Monika, ”Nationalismer och genus: kunskapssyn och politik”,
Historisk tidskrift, 1996 (116), s. [233]–256.
42 Jämför Billig, Michael Banal Nationalism Sage London 1995, s. 122.
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tycks ha spelat i unga år för några av de svenska sportjournalistiska pionjärerna.43
När Sigge Jacobsson gick i mål hade han en ”hållning som en gardist”.44
Av nästan samma virke var engelsmannen Lord: han var ”en lång yngling som
såg ut som om han var ute och tränade, och som om det hela inte angick honom”.45 Även ”indianen” Lewis Tewanima ansågs beundransvärd. Efter halva
loppet hade han fortfarande, likt de ädla vildarna i indianböckerna, en ”präktig
hållning” som resulterade i åskådarna gav honom ”en hjärtlig applåd”.46
Ur det stoiska hänseendet tycks Sigge ha skött sig bra. Hans hållning framstod som ett genuint svenskt och manligt uppträdande som man mindes från
loppen i Aten 1906 och London 1908, då de svenska löparna ska ha uppträtt
hurtigast av alla när de passerat mållinjen.47 Intresset för löparnas rakryggade
uppträdande resulterade paradoxalt nog i att löparnas placering vid målgången
kom att överskuggas av pressens iscensatta tävling i rakryggad manlighet. Därmed tycktes exempelvis Sigges (som slutade sexa) och Gitshams (som slutade
tvåa) insatser ha varit mer respektingivande än segraren McArthurs – han kunde
inte ens stå på benen när han passerat mållinjen.48
Emellertid skulle även Sigges manlighet ifrågasättas. Han hade nämligen
visat sig fåfäng och till skillnad mot exempelvis portugisen Lazaro, som sprang
tills han stupade, hade Sigge mage att skylla sin inte helt lyckade placering på
skavsår: ”Sigge blottar sig med att erkänna, att han i ungdomligt öfvermod och
söndagskostymhögfärd tagit på ett par nya skor, dagen till ära, hvilka nött hål
på fötterna och tvungit honom att bli efter.”49
Denna episod som infantiliserade Sigge kan förstås som ett klassmättat
uttryck i takt med tiden. Sigge var nämligen känd som en representant från
arbetarklassen.50 Och symtomatiskt nog återberättades inte episoden i SocialDemokraten. Den klassmässiga degraderingen av Sigge må ha varit subtil, och
faktum är att föreställningar om klasshierarkier i stort sett lyste med sin frånvaro under hela spelen, men känt är att arbetarklassens antagonister inte sällan
omyndigförklarade sina motståndare genom att likna dem vid barn.51 I intervjun där skavsårsdebaclet offentliggjordes framställdes Sigge som en relativt
impotent figur: ”Sigge Jacobsson såg tragisk ut, mumsande vidare på smörgåsarna och beslöt att uppsöka sin ’gumma’, om hvars närvaro på Stadion intervjuaren fick anledning att påminna honom.”52
43 Angående idrott och militärmakten se Ljunggren, Jens Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt
1790–1914 Brutus Östlings Bokförlag Symposium Stockholm/Stehag 1999, s. 151. Om tidiga sportjournalister
och indianböcker se Bergvall, Erik Vid målsnöret – Minnen Steinsvik Förlag Stockholm 1945, s. 40; Lindhagen,
Sven Mina 13 olympiader Tidens förlag Stockholm 1953, s. 23; Lindhagen, Sven Rekordmän på kolstybb Tidens
förlag Stockholm 1954, s. 27.
44 Nya Dagligt Allehanda 14 juli, 1912.
45 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
46 Social-Demokraten 15 juli, 1912.
47 Stocholms Dagblad 12 juli, 1912.
48 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912; Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
49 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
50 Nordiskt idrottslif nr 23, 1910.
51 Se exempelvis Sven Hedins bästsäljare, Ett varningsord, från vårvintern 1912, s. 50f.
52 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
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Andra uttryck för bristande manlighet formulerades bland annat genom de
ambivalenta texter och bilder som uppehöll sig vid två ”exotiska deltagare”.53
Dessa var Siso Kanakuri och Lewis Tewanima. De kunde förvisso, vilket jag i
fallet med Tewanima snuddade vid ovan, beskrivas som synnerligen manliga:
Tewanima som den rakryggade och ädla vilden, och Kanakuri som en representant för det tappra krigarfolk som några år tidigare hade besegrat den svenska
ärkefienden Ryssland i krig.54 Men lika ofta, om inte oftare, framställdes de
som representanter för etniciteter, eller raser som det kallades när det begav
sig, som av naturen var underlägsna svenska, vita män (se figur 1).
Framställningarna av indianen (det vedertagna epitetet) Tewanima som den
ädla vilden kontrasterades således med bilden av honom som stammandes från
ett hopplöst lågt stående och efterblivet folk.55 Anledningen till att Kanakuri
kunde framställas som så liknöjd, men ändå löjligt glad då han brutit maratonloppet bör ha en del att göra med den samtida föreställningen om japanska
män som delvis irriterande omanliga.56 Det som kolliderade med bilden av
japanerna som ett tappert krigarfolk var att landet också kunde beskrivas som
”skönhetens mönster-koloni” vars invånare beskrevs som ”små sneögda men
prydliga människor i lediga morgonrockar […] Ofantligt sympatisk[a] […] men

Figur 1

53 Svenska Dagbladet 14 juli, 1912.
54 Angående positiva representationer av Kanakuri, se exempelvis Nya Dagligt Allehanda 6 juli, 1912 och Svenska
Dagbladet 1 juni, 1912.
55 Se exempelvis Dagens Nyheter, ”Vildmarkens barn” 2 juli, 1912 och Olympiska spelens tidning, ”Amerikas
olympiamän” nr 4, 1912.
56 Se Dagens Nyheter och Stockholm Dagblad 15 juli, 1912, angående Kanakuris lustiga agerande under maratonloppet.
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ingenting att taga riktigt på allvar”.57 Japanerna sågs ur detta perspektiv som
feminint överciviliserade.58
Denna indirekta konstruktion svensk vithet hade hittills inte varit särskilt
vanlig när nationens essens skulle fixeras. Den bör inte ses som rasism, men
likväl reproducerade den etniska hierarkier. Man skulle med etnologen Oscar
Pripps ord kunna kalla artiklarna om de exotiska gästerna för ”vit poesi”. Med
andra ord återkommande uttryck som, i all välmening var för sig, tillsammans
bildade en mäktig vit och svensk kör, som målade in personer med avvikande
etnicitet i ett förnedrande partikulärt hörn.59
Vad som förmodligen har framgått är att pressens återberättelser av maratonevenemanget framstod som en till stora delar enkönad tilldragelse. Det betyder
dock inte att föreställningar om kön var frånvarande, det visade uttrycken för
manlighet. Men även kvinnor representerades – som, vad det verkar, betydelsefulla åskådare.
De kvinnliga åskådarna framställdes som det välbesökta evenemangets
veklingar: ”Stilla, bäste herre, lugn – sansa er! Ni trampar mig sönder och samman, ser ni inte att damen håller på att svimma. Vatten! Vatten? Pressa inte på
så fördömdt – ser ni inte att fruntimret har svimmat! Hon är hvit som kalk i
synen.”60 Men nog var de sanna fosterlandsvänner: ”[N]ågra känsliga fruntimmer” önskade att ”våra blå gossar” skulle vinna.61 Eller var de bara kvinnor
som i allra största allmänhet fann det spänningsfullt att titta på män?
I en skiss som föreställde ”intresserade telefonister” som tittade ner från ett av
stadions tornfönster framställdes fyra jungfruliga kvinnor som trånande efter
de manliga maratondeltagarna (se figur 2). Skissen var mer en önskedröm än
en realitet – den publicerades nämligen två dagar innan loppet gick av stapeln.62
Men den kvinnliga publiken bestod inte bara av sköra, sköna varelser, som
i sina praktfulla sommarkläder ”lyste och glittrade som prunkande blomstergrupper”.63 Bland publiken återfanns också en och annan löjeväckande figur:
Bland annat ”en korpulent fru, som af något obegripligt misstag förirrat sig ut
i vägen, där de segrande marathonlöparna skola fram”.64 Åt händelsen applåderade publiken ”frenetiskt”.65
Men oavsett ur vilket stereotypt perspektiv kvinnorna framställdes kan deras roll inte sägas ha handlat om något annat än att göra männen till män. En
typ av legitimerande symboler som gjorde att det relativt nymodiga och homosociala evenemanget kunde sorteras in bland vedertagna föreställningar om
könen.

57 Stocholms Dagblad 14 februari, 1904 ”Historier från Japan”
58 Bokrecension av Rolf Nordenstreng i Dagny 6 juni, 1912.
59 Pripp, Oscar ”Den segregerade välviljan – kultur som makt” i Olofsson, Mikael (red.) Symposium 2003:
Arena som andraspråk.
60 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
61 Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
62 Stockholms Dagblad 12 juli, 1912.
63 Stockholms-Tidningen 15 juli, 1912.
64 Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
65 Dagens Nyheter 15 juli, 1912.
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Figur 2

Orsak och verkan?
Det går ju givetvis inte att mäta i vilken utsträckning sportjournalistiken kom
att påverka meningsinnehållet i de föreställningar som kom att utgöra den
svenska gemenskapen. Men något tycks ha hänt.
I slutet av juli 1912 författade J. E. Frykberg ett kort brev till sin vän Manfred Björkqvist som befann sig i Danmark för att vila upp sig. För de båda hade
det första halvåret 1912 varit hektiskt – de hade varit ledande aktörer i Nationalinsamlingen. Det var en nationell insamling till en pansarbåt som den föregående regeringen beslutat bygga till sjöförsvaret men som den nuvarande liberala regeringen av olika skäl inte ansåg nödvändig. Fryberg och Björkqvist var
alltså två av huvudaktörerna i den pågående försvarsstrid som hade splittrat
nationen.
I Frykbergs brev till Björkqvist framstod tilldragelserna kring OS som lösningen på de nationella problemen: ”Hedersvän! Ja nu ha jag varit med om allt
det stora och fina som de blågula färgerna kunnat visa i Stadion och mitt hjärta
känner djup glädje över att jag är född svensk. Vet Du broder dessa spel ha
bidragit till /…/ nationell uppryckning /…/ De breda lagren ha smittats så nu
får nog socialismen ett drygt arbete för att kunna utplåna detta.”66 Men fak-

66 Sigtunastiftelsens arkiv; Manfred Björkquists arkiv vol. 102, Brev.

18

CHRISTIAN WIDHOLM

–

S P O R T J O U R N A L I S T I K E N S O M M E D S K A PA R E

...

tum var att socialisterna snarare skulle komma att göda det stora och fina som
Frykberg syftade på.
Några veckor efter stadioninvigningen, alltså innan de olympiska spelen
hade börjat, skickade LO-ordföranden Herman Lindqvist en skrivelse till stadionstyrelsen (Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande). Skrivelsen var en
förfrågan om lokal för den skandinaviska arbetarkongressen i slutet av augusti
1912. Kongresskommittén hade bevistat stadions invigning och övertygats om
lämpligheten att arrangera arbetarfesten i ”detta vackra och monumentala byggnadsverk”.67 Centralföreningen var sannerligen inte ett radikalt kollektiv och
skrivelsen väckte hos föreningen en hel del betänkligheter. Men föreningens
farhågor att festen skulle urarta i revolutionär symbolik och retorik lindrades
av den välformulerade skrivelsen som tydligen föll den ”fosterländskt sinnade”
Centralföreningen i smaken. Ansökan bifölls.68 Arbetarrörelsen blev därmed
det första explicit politiska kollektiv som utnyttjade den nya idrottsarenan – i
början av september 1912 hölls festen.
Och så på hösten 1913 var Sven Hedin, den berömde upptäcksresanden
och konservativa agitatorn under försvarsstriden, ute på en talarturné där han
propagerade för en större militärmakt. Som argument för längre värnplikt använde han de svenska framgångarna under OS, Sverige blev sammanlagt den
mest segerrika nationen, vilket var resultatet av lång och grundlig övningstid.
Enligt samma logik, fast omvänt, belyste han de svenska motgångarna i fotbollsturneringen där de segerrika danskarna, som tränat längre än svenskarna, följaktligen lyckats bättre.69

Slutord
Vi kommer ju aldrig få veta vad det var med de olympiska spelen som tjusade
Frykberg, Lindqvist och Hedin.70 Var det minnet av deras förnimmelser som
faktiska åskådare på plats eller minnet av pressens fantasiska återberättelser
om spelen? Förmodligen både och.
Om man tillåter sig att spekulera är det ändå troligt att pressens sammanhängande och nationellt mättade berättelser förmodligen var mer meningsfulla för Frykberg än de spridda intryck som bör ha erbjudits från läktarplats.
Likaså är det troligt att Social-Demokratens till viss del panegyriska artikel om
stadioninvigning bör ha påverkat Lindqvist i positiv riktning när han letade
lokal till den kommande arbetarfesten. Och när det gäller Hedin – vad kunde
han ha vetat om svenska respektive danska idrottares träningsmängd om han
inte ögnat igenom dagspressen?

67
68
69
70

Lindroth, Jan ”Arbetarfest, bondetåg och idrott. Politik kring stadion 1912–1914” SVIF, årsbok 1983, s. 234.
Lindroth, s. 234.
Stenkvist s. 287.
Dock tjusades knappast ungsocialisterna av OS. Men deras avoga inställning till allt som hade med sport att
göra bidrog förmodligen endast till att deras redan marginaliserade position tilltog. Se exempelvis Stormklockan 3 augusti, 1912 och Brand 8 augusti, 1912.

19

IDROTT , HISTORIA & SAMHÄLLE 2005

Mot denna bakgrund framstår etnologen Billy Ehns resonemang om medierad idrott möjligen klargörande.
Idrotten i sig, som muskelansträngning och taktik, har ju inte så värst mycket
med länder, folk och nationella kulturer att göra. När idrottarna tar ut sitt yttersta är det nog sällan för dessa abstrakta värden. Denna motivation ges i efterhand, av utövare, journalister [min kurs.] och åskådare i ett gemensamt försök
att skapa ordning och ge mening åt sina känslor […] Det är den verbala och
symboliska inramningen av prestationerna som skapar den nationella innebörden […] 71
Vilka svar kunde då sportjournalistiken bidra med till de svåra frågor som
striderna om nationell gemenskap aktualiserade i början av 1900-talet? Eller
omvänt: vad hade partipolitiskt bjäbb att erbjuda när sportjournalistiken iscensatt en berättelse om nationen som en spännande löpartävlingar på landsväg
där det kämpades mot naturfenomen, där en dödsolycka blev ett storslaget nationellt offer, där de tävlande nationerna var så verkliga att de gick att ta på och
där hierarkiska föreställningar om män, kvinnor, indianer och japaner kunde
naturliggöras utan diskussion?

71 Ehn s. 214f.
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