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Abstract 
 
This paper is about skiing and Swedish nationalism during the late 19th century and 
early 20th century. The aim is to investigate why skiing was considered so 
eminently suited for the incorporation of certain ideals in the national fellowship.  
    The paper accounts an analyse of texts and documents about Swedish skiing from 
1897-1924. Skiing was a nationalistic concern from the very beginning of this 
period. It was connected to heartfelt feelings towards the Swedish nature, the 
patriotic upbringing of the youth, as well as the health of the nation. Over the years 
skiing also became an increased object of sportification. The competitions were 
popular, and the nationalistic propagandists saw the contests as means to popularize 
the sport. Thereby they also hoped to attract attention to the national ideals which 
skiing was associated with – deep feelings for the nature, a strong youth suitable for 
military service, and a healthy population. 
    Reserachers interested in the history of Swedish sport, often understand the 
sportification as a gradual dissociation from the nationalistic ambitions. They admit 
that sports, especially skiing, was influenced by patriotic ideas. But when skiing 
became a larger object of competition, an ideology of competition gradually 
replaced the nationalistic strivings. 
    This paper understands skiing as an invented tradition, according to Eric 
Hobsbawm’s The Invention of Tradition. An invented tradition shows a 
formalization and ritualization of a practice. The healthy skiing in the magnificent 
Swedish nature, is in this paper understood as the ritualized part of the tradition, 
while the competitions are seen as the formalized part.  
    By understanding skiing as an invented tradition, this paper shows that an 
increased interest for competitions, and the establishment of an ideology of 
competition, by no means replaced the efforts influenced by a nationalistic ideology. 
Nationalism and the ideology of competition did not exclude each other. They both 
existed within the same tradition, a tradition which reflects the strivings of this 
historic period.  
    Skiing was eminently suitable for the incorporation of certain national ideals in 
the national fellowship: Skiing communicated the ideals of the nation, and the 
competitions gained interest for this sport and the ideals it was associated with. The 
increased interest for competitions represented an increased efficiency in the 
nationalistic strivings.  
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Inledning 
 
Det ska handla om nationalism, och det ska handla om skidlöpning. Mer precist ska 
det handla om nationella ideal, och den betydelse som skidlöpningen tillskrevs för 
dessas införlivande i den svenska nationella gemenskapen. 
    De nationalistiska ansträngningarnas centrum var tidigt förlagt till Europa. 
Statsbildningsprocesser kan sägas ha pågått här sedan den westfaliska freden 1648, i 
vissa fall sedan ännu längre tillbaka, men det var först efter napoleonkrigens slut 
1815, som de i mer modern mening europeiska staterna föddes. Nationalismen 
presenterade sig som en legitimerande kraft för upprättandet av suveräna nationer. 
Den gjorde samtidigt gällande att den egna nationens väl måste sättas i främsta 
rummet. Således legitimerades angrepp på andra nationer, under förevändningar om 
att de var ett hot mot, eller en möjlighet för, det egna rikets förkovran. 
    Under inflytelser från såväl upplysningstidens tankar om nationellt 
medborgarskap, som romantikens idéer om folktillhörighet, ägnades mycken möda 
åt att fästa gränser i både topografin och människors medvetanden. Det handlade om 
att ringa in nationerna och de människor som bebodde de gränssatta områdena, samt 
att poängtera de skillnader som påstods föreligga mellan rikenas traditioner, historia, 
kultur, levnadssätt och samhällsideal. Det egna fick sina konturer via kontraster. 
    Under slutet av 1800-talet återfanns nationalismen på många arenor. Den gjorde 
avtryck i företagens ageranden, frivilligorganisationerna, skolundervisningen och de 
konstnärliga uttrycken. Den fanns mer eller mindre representerad i alla politiska 
ideologier, vilket gav den inträde i samtliga nationers politiska beslutsfattande, 
liksom i de privata och offentliga diskussionerna. Det är inte överdrivet att säga att 
nationalismen vid denna tid utgjorde en slags överideologi.  
    Detta syns även på den svenska arenan. Här var förlusten av Finland 1809 en tidig 
livgivare för mångas vilja att återupprätta rikets heder. Götiska förbundet och 
Manhemsförbundet, är exempel på sammanslutningar som ville återskapa ett förlorat 
svensk renommé. Mot slutet av 1800-talet bidrog det allmänt uppskruvade tonläget 
mellan Europas nationer, liksom den mer interna konflikten med unionspartnern 
Norge, till ökad nationalistisk verksamhet även i Sverige.  
    De enskilda medborgarnas fosterlandskärlek var därför en angelägen sak. Ett 
lands kraft mättes inte endast i ekonomisk och militär styrka. Minst lika viktig var 
dess invånares vilja att med kärlek anstränga sig för riket. Men hur utbredd 
nationalismen än var i politiken, hos företagsledningarna, frivilligorganisationerna 
och bland enskilda intellektuella och konstnärer, så var det inte alltid lika väl bevänt 
med folkstockens patriotism.  
    Av den anledningen tog inte minst folkrörelserna sig an önskemålet om ett 
höjande av svenskarnas känsla för fosterlandet. Evangeliska fosterlandsstiftelsen, 
nykterhetsrörelsen och Svenska turistföreningen är exempel på sådana 
sammanslutningar. Även idrottsrörelsen var involverad. Många ansåg att det 
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bristfälliga intresset för nationens sak, var ett resultat av den moderna tidens 
upplösande av ursprungliga levnadssätt. Gamla nationella ideal, som känslan för 
naturen och den sunda och härdande vistelsen i denna, hade ersatts med industri- och 
kontorsarbeten med vidhängande urbana utsvävningar på krogar och caféer. De som 
inte hängav sig åt dekadenta förlustelser på källarlokal, kunde istället ägna sig åt 
tvivelaktiga engagemang i samhällsomstörtande rörelser. Eller så satt de bara 
hemma och förbrukade pinnsoffor. 
    Idrottsrörelsen uppstod successivt som ett svar på inte minst ovanstående 
problematik. Den innefattade från mitten av 1800-talet en lösligt organiserad 
verksamhet koncentrerad kring ett fåtal idrotter. De flesta hade en påtagligt borgerlig 
karaktär, såsom rodd, hästsport och skridsko. Simning å andra sidan, var en tidig 
idrott med mer folklig framtoning, förmodligen på grund av dess tydliga praktiska 
värde. Mot slutet av 1800-talet sker, delvis under inflytande från det idrottsliga 
föregångslandet England, en kraftig ökning av den idrottsliga organiseringen, 
framförallt i storstadsregionerna, men även på bruksorter i övriga landet. 
    En idrott – skidlöpningen – får snabbt rykte om sig att vara förmer än alla andra 
idrotter. Redan på 1890-talet benämns den som ”idrotternas idrott”, och detta utan 
att ha något nämnvärt antal utövare. 1892 bildas Föreningen för skidlöpningens 
främjande i Sverige (Skidfrämjandet). Föreningens mål sägs vara att inom Sverige 
verka för skidlöpningens utbredande. Detta mål väcker snabbt intresse hos vissa 
numerärt smärre, men retoriskt starkt fosterlandsivrande grupper. Skidlöpningen 
basuneras ut som Sveriges nationalidrott. Dess nationella värde sägs ligga dels i dess 
förmåga att föra ut svenskarna i den sunda naturen, varigenom de väcks till känslor 
för denna, dels att den uppövar en stark och frisk kropp – alltsammans betydande 
nationella ideal, som hoppades känneteckna den svenska nationella gemenskapen.  
    I den här uppsatsen kommer skidlöpningen sättas i samband med några 
betydelsefulla nationalistiska ansträngningar. Denna idrott kommer analyseras som 
varandes en uppfunnen tradition, som i sitt utövande frambar flera önskvärda 
nationella ideal. Jag kommer därmed också undersöka hur den successiva 
sportifieringen, det vill säga inriktandet mot skidtävlan, bistod ansträngningarna att 
etablera idealen i den nationella gemenskapen. Detta kommer ske genom att jag 
analyserar litteratur, tidningsartiklar och arkivmaterial som på ett oftast direkt sätt 
behandlar skidlöpning under perioden 1897-1924.   
 
 

Syfte och problemformulering 
 
Syftet är att utreda skidlöpningens synnerliga lämplighet för förverkligandet av de 
nationella ideal som hoppades utmärka den svenska gemenskapen. Detta syfte 
föranleder en tvådelad ansats: För det första är avsikten att utreda vilka nationella 
ideal som skidlöpningen ansågs befrämja och manifestera. För det andra avses att 
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utreda vad som ansågs göra skidlöpningen så ytterst lämplig för dessa ideals 
inlemmande i den nationella gemenskapen.1  
    Få svenska forskningsarbeten behandlar skidlöpningens historia. Bortsett från 
populärhistoriska böcker som kronologiskt redogör för vasalopp och skidlegender, 
så kan de mer akademiska ansträngningarna räknas på en hand. Såväl den 
idrottshistoriska som folkrörelse- och nationalismforskningen, har varit märkligt 
ointresserad av den syssla som under åtminstone ett halvsekel gick under 
benämningen ”nationalidrott”. Redan detta faktum bör ge denna uppsats relevans. 
    Det torde inte vara någon nyhet att idrott och nationalism kan sättas i samband 
med varandra.2 Likväl är svenska idrottshistoriska forskare benägna att framhålla 
idrottens bleka ideologiska framtoning. I översiktsverket Idrottens historia, skriver 
Arne Blom och Jan Lindroth att den tidiga svenska idrottsrörelsen förvisso hade en 
ideologi, men att den i sin manifesta form egentligen företräddes av en enda man – 
Viktor Balck. Jämfört med andra folkrörelser var idrottsrörelsen sparsamt 
ideologiskt intresserad. Detta sägs ha berott på ledarskiktets sammansättning, 
idrottens naturliga inriktning på praktisk handling, tävlingarnas spontana 
attraktionskraft, samt att pressens rapporterande fyllde propagandabehovet.3 
    När Blom och Lindroth sedan ändå beskriver idrottens ideologi, så sätts 
fosterländskheten i centrum. Idrotten skulle stärka individen och därmed nationen, 
liksom den skulle bidra till militär duglighet, samt medverka till förbrödring mellan 
olika samhällsgrupper. Dock görs påpekandet att denna ideologi egentligen var 
Balcks ideologi, och att den sällan framfördes av andra företrädare för 
idrottsrörelsen. Ett mer utbrett ideologiskt inslag, utgjordes istället av själva 
tävlingsprincipen. Tävlandets ideologi kopplas i sin tur till socialdarwinistiska 
tankemönster om den starkares seger i kampen för tillvaron inom samhällslivet.4 
    All historisk forskning om skidlöpning, sätter dock denna i relation till tidens 
nationalism. Särskilt ett arbete har bidragit till denna uppsats problemformulering.  
    Leif Yttergren utgår i sin I och ur spår! från en konfliktperspektiv i sin analys av 
svensk skidlöpningshistoria. Yttergren hävdar att detta perspektiv kontrasterar mot 
den gängse idrottsforskningen, som oftare utgår från ett konsensusperspektiv. 
Yttergren vill tvärt emot detta synsätt, beskriva de många schismer som florerat 
inom idrotten, inte minst inom skididrottsorganisationerna.5  

                                                 
1 Med ”ideal” avses kvaliteter som hoppades känneteckna det svenska folket, och som det vore önskvärt att 
införliva, alternativt manifestera förekomsten av, i den nationella gemenskapen. En synonym kan vara ”värden”, 
men inte i betydelsen ekonomiskt värde, utan avseende eftersträvansvärda folkliga egenskaper. 
2 I historiska översiktsverk kan göras tydliga paralleller mellan idrott och nationalism. Se exempelvis Susanna 
Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2000, Studentlitteratur, 2006, s. 209 
3 K Arne Blom och Jan Lindroth, Idrottens historia, Sisu Idrottsböcker, 2002, s. 207-208. Lindroth har i annan 
forskning beskrivit att idrottsrörelsen kunde använda sig av ”ställföreträdande” ideologer, alltså personer utanför 
själva rörelsen, som höll anföranden om idrottens värde. Dessa föranledde dock inte någon förhöjd ideologisk 
framtoning inom idrottsrörelsen. Jan Lindroth, Från ”sportfåneri” till massidrott, HLS Förlag, 1988, s. 88-90 
4 Blom och Lindroth, Idrottens historia, s. 208-209 
5 Leif Yttergren, I och ur spår!, KFS i Lund AB, 2006, s. 12 
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    Tre av de sex artiklar som Yttergrens bok innehåller, avhandlar samma period 
som denna uppsats intresserar sig för. De konflikter som redogörs för, handlar om 
schismen mellan Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet, diskussionerna 
rörande de Nordiska spelen, samt om det norska och svenska motståndet mot Vinter-
OS 6  Yttergren gör i alla dessa artiklar återkommande kopplingar mellan 
skidlöpningen och tidens nationalistiska ansträngningar.  
    I synnerhet gäller detta Yttergrens återgivande av den så kallade skidschismen, 
som blossade upp mellan Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet på 1910-talet. 
Skidfrämjandet bildades 1892. Organisationens avsikt var att arbeta för 
skidlöpningens nationella expansion. Svenska Skidförbundet bildades 1908, som ett 
resultat av Riksidrottsförbundets (RF) uppvaknade intresse för den allt populärare 
idrottsgrenen, som på relativt kort tid hade den börjat framstå som en nationalsport. 
De många tävlingar som avhölls, var inte minst inkomstbringande. Även 
försäljningen av skidmärken var ekonomiskt intressant. Anordnandet av tävlingar 
och handhavandet av skidmärkena, blev en källa till konflikt mellan förbunden. 
Flera avtal om samarbete slöts. Avtalen fick skrivas om flera gånger, och resultatet 
över tid blev att Svenska Skidförbundet alltmer tog över anordnandet av större 
skidtävlingar.7 Viktiga anledningar till detta, sägs ha varit att Svenska Skidförbundet 
var mer aggressivt inriktat på att ta över all betydande tävlingsverksamhet, att man 
hade en effektivare organisationsform, samt att detta förbund, som var en del av 
RF, ”vurmade för tävlingsidrotten i sig utan alltför ideologisk framtoning i övrigt”.8 
    Den slutsats jag drar av Yttergrens resonemang, är att Skidfrämjandet hade en 
organisation och en ideologi, som framstod som betydligt mossigare än det frejdigt 
tävlingsintresserade Svenska Skidförbundet. Skidfrämjandet såg tävlandet som ett 
propagandamedel för att förverkliga nationalistiska mål, medan Svenska 
Skidförbundet ville tävla för tävlandets skull. Skidschismens utgång, skulle därmed 
kunna ses som att den från början nationalistiskt framburna skidlöpningen, 
successivt dränerades på sin nationalistiska ideologi, till förmån för den 
tävlingsideologi som idrottsrörelsen i övrigt omfattades av.  
    Ingenstans i det källmaterial som kommer användas i föreliggande uppsats, syns 
dock några anklagelser om att det ena eller andra förbundet skulle åsamkat 
skididrotten någon skada. Tvärtom delar förbunden ut ömsesidiga hedersbetygelser. 
Skidfrämjandet hälsar 1909 Svenska Skidförbundet ”välkommet till gagnrikt 
samarbete för skidlöpningens främjande”. 9  I Svenska Skidförbundets första 
årsmötesprotokoll uttalar man ”sin stora tacksamhet för det trägna och 
framgångsrika arbete Föreningen för skidlöpningens främjande utfört för 

                                                 
6 Yttergren, I och ur spår!, s. 15-31, 35-53, 58-69 
7 Yttergren, I och ur spår!, s. 20-25.  Försäljningen av skidmärken skedde dock gemensamt. Dessa märken kan 
beskrivas som en motsvarighet till simsportens utmärkelser, som utdelas när olika färdighetsnivåer nåtts.  
8 Yttergren, I och ur spår!, s. 21 
9 ”Styrelsens berättelse för arbetsåret 1908-1909.”, På Skidor 1909-1910, Centraltryckeriet, 1909, s. XXV 
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skidlöpningens utveckling i vårt land. Mötet anser det vara af allra största betydelse 
för skidlöpningsidrottens sak att ett godt samarbete eger rum”.10  
    Det är knappast troligt att Svenska Skidförbundet var omedvetet om 
Skidfrämjandets nationalistiska avsikter, och då man säger att det är ”af allra största 
betydelse” med samarbete, bör de senare konflikterna inte ha haft någon grund i 
Skidfrämjandets fosterlandskärlek. Tjafset som stundtals utbröt hade delvis 
ekonomiska orsaker, men kan också ses som ett uttryck för att skidlöpningen var en 
mycket angelägen sak, och att det låg prestige i att vara tävlingsarrangör. 
    I denna uppsats avses inte att ge någon bild av två rivaliserande förbund. I det 
mesta kommer förekomsten av två olika nationella skidorganisationer att förbises. 
Jag vill lyfta blicken från det relativt småskaliga bjäbbet skidorganisationerna 
emellan. Till skillnad från Yttergren vill jag studera tidens gemensamma 
ansträngningar för skidlöpningen, och se dessa som ett uttryck för det oerhörda 
nationella värde som tillskrevs denna idrott. Istället för att redogöra för konflikter, 
avser jag att beskriva tidens konsensus kring skidlöpningens förmåga att införliva 
lämpliga ideal i den nationella gemenskapen. Därmed kommer jag också, till 
skillnad från Yttergren, visa att ett ökat intresse för tävlan inte urlakade de 
nationalistiska ambitionerna, utan att tävlandet tvärtom kunde bistå dem. 
    Det må säkert stämma att det i källmaterial från idrottsrörelserna sällan kan 
utläsas någon manifest nationalistisk ideologi, undantaget Balcks fosterländska 
trumpetande. I det mesta rapporterade man mest om tävlingsresultat, regler och 
träningsråd. I den här uppsatsen kommer dock den förhärskande tron på den 
ideologimagra idrottsrörelsen att delvis revideras. Jag kommer visa att den 
tävlingsideologi, som forskningen trots allt tillerkänner idrotten, mycket väl kunde 
ingå fruktbar allians med de nationalistiska ansträngningarna.  
     
 

Frågeställningar 
   
I Sverige var folkrörelserna viktiga bidragare till ansträngningarna för ett höjande av 
folkets fosterlandskärlek. Det utopiska målet för dessa bemödanden var att alla inom 
nationsgränserna boende, skulle känna sig delaktiga i en större samhörighet, vilken 
de unisont skulle vara beredda att verka för i både freds- och krigstid. För att skänka 
gemenskapen en passande värdegrund, krävdes att folket lockades till spontana 
hyllningar och manifesteringar av lämpliga nationella ideal. Detta kunde exempelvis 
åstadkommas via konstruerandet av nationella traditioner, som i sitt utövande 
frambar de fosterländska idealen.  
    Skidlöpningen intog under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal en prominent roll för 
försöken att realisera detta i Sverige. Syftet med den här uppsatsen, är att beskriva 
vad det var som ansågs göra skidlöpningen så särskilt lämpad för inympandet av 

                                                 
10 Riksarkivet, Svenska Skidförbundets arkiv, Styrelse-, VU- och årsmötesprotokoll 1908-1916, 11 dec. 1908 
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lämpliga ideal i den nationella gemenskapen. För att konkretisera syftet kan följande 
frågor formuleras: 
 

1. Vilka nationella ideal ansågs befrämjas och manifesteras i skidlöpningen?  
2. Hur förhöll sig tävlingsideologin till de nationella idealen? 

 
Den övergripande frågan, som starkast bidragit till uppsatsens ämnesval och 
teoretiska utgångspunkter, kan sägas vara: Hur görs nationalistiskt framburna ideal 
folkligt tilltalande? Det är denna fråga som i förlängningen skänker uppsatsen störst 
relevans. Via olika masskommunicerande propagandamedel, har människor genom 
historien lockats till tributer av gemenskaper, som de i propagandans frånvaro 
knappast skulle erkänt sig till. Det må ha varit på gott i vissa fall, men helt säkert på 
ont i många fall. 
    Den övergripande frågan kommer inte fullständigt besvaras. Den har ändå 
formulerats för att klargöra vad som skänkt grundläggande inspiration till uppsatsen. 
Jag kan dock inte säga vad folk i allmänhet tyckte om skidlöpning. Jag kan inte säga 
om skidandet gjorde att de anammade den nationella gemenskapens ideal. Jag kan 
inte avgöra om skidåkningen bidrog till att de kände sig mer svenska än de skulle 
gjort om de åkt på något annat. Jag kan inte ens säga hur många människor det var 
som faktiskt åkte skidor. 
    Vad jag däremot kan säga något om, är den befintliga tryckta propagandan för 
skidlöpning. Via en kritisk granskning av skidrelaterade texter från det sena 1800-
talet och det tidiga 1900-talet, är det fullt görligt att ge en bild av de nationella ideal 
som tillskrevs skidlöpningen, samt att beskriva de ansträngningar som gjordes i syfte 
att etablera dessa ideal hos nationens folk. 
    Genom att granska framförallt Skidfrämjandets årsskrifter, men också 
tidningsartiklar och arkivmaterial, kommer de två konkreta frågorna att besvaras. 
Den uppmuntran till skidlöpning som i detta material kan utläsas, analyseras utifrån 
valda teorier om nationalism, samt kategoriseras utifrån betydande strömningar i 
tiden som tidigare forskning ådagalagt. 
 
 

Teorier och tidigare forskning  
 
Detta kapitel är indelat i tre avsnitt. Den första underrubriken tar upp de 
övergripande teorier som ligger till grund för tolkningen av materialet. Här 
fokuseras på två internationella nationalismteoretiker, vars arbeten skänker 
uppsatsen dess mest grundläggande förförståelse.  
    Den andra rubriken introducerar ett flertal svenska forskningsarbeten. Dessa 
understödjer kontextualiseringen av uppsatsens syfte. Särskilt kommer denna rubrik 
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att intressera sig för tidigare forskning om den svenska nationalismens allianser med 
andra betydande ansträngningar i tiden.  
    Den tredje rubriken krymper den andra rubrikens tämligen breda fokus. Här 
koncentreras beskrivningen till det idrottsliga sammanhang som skidlöpningen 
ingick i. Flera arbeten presenteras, några om idrottens kopplingar till de 
nationalistiska strömningarna, några om tidens idrottsliv i allmänhet. Slutligen ges 
en beskrivning av vad tidigare historisk forskning haft att säga om just skidlöpning. 
    Förhoppningsvis ska både den svenska nationalism- och idrottsforskningen med 
denna uppsats finna att skidlöpningen erbjuder en fantastisk ingång till samordning 
av deras respektive intressesfärer.  
 
 
Konstruerade nationer och traditioner 
Uppsatsen analys bottnar i en förförståelse som tillkommit utifrån Benedict 
Andersons Imagined Communities och Eric Hobsbawms The Invention of Tradition.  
    Andersons bok har tryckts i ett flertal upplagor och har haft stort inflytande över 
nationalismforskningen. Nationen som en föreställd, eller imaginär gemenskap, har 
efter den första utgåvan av Andersons bok, 1983, blivit något av en innefras.11 
    Andersons huvudpoäng är att nation, nationsmedvetande och nationalismen i sig, 
är kulturella produkter som måste förstås utifrån varje nations historiska 
omständigheter och dessas förändring över tid. Under det sena 1700-talet 
samverkade en rad olika krafter till framväxten av nationalistiska tankar. Med tiden 
förökade de sig och spreds till alla möjliga politiska och sociala grupperingar, 
varefter de så småningom började införlivas i den bredare allmänhetens 
medvetanden.12 De enskilda individerna erhöll med tiden ett nationsmedvetande, 
som de mer eller mindre började tänka och agera utifrån. 
    Anderson menar att nationen bör förstås som en föreställd gemenskap, av den 
enkla anledningen att inte ens i den minsta nation kommer dess invånare någonsin 
att lära känna alla andra nationsmedlemmar. Och ändå har de i sina medvetanden en 
oftast oreflekterad uppfattning om att de har något gemensamt. Den nationella 
samhörigheten är samtidigt begränsad; ingen nations medlemmar identifierar sig 
primärt med en mänsklig gemenskap, den nationella själsfrändskapen är allt som 
oftast överordnad den mer gränsöverskridande mänskliga gemenskapen.13  
    Anderson nämner flera tekniker för masskommunikation, som bidragit till 
skapandet av nationella gemenskaper. Kartan, museet och spridandet av bilder, 
visade befolkningen vad som utmärkte dem geografiskt och kulturellt. Fanan och 
nationalsången blev symboler att enas kring. Jag går inte in på dessa företeelser, utan 
nöjer mig med att förtydliga vad jag funnit användbart i Andersons resonemang: 

                                                 
11 Sverker Sörlin (red.), Nationens röst, SNS Förlag, 2001, s. 219-220 
12 Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, 2006, s. 3-4  
13 Anderson, Imagined Communities, s. 6-7 
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    Nationer är föreställda, imaginära, gemenskaper som på mångahanda sätt har 
konstruerats. Olika tekniker har funnits för detta. Den här uppsatsen utgår från att 
skidlöpningen anfördes som en ytterst lämplig teknik för att befrämja, manifestera 
och inympa lämpliga ideal i den redan befintliga nationella gemenskapen.  
    Men hur kan vi veta att idéerna i skidlöpningstexterna, är betecknande för tidens 
förhoppningar om vad den nationella gemenskapen skulle kännetecknas av? Ett svar 
erhålls i antologin The Invention of Tradition, sammanställd av Hobsbawm och 
Terence Ranger. Hobsbawm anser liksom Anderson att nationer är konstruerade. 
Vidare hävdar han att nationernas ideologiska uppbyggnad, kan studeras via 
nationernas uppfunna traditioner.14 
    Hobsbawm påstår att många traditioner som utger sig för att vara mycket gamla, 
ofta är tämligen unga. I flera fall är de också konstruerade, det vill säga i akt och 
mening uppfunna. Med termen konstruerad, eller uppfunnen tradition, avses en 
uppsättning praktiker som har reglerats, samt försetts med rituella och symboliska 
egenskaper. Dessa inbegriper gärna vissa värderingar och beteenden, som refererar 
till lämplig episod eller epok i det förgångna.15 
    Hobsbawm menar att uppfunna traditioner alltid har existerat, men att de blir 
särskilt märkbara i tider då en hastig utveckling leder till försvaganden av gamla 
gemenskaper. Nya traditioner måste då skapas för att anpassas till nya sociala 
mönster.16 I en era av nationalism, är det såklart de nationella gemenskaperna som 
primärt ska uppmuntras. För detta ändamål lyfts gamla göromål ur sina ursprungliga 
sammanhang och presenteras för medborgarna som en tradition, som uttrycker något 
som är typiskt för just deras gemenskap. 
    Uppsatsens utgångspunkt är att skidandet var en uppfunnen tradition. Det krävs 
ingen större ansträngning för att inse att skidlöpningen uppfyller kraven för en sådan. 
Skidandet hade från början en praktisk funktion.17 Det var helt enkelt ett utmärkt sätt 
att ta sig fram i snötyngd terräng. När sedan en ny tid, med nya levnadssätt och 
transportmedel, lyfte fram skidlöpningen som en mycket uppmuntransvärd syssla, 
trots att dess ursprungliga praktiska funktion för de allra flesta var tämligen 
obefintlig – då kan skidlöpningen betraktas som en konstruerad tradition. 

                                                 
14 Eric Hobsbawm, ”Inventing Traditions”, The Invention of Tradition, Cambridge University Press, 2008, s. 13 
15 Hobsbawm, ”Inventing Traditions”, The Invention of Tradition, s. 1 
16 Hobsbawm, ”Inventing Traditions”, The Invention of Tradition, s. 4-5 
17 Det bör påpekas att skidandets praktiska funktion förmodligen aldrig varit särdeles utbredd i Sverige. I Olaus 
Magnus Historia om de nordiska folken (1555), berättas bland annat om nordliga skidåkare. Det handlar då 
uteslutande om samer. Söder om Norrland var skidor antagligen sällsynta redskap. Sverker Sörlin, ”Nature, 
Skiing and Swedish Nationalism”, The International Journal of the History of Sport, Vol. 12, Number 1, April 
1995, s. 148. I uppsatsens källmaterial, syns flera utläggningar om den äldre skidlöpningen. Det hänvisas bland 
annat till Adam av Bremen och Saxo Grammaticus, som på 1000- respektive 1100-talet 
omnämnt ”skridfinnarne”, som ska ha levt och verkat i det nuvarande norra Sverige och Norge. Dessa lär ha 
använt skidor till att ”löpa i kapp med de vilda djuren”. Johan Bååth, ”Några drag ur skidlöpningens historia.”, 
På Skidor 1900-1901, A.-B. Thavenius Boktryckeri, 1900, s. 90. Smärre delar av källmaterialet avslöjar en 
uppmuntran till praktiskt bruk av skidan. Bland annat sägs skidlöpningen vara ovärderlig för jägaren. Sign. J. M–
d., ”Räfjagt på skidor.”, På Skidor 1897-1898, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1897, s. 133 
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    Hobsbawms teori om uppfunna traditioner, understödjer således uppsatsens 
övertygelse om att propagandan för skidlöpning verkligen frambar för tiden 
representativa nationella ideal; i traditionerna uppvisas de idéer som bygger upp de 
tidstypiska gemenskaperna.18  
    Vidare skänker Hobsbawm teoretisk tyngd åt uppsatsens avsikt att framställa 
skidlöpningens synnerliga fallenhet för inympandet av lämpliga ideal i den 
nationella gemenskapen. Hobsbawm skriver att traditioner kännetecknas av ett 
moment av dels ritualisering, dels formalisering. 19  En traditions utövande antar 
gärna en rituell form, vilken ofta refererar till något förgånget eller på annat sätt 
idealiserat tillstånd. Dessutom bör traditionen kunna förses med formaliserade ramar; 
det ska gå att stifta regler kring utövandet. 
    Skidlöpningen ägde moment av både ritualisering och formalisering. Det 
ritualiserade momentet utgjordes av det idealiserade, och påstått sunda och härdande 
skidandet i rikets natur. Det formaliserade momentet utgjordes främst av det av 
regler inringade skidtävlandet.20  
    Skidlöpningens synnerliga lämplighet för inympandet av passande ideal i den 
nationella gemenskapen, kommer i uppsatsen analyseras utifrån den påtagliga 
förekomsten av både ett ritualiserat och ett formaliserat moment. Bägge momenten 
bildade tillsammans den enhetliga traditionen skidlöpning. Genom att analysera 
momenten var för sig, visas att texterna om en ritualiserad skidlöpning frambar de 
nationella idealen, medan texterna om en formaliserad skidlöpning, uppvisar den roll 
som tävlandet tillskrevs för den nationella gemenskapens tillägnelse av idealen. 
    För att förtydliga Andersons och Hobsbawms medverkan till denna uppsats: 
Nationer är konstruerade, föreställda gemenskaper. Traditioner är också 
konstruerade. Studiet av dem kan ge insikter om de idéer som ingår i de tidstypiska 
gemenskapernas uppbyggnad. En tradition kännetecknas av att den kan ritualiseras 
och formaliseras; den ska kunna utövas under rituella former, samt förses med regler. 
Härvidlag uppfyller skidlöpningen alla krav.  
    Härnäst bör det vara av intresse att se vad tidigare forskning haft att säga om de 
nationella ideal, som förväntades ingå i den svenska nationella gemenskapen.  
 

 
Nationens natur och kroppslighet 
Avsikten är att här ge en bild av den kontext som uppmuntrandet till skidlöpning 
uppstod i, samt att presentera ett av de forskningslägen som uppsatsen inordnar sig i. 

                                                 
18 Hobsbawm hävdar också att just idrotten, ofta uppvisar drag av uppfunnen tradition. I samband med skapandet 
av nationella identiteter kring sekelskiftet 1900, blev olika idrottsgrenar till uttrycksformer för en specifik 
regions identitet – nationalsporter uppfanns. Hobsbawm, ”Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914”, The 
Invention of Tradition, s. 300-302 
19 Hobsbawm, ”Inventing Traditions”, The Invention of Tradition, s, 4 
20 Även annat, som dock är mindre relevant för denna uppsats syfte och frågeställningar, kan ses som uttryck för 
skidlöpningens formaliserade moment. Det gäller exempelvis rekommendationerna gällande korrekt manlig 
respektive kvinnlig skidklädsel, liksom råden om hur skidutrustningen i övrigt borde vara beskaffad. 
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Inledningsvis kommer den breda politiska konsensus som fanns för nationsfrågan att 
lyftas fram. Vidare kommer flera nationalistiskt initierade rörelser och strömningar 
att beskrivas. Det gäller framförallt de sammanslutningar som verkade för ett 
höjande av svenskarnas känsla för fosterlandets natur, samt de som påtalade behovet 
av att fysiskt dana folket.  
    Till att börja med bör frågas om det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
svenska nationalism, verkligen var så utbredd som jag hittills låtit påskina. Var det 
inte bara en skara punschdrickande herrar i hatt som erkände sig som öppet 
fosterlandsivrande? Vi kan inte säga så mycket om vad den breda allmänheten ansåg, 
men tidigare forskning om denna period har visat att nationalismen var rotad i en 
bred politisk opinion. Håkan Blomqvist visar i sin Nation, ras och civilisation att 
även arbetarrörelsen var starkt involverad i ansträngningarna att skapa ett 
nationsmedvetande hos det svenska folket, i synnerhet hos arbetarklassen.  
    Blomqvists bidrag till min uppsats, utgörs framförallt av hans styrkande av att 
nationalistiska budskap vid denna tid utgjorde en förhärskande överideologi. I en 
omvälvande tid som upplöst gamla gemenskaper, erbjöd nationalismen en ny 
samhörighetsideologi.21  
    Blomqvist utgår från den gängse uppfattningen att nationalistiska tankar först 
initierades av den politiska borgerligheten. Hans avsikt är sedan att undersöka 
arbetarrörelsens offentlighet. Denna hade enligt Blomqvist inte något annat val än 
att använda sig av det borgerliga samhällets terminologi. Med hänvisning till Karl 
Marx idé om den ”härskande klassens ideologi”, hävdas att de underordnade, i detta 
fall arbetarklassen, uttryckte sig och sina ambitioner med hjälp av element ur den 
ledande klassens ideologi.22 Arbetarrörelsen i såväl Sverige som andra länder, sade 
sig ha internationalistiska avsikter med sin verksamhet. Paradoxalt nog bidrog dock 
organiseringen av nationella arbetarklasser till att dessa för första gången fick ett 
nationsmedvetande.23 En arbetarrörelse som verkade i ett samhälle som leddes av en 
nationalistiskt inspirerad borgerlighet, infogade således en nationalistisk ideologi i 
sina strävanden. 
    Blomqvist poängterar att den i forskningen ofta understrukna skillnaden mellan 
upplysningens medborgarnationalism och romantikens etniska nationalism, inte 
alltid kan skiljas åt. Upplysningens universalistiska nationalism och romantikens 
särartsnationalism, kan i många fall samverka och bidra till varandras 
förverkligande. 24  I denna uppsats undviks att göra en distinktion mellan dessa 
former av nationalism. Här förstås nationalismen som en övergripande åskådning 
som hävdar det egna folkets värde och intressen.25 
    Det samtidiga förverkligandet av två olika nationalistiska strävanden, ansågs inte 
minst vistelsen i naturen kunna åstadkomma. I naturen visualiserades det avgränsade 

                                                 
21 Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation, Carlssons, 2006, s. 10, 65 
22 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 28-30 
23 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 46-49 
24 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 52-53 
25 Se även under rubriken ”Begrepp”, s. 28 



 12

land som bildade grund för medborgarskap, samtidigt som naturens svenska 
besökare vann innerlig erfarelse av vad som var deras gemensamma ursprung. 
Dessutom bistod naturen med ett sunt härdande av kropp och själ. En god fysik 
skapade sunda värderingar, vilket dels var betydelsefullt för det medborgerliga 
deltagandet i det civila samhället, dels något som hoppades utmärka svenskarna.  
    Flera forskare har påpekat kopplingen mellan svensk nationalism och 
naturromantisk vurm för vistelsen i naturen. Exempelvis Blomqvist, som visar att 
socialister kunde se naturen som grund för verklig fosterlandskärlek. Om 
arbetarklassen ville upphöja sig till nationell klass, krävdes inte endast rösträtt och 
makt över produktionsmedlen, man måste också ”erövra upplevelsen 
av ’strömmarnas brus’ och ’bäckarnas sång’”, samt ”göra ’stjärnenatten’ och 
skogsljuset till sin egendom”.26 Den arbetarklass som ville få nationell betydelse, 
måste också tillkämpa sig erfarelsen av fosterlandskärlekens underbyggnad.  
    En som relativt tidigt påpekade naturens betydelse för den svenska nationalismen, 
är Greta Hedin, som i sin Manhemsförbundet, tryckt 1928, redogör för detta 
förbunds idémässiga innehåll. I förbundets nationalistiska iver att återupprätta rikets 
heder efter förlusten av Finland, anfördes inte minst de stora vinster som vistelsen i 
naturen kunde generera. Till folkets fosterlandskärlek bidrog man bland annat 
genom att anordna vandringar i fosterjordens bygder, där man besåg dess skönhet 
och gjorde vördnadsfulla besök vid de historiska minnesmärkena.27 
    Sverker Sörlin har skrivit ett flertal arbeten som rör idéhistoriska aspekter av både 
nationalism och natursyn. Tillsammans med Björn Hettne och Uffe Østergård har 
han satt ihop Den globala nationalismen, vilken tar upp en mängd möjliga 
infallsvinklar till förståelse av nationalismen som fenomen. En av dem är just 
kopplingen till naturuppfattningen. Vad gäller Sverige, sägs att 1800-talets ökade 
passioner gentemot naturen, i mycket kan härledas till de naturvetenskapliga arbeten 
som Carl von Linné utförde under mitten av 1700-talet. I och med Linné föddes hos 
många svenskar en ökad uppmärksamhet för de mångskiftande värden som fanns 
förborgade i naturen.28 
    I samma arbete beskrivs tidens ökade turism, samt att denna alltmer började 
inrikta sig på resor inom den egna nationen. Utvalda platser gjordes till något av 
nationella helgedomar, vilka besöktes med en högaktning liknande den som tidigare 
tillkommit söndagens kyrkobesök. Även konstnärer och andra intellektuella sökte 
frammana bilden av den unikt svenska naturen.29 Till den här uppsatsen bidrar dessa 
klargöranden med insikten om att tidens natursyn var konstruerad, för att den ansågs 
tjäna hela nationens intressen. 30 

                                                 
26 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 101 
27 Greta Hedin, Manhemsförbundet, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1928, s. 170-171 
28 Björn Hettne, Sverker Sörlin, Uffe Østergård, Den globala nationalismen, SNS Förlag, 2006, s. 326-329  
29 Hettne, Sörlin, Østergård, Den globala nationalismen, s. 332-337 
30 Naturens tongivande roll i den svenska nationella retoriken, beskriver Sörlin även i flera andra arbeten, 
exempelvis Naturkontraktet, Carlssons, 1991, och Framtidslandet, Carlssons, 1988 
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    Erik Erlandsson-Hammargren har i sin avhandling Från alpromantik till 
hembygdsromantik behandlat natursynen i Svenska Turistföreningens (STF) 
årsskrifter, utgivna 1886-1915. Utifrån den så kallade habitatteorin, förklarar 
Hammargren natursynens successiva förändring som ett resultat av förändrade 
försörjningsvillkor. Den natur som människan anser vara vacker, är den natur som i 
tidens kontext erbjuder de bästa försörjningsmöjligheterna. 31  I en nationalistisk 
kontext, blir för nationen symboliska naturtyper framlyfta som särskilt vackra.  
    Staffan Björcks pionjärarbete om svensk nationalism, Heidenstam och 
sekelskiftets Sverige, tar också upp tidens natursyn. Björck påpekar exempelvis att 
inte ens nationalismens kritiker, såsom August Strindberg och Gustaf Fröding, 
kunde avhålla sig från att nedskriva hyllningar till den svenska naturen. Precis som 
många andra författare skrev de om ”kroppens hemlängtan” när den befann sig på 
utländsk jord; man saknade mullen, stenarna, bäckarna och träden i hembygdens 
landskap. Björck frågar sig om inte denna animaliska patriotism – kroppens längtan 
till fädernetorvan – befordrades av tidens stora folkomflyttningar. De många 
emigranternas brev till ursprungslandet, berättade inte endast om det nya landet, de 
genomsyrades dessutom av en längtan till det gamla.32 
    Även Björck nämner turismen. Detta gör också jag i min C-uppsats Ett sunt land i 
en sund kropp. Genom att kombinera Andersons teori om imaginära gemenskaper 
med Michel Foucaults tankar om det fysiska disciplineringens betydelse för 
formandet av själen, påstår jag att turismen blev ett sätt att dels fysiskt dana 
svenskarna till sundhet, dels ett sätt att skapa rent kroppsliga erfarelser av det land 
som de levde inom. Den sinnliga upplevelsen bistod formandet av en nationell 
gemenskap, byggd kring rikets natur.33 
    STF: s verksamhet var till övervägande del inriktad på sommarturism. I den här 
uppsatsen kommer det bland annat visas att sporrandet till skidlöpning, var en del av 
tidens turistiska ansträngningar, men inriktat på att också vintertid knuffa ut 
svenskarna på fosterlandets fält, fjällvidder, skogsvägar och isbelagda sjöar. 
    Den nationalistiska ivern för naturen, var delvis ett led i de civilisationskritiska 
strömningarna. Dessa kan även kopplas till det uttryckta behovet av fysisk 
disciplinering. Samuel Edqvist har i sin Nyktra svenskar intresserat sig för 
Godtemplarrörelsen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Också 
Edqvist beskriver denna tid som en genombrottsperiod för naturnationalismen.34 
Men framförallt kopplar han nykterhetsrörelsen till tidens kulturpessimism. Det 
främsta hotet mot nationens välmående, ansågs av många vara den fördärvande 
alkoholen. För att återskapa folkets förlorade hälsa, framfördes inte minst naturens 

                                                 
31 Erik Erlandsson-Hammargren, Från alpromantik till hembygdsromantik, Gidlunds Förlag, 2006, s. 40-41 
32 Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, Bokförlaget Natur och Kultur, 1946, s. 38-50 
33 Emil Dickson, Ett sunt land i en sund kropp, C-uppsats, Karlstads universitet, 2007, s. 44-45 
34 Samuel Edqvist, Nyktra svenskar, Uppsala universitet, 2001, s. 78- 80 
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helande egenskaper.35 Under paroller som ”Naturen är nykter” leddes utflykter ut i 
det gröna, där folket hoppades bli hälsosamt smittade av naturens sundhet.36 
    Naturen ansågs alltså bistå med bot mot både kroppslig och själslig urartning. I 
antologin Friluftshistoria visas att friluftslivet ansågs erbjuda ett gott alternativ till 
det fördärvande stadslivet. En allt mer urbaniserad befolkning, rösträttskamp, 
industristrejker och de traditionella auktoriteternas minskade inflytande, bidrog till 
att många i de besuttna samhällsskikten ansåg att samhällsordningen var hotad.37 I 
naturen rådde dock alltjämt den harmoni som samhällslivet uppvisade brister på.  
    I samma bok kopplas naturvistelsen till tidens ökade uppmärksamhet för den 
fysiska kroppen. Det var i synnerhet ungdomen som ansågs behöva en fysisk daning, 
inte minst av militära skäl. För nationens fortlevnad krävdes att befolkningen hölls 
vid god hälsa, men också att riket hade en fysiskt stark ungdom som förmådde stå 
upp för riket i händelse av krig. Detta var något som flera sammanslutningar 
arbetade för, såsom Scoutförbundet och Friluftsfrämjandet.38  
    Friluftsfrämjandet kallade sig från början Föreningen för skidlöpningens 
främjande i Sverige, i denna uppsats benämnd Skidfrämjandet. Jag kommer sätta 
denna förenings verksamhet i samband med ansträngningarna att få ut svenskarna i 
naturen, samt behovet att av militära skäl dana ungdomen. Jag kompletterar den 
befintliga forskningen genom att klargöra fler aspekter av naturvistelsen och 
ungdomens fysiska fostran. I synnerhet visar jag skidlöpningens prominenta roll för 
denna sak, samt anledningarna till denna aktivitets upphöjda status. 
    Vidare förbinder jag skidlöpningen vid kroppsvårdens ökade vetenskaplighet. 
    Det vetenskapliga sättet att angripa kroppens fostran och vård, har flera forskare 
intresserat sig för. Ander Ottosson har i Sjukgymnasten – vart tog han vägen? på ett 
tilltalande sätt visat sjukgymnastyrkets maskulinisering och sedermera 
avmaskulinisering. Genom sin beskrivning av hur sjukgymnastiken via sin 
vetenskaplighet vann inflytande över kroppsvården39, har Ottosson skänkt denna 
uppsats övertygelsen att också skidlöpningen kan sättas i samband med tidens 
vetenskapligt underbyggda omhändertagande av kroppen. 
    Ottosson är även inne på Linggymnastiken. Jan Lindroth har i Ling – Från storhet 
till upplösning påvisat den vetenskaplighet som ingick i denna gymnastikform.40 

                                                 
35 Också den nämnda turismen kan kopplas till en förhöjd uppmärksamhet för naturens rent hälsobringande 
effekter. Den ökande turismen kring sekelskiftet 1900, var delvis ett uttryck för en alltmer hälsosökande 
befolkning. Detta märks även genom de kurhotell som, för den sunda luftens skull, vid denna tid uppfördes i 
exempelvis Jämtland. Dessa kan ses som en vidareutveckling av det redan under 1600- och 1700-talet etablerade 
brunnsdrickandet. Märta Järnfeldt-Carlsson, Landskap, jaktvillor och kurhotell, Umeå universitet, 1988, s. 62-66 
36 Edqvist, Nyktra svenskar, s. 165-170 
37 Klas Sandell och Sverker Sörlin, ”Inledning”, Friluftshistoria, red. Klas Sandell och Sverker Sörlin, Carlsson 
Bokförlag, 2000, s. 12-15 
38 Sandell och Sörlin, ”Naturen som ungdomsfostrare”, Friluftshistoria, red. Sandell och Sörlin, s. 31-39 
39 Anders Ottosson, Sjukgymnasten – vart tog han vägen?, Göteborgs universitet, 2005, s. 91-183 
40 Samtidigt påpekar Lindroth att det tidvis fanns en del brister i det vetenskapliga utvecklingsarbetet. Det 
gymnastiska system som propagerades för, var vetenskapligt underbyggt, men ansågs inte behöva utvecklas. 
Under flera decennier i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet, sökte lingianerna sällan anknytning till det 
omgivande vetenskapssamhället. Jan Lindroth, Ling – Från storhet till upplösning, Symposion, 2004, s. 93-95 
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Detta har också Jens Ljunggren beskrivit i sin avhandling Kroppens bildning. 
Liksom Ottosson och Lindroth har han visat hur det kroppsliga undergick 
vetenskapliga utredningar; kroppens leder och muskler kartlades, och gymnastiken 
blev en metod för att garantera god hållning41 och symmetrisk kroppsutveckling.42   
    Vidare låter Ljunggren påskina att ett sunt bemästrande av kroppen, ansågs bistå 
etablerandet av en sund moral, vilket i en nationalistisk kontext var synonymt med 
patriotism, nationalanda och manlighet. Kroppsdisciplinen gjorde individerna 
dugliga i det nationella projektet, varigenom de samtidigt väcktes till själslig insikt 
om nödvändigheten i att fysiskt och själsligt engagera sig för rikets väl och ve.43     
    I forskning om kroppsdisciplinering och själslig uppstramning, är Foucault en 
given ciceron. Detta har Claes Ekenstam tagit fasta på i sin Kroppens idéhistoria, 
som redogör för de många disciplineringssträvanden som svenskar under historien 
utsatts för. Avhandlingen belyser historiska texter om sexualitet, spädbarnsvård och 
etikett, och finner att 1800-talet innebar ett avlägsnande från den tidigare delvis 
ineffektiva kontrollen av svenskars fysiska leverne. Allt fler bemödanden gjordes för 
att via kroppen nå fram till en mer psykiskt orienterad självkontroll.44 
    Ekenstam bistår med upplysningen att tidens nya disciplineringsmetoder, delvis 
var ett resultat av att vetenskapen alltmer tog över religionens moraliserande roll. Ett 
stadigt växande intresse för kroppen, kombinerat med tidens åsikter om behovet av 
karaktärsdaning, bidrog till ansträngningar att via kroppen dana karaktären.  
    Ekenstam fullbordar därmed inringandet av det rymligaste forskningsläge som 
denna uppsats inordnar sig i. Det är den under denna rubrik beskrivna forskningen, 
som uppsatsen kommer stödja sig mot i den första av de två undersökningsdelarna.  
    Men uppsatsen inordnar sig även i ett annat forskningsläge, delvis integrerat med 
det här beskrivna. Ett av tidens uttryck för rationaliseringen av såväl vistelser i det 
fria, som ungdomsfostran, samt skapandet av vetenskapligt beskriven hälsa, stod 
idrotten för. För uppsatsen relevant idrottshistorisk forskning bör därför behandlas. 
 
 
 
 

                                                 
41 Pia Lundquist Wanneberg har visat att skolornas hållningsgymnastik, förbinder 1800-talets idealistiska och 
1900-talets materialistiska kroppsideal. Via gymnastik skapades både sunda karaktärer och fysiskt dugliga 
arbetare. Samtidigt fanns en opposition mot hållningsgymnastiken; god hållning var underordnat behovet av god 
kondition. Enligt detta synsätt betraktades kroppen som en maskin, vars prestationsförmåga kunde förhöjas med 
fysisk fostran. Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran, Stockholms universitet, 2004, 142-143  
42 Jens Ljunggren, Kroppens bildning, Brutus Östlings Bokförlag, 1999, s. 53. Ljunggren beskriver även denna 
gymnastikforms roll för formandet av tidstypisk manlighet under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. 
Linggymnastiken strävade efter att återupprätta nationens förlorade mannakraft, vilket Ljunggren visar genom att 
utgå från den av George L. Mosse beskrivna maskulina stereotypen. Denna kännetecknas av en blandning av 
antika, estetiska kroppsideal och krigiska dygder, såsom mod, styrka och lugn. Därtill utgörs stereotypen av en 
sammanflätning av kropps- maskulinitets- och nationsbyggande. Den maskulina kroppen skulle kunna arbeta för 
högre mål, vilket vid denna tid var liktydigt med nationens välgång. Ljunggren, Kroppens bildning, s. 26-27 
43 Ljunggren, Kroppens bildning, s. 56-90 
44 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria, Gidlunds bokförlag, 2006, s. 20 
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Idrotternas idrott 
Det är inte bara nationalismforskningen som jag bidrar till, även den 
idrottshistoriska forskningen vinner på detta arbete. För även om nationalismen står i 
fokus, så är det ändå en idrott det handlar om. Skidlöpningen är, som tidigare 
nämnts, mycket ringa undersökt av den historiska forskningen. Genom att sätta den i 
samband med det som redogjorts för under föregående rubrik, kommer jag visa att 
en analys av peppandet till skidlöpning under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, 
erbjuder en ingång till samordning av nationalism- och idrottshistorisk forskning.  
    Denna rubrik kommer först ta upp ett par arbeten som relaterat idrott i allmänhet 
till tidens nationalism. Därpå kommer den successiva så kallade sportifieringen av 
idrotten att beskrivas. Slutligen smalnas perspektivet av till att fokusera på forskning 
som ägnat sig åt skidlöpningens historia. Avsikten är att beskriva forskning som 
uppsatsen dels stödjer sig på, dels kompletterar, dels att presentera påståenden som 
min studie bitvis vill revidera. 
    Att idrott och fosterländska strävanden kunde löpa hand i hand, har Henrik 
Sandblad visat i sin Olympia och Valhalla. Sandblad tar ett roande och rejält grepp 
om den svenska idrottsrörelsen framväxt. Han beskriver de internationella 
inspiratörerna, de första trevande försöken till organisering, och den under 1800-
talets gång allt mer utbredda idrotten, samt de ideologiska toner som propagandan 
för idrott ljöd av.  
    Sandblad utnämner Gustaf Nyblæus till den svenska idrottsrörelsens ideologiske 
pionjär. Den götiske Pehr Henrik Ling var visserligen före Nyblæus med att starkt 
uppmuntra till fysiska övningar, men Lings skolning av kroppen var mer 
friskgymnastik än idrott. 45  Nyblæus var starkt engagerad i försvars- och 
militärfrågor. När han blev Gymnastiska Centralinstitutets (GCI) föreståndare på 
1860-talet, såg han till att förnya den militära gymnastiken. Han ville bredda de 
kroppsliga färdigheterna för att nationen skulle stå bättre rustad i händelse av krig.46 
    Nyblæus nydaningar inom kroppskulturen, byggdes sedan vidare på av läkaren 
Frithiof Holmgren. Ett genomgående tema hos Sandblad, är att den götiska 
återuppväckelsen av fornnordiska ideal, påverkade den nationalistiskt initierade 
kroppskulturen, samt att denna sedermera ingick allians med gamla antika 
idrottsideal. Detta var inte minst Holmgren ett uttryck för. I betoningen av idrottens 
betydelse för det militära, lägger Holmgren även in socialdarwinistiska 
föreställningar om kampen för tillvaron.47  
    Idrottspropagandans stafettpinne, övertogs sedan av Balck. Även han uppvisar 
inflytande från såväl nygöticism, som nyhumanism. Till dessa inflytelser kan också 

                                                 
45 Om skillnader och konflikter mellan gymnastik- och idrottsrörelsen har flera forskare skrivit mer utförligt än 
Sandblad, bland annat nämnda Ljunggren, Kroppens bildning, 196-206 
46 Henrik Sandblad, Olympia och Valhalla, Almqvist & Wiksell International, 1985, s. 119-124 
47 Sandblad, Olympia och Valhalla, s. 165-171 
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läggas hans idealiserande av den engelska sporten, som enligt Balck var ett lika gott 
föredöme som den hellenska.48 
    Sandblads bidrag till detta arbete, utgörs av hans klargöranden av de idéer som 
den tidiga idrottsrörelsen växte fram ur. Framförallt bidrar Sandblad med 
synliggörandet av de idéer som bar upp den nationalistiska vurmen för idrott.  
    Jan Lindroth beskriver i sin avhandling Idrottens väg till folkrörelse, hur det 
svenska idrottandet blev en folklig angelägenhet. I en smått schematisk genomgång 
av omfattande arkivmaterial, framställs idrottens successiva organisering. Vid tiden 
för avhandlingens avslutande undersökningsår, 1915, sägs idrottsrörelsen i flera 
avseenden ha varit en folkrörelse.49 
    Även Lindroth framhåller Balcks betydelsefulla insatser. Till stor del genom hans 
insatser, blev idrottsrörelsen en massrörelse. Vid sidan av sitt starka patriotiska patos, 
frambar han även en annan viktig ingrediens för idrottandets massanslutning, 
nämligen tävlingsmomentet. Balck bidrog starkt till tävlingsprincipens etablering 
inom svensk idrott. Lindroth citerar Balck: ”’Idrottsrörelsens innersta innebörd är ett 
förhärligande av fosterlandets idé.’” Och för att aktivera svenskarnas 
fosterlandskänsla, menade Balck att internationella tävlingar var ett utmärkt medel. 
Idrotten var inte endast ett sätt att förena skilda samhällsklasser till munter 
inomnationell tävlan, den var också en metod för yttre nationell självhävdelse.50 
    Även denna uppsats behandlar tävlandet. Jag kommer visa att skidpropagandans 
nationalistiska ambitioner, successivt ingick allians med tävlingsideologin.  
    Att allt fler idrottsgrenar under slutet av 1800-talet började inrikta sig mer på 
tävlan, och inte endast fysisk fostran och kroppsvård, styrks av exempelvis 
Yttergrens avhandling Täflan är lifvet. I denna går han igenom fem 
stockholmscentrerade idrotter, och dessas successiva organisering, kvantitativa 
tillväxt, samt ökade inriktning på tävlan. Det senare undersökningsintresset är vad 
denna uppsats mest tagit fasta på.  
    Yttergren använder begreppet sportifiering för att beskriva idrottens ökade 
intresse för tävlan. Mer preciserat avser begreppet en process i riktning mot en ökad 
prestationsorientering, konkurrens och rationalitet inom idrotten.51 Yttergren visar 
att en sådan process, i något varierande omfattning, ägde rum inom rodd-, skridsko- 
och simsporten, samt inom friidrotten och tyngdlyftningen.  

                                                 
48 Sandblad, Olympia och Valhalla, s. 270-276 
49 Ett antal krav ställs för att en rörelses utnämning till folkrörelse. Vissa krav har inte varit föremål för Lindroths 
utredning. Och bland de som undersökts, sägs att det ideologiska inslaget, är ett krav som inte helt uppfylls av 
idrottsrörelsen. Jan Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse, Uppsala universitet, 1974, s. 360-363. Detta tema 
återkommer i flera av Lindroths arbeten: var idrottsrörelsen en fullvärdig folkrörelse? Svaret tycks allt som oftast 
bli att det fanns ideologiska inslag, främst framförda av Balck, men att den praktiska verksamheten satte mer 
smak än de ideologiska ingredienserna. Se exempelvis Lindroth, Från ”sportfåneri” till massidrott, s. 84-90  
50 Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse, s. 190-192. Lindroth har även skrivit en biografi över Balck, som 
utförligt beskriver dennes mångahanda ansträngningar för den svenska idrotten. Det fosterländska är ett givet 
inslag. Framförallt skildras den oerhörda bredden i Balcks idrottsengagemang; det är inte för inte som han kallas 
för ”den svenska idrottens fader”. Lindroth, Idrott för kung och fosterland, SISU Idrottsböcker, 2007 
51 Leif Yttergren, Täflan är lifvet, Stockholmia förlag, 1996, s. 20 
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    Ingen forskning har hittills klarlagt skidlöpningens sportifiering. Jag kommer göra 
detta. All befintlig forskning om skidlöpning har dock relaterat denna idrott till 
tidens nationalism. Genom att också lägga till sportifieringsprocessen, kommer jag 
ge en bättre belysning åt relationen mellan nationalism och tävlingsideologi.   
    Det bör påpekas att den forskning om skidlöpning som finns, är mager vad gäller 
de specifikt svenska förhållandena. Exempelvis den norska skidhistorien är mer 
utredd.52 Vidare finns ett ambitiöst översiktsverk över hela världens skidhistoria: 
John Allens The Culture and Sport of Skiing. Denna magnifika bok är en exposé 
över skidåkning från antiken till andra världskriget, från Norge till Japan, via alperna 
och Nordamerika. Boken ger ett gott internationellt perspektiv på skidandets historia, 
samtidigt som den poängterar att skidåkningen haft störst historisk betydelse i 
Skandinavien. Om Sverige sägs dock ytterst lite.  
    Allen gör i inledningen några intressanta påpekanden. Dels sägs att även den 
internationella forskningen är märkligt ointresserad av skidåkningens historia, dels 
sägs att alla europeiska skidnationer har sina alldeles egna folkliga tolkningar av 
skidandets historia. Nationalismen syns, enligt Allen, vara närvarande också i de 
nutida utläggningarna om denna idrotts ursprung och betydelse. 53  Han citerar 
härvidlag en föreståndare för Österrikes vintersportmuseum: ”Perhaps only an 
American could write an objective history of Europe’s skiing.”54 Samtidigt som jag 
håller med honom, vill jag med denna uppsats bevisa motsatsen. 
    Nationalismen är ett återkommande tema i Allens bok. Särskilt gäller detta när 
han fokuserar intresset kring Norges skidåkning. Efter Norges relativt sena 
urbanisering och industrialisering, genomgick uppfattningen om skidan en 
förändring. Från att ha varit ett nyttigt redskap, började skidan, i en nationalistisk 
kontext, att kopplas till en specifik norsk vinterkultur. Skidåkningen förbands med 
tankar om rekreation och hälsa, och dess utövande satte spår i dikten, konsten, 
teatern och musiken. När Fridtjof Nansen stakade lagg över Grönland, bidrog detta 
starkt till skidåkningens popularisering i Norge. Nansens bedrift var exceptionell. 
Och den var norsk. Och den gjordes på skidor. Med skidandet mobiliserades det 
norska folket till samhörighet; skidandet sades var något som utmärkte dem.55  
    Allens roande och innehållsdigra bok har skänkt mycket andlig inspiration till 
denna uppsats. Dessutom bidrar den med för mitt syfte givande internationella 
utblickar, inte minst genom att visa de starkt nationalistiska bindningar som de 
norska skidpjäxorna var fästade vid. 
    Svensk idrottshistorisk forskning nämner stundtals skidåkningen i samband med 
reflektioner över annat än själva skidandets egenart. Lindroth nämner 
Skidfrämjandet i samband med utredandet av idrottsrörelsens olika 
organisationstyper, samt berör den konkurrensposition denna förening skaffade sig 

                                                 
52 Yttergren, I och ur spår, s. 13 
53 E. John B. Allen, The Culture and Sport of Skiing, University of Massachusetts Press, 2007, s. xii-xiii 
54 Allen, The Culture and Sport of Skiing, s. xiii 
55 Allen, The Culture and Sport of Skiing, s. 36, 39-40, 49-54 
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gentemot Riksidrottsförbundet (RF).56 Sandblad nämner i samband med Norges och 
Finlands idrottsliga utveckling att skidlöpningen här fick en särskilt stor betydelse, 
inte minst för att den sades befordra en lämplig nationskänsla. För Sveriges del 
berättas om ett par tal av Balck, där denne ska ha förklarat skidlöpningens gamla 
anor i Sverige, och att han gläds åt att denna äktnordiska syssla har börjat etablera 
sig som tävlingsidrott.57  
    Yttergrens I och ur spår! är ett av få arbeten som till övervägande del ägnar sig åt 
skidlöpningens historia. Yttergren utgår från ett konfliktperspektiv, varigenom han 
beskriver några slitningar som uppkommit i samband med skidandets nationella och 
internationella organisering. Skidfrämjandets och Svenska Skidförbundets gnabb om 
rätten att hålla tävlingar är en av dem. En annan är debatterna kring arrangerandet av 
Nordiska spelen. Yttergren diskuterar härvidlag dessa spels förhållande till de 
Olympiska spelen. Nordiska spelen benämns ibland som föregångare till 
vinterolympiaderna, men Yttergren visar att många olikheter föreligger mellan dem. 
Inte minst var Nordiska spelen utpräglat nationalistiska, och hade mycket lite av de 
internationellt förbrödrande ideal som Pierre de Coubertin tillskrev de Olympiska 
spelen. Detta ska också ha inverkat på det svenska och norska motståndet mot 
Vinter-OS; dessa sågs som en konkurrent till de svenska Nordiska spelen, och de 
norska motsvarande nationalistiska festligheterna i Holmenkollen. Framförallt ville 
man inte riskera den nordiska hegemonin gällande skidlöpningen.58 
    Jag är mindre intresserad av att analysera konflikter inom skididrotten. Just den 
svenska och norska inställningen till vinter-OS, kan ju sägas representera den stora 
konsensus som rådde kring skidlöpningens roll för nationen. Min avsikt är att lyfta 
blicken från det relativt småskaliga käbblet mellan skidorganisationerna, och istället 
analysera propagandan för denna idrotts synnerliga fallenhet för införlivandet av 
lämpliga ideal i den nationella gemenskapen.  
    Sverker Sörlin har gjort en dylik ansträngning i sin artikel ”Nature, skiing and 
Swedish Nationalism”, publicerad i The International Journal of the History of 
Sport. Sörlin konstaterar att skidandet framlyftes som en särskilt betydelsefull syssla. 
Den förbands med snö, vinter och renhet. Dessutom var skidlöpningen manlig; den 
förknippades med jakt, sport, krig och hjältemod. Vidare var det en genuint svensk 
syssla; inte minst landsfadern Gustav Vasas påstådda skidfärd refererades till. Och 
slutligen, och här lägger Sörlin mest krut – skidandet var ett sätt att närma sig 
naturen; skidåkningen manifesterade det nyväckta intresset för friluftsliv, vilket 
genom skidan blev möjligt även vintertid.59 

                                                 
56 Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse, s. 120-127 
57 Sandblad, Olympia och Valhalla, s. 70-73, 272 
58 Yttergren, I och ur spår!, s. 39-45, 58-65. Vad gäller just Nordiska spelen, så finns en populärhistoriskt hållen 
bok om dessa spels egenheter och många olika idrottsgrenar. Skidlöpning var såklart en av dem. Åke Jönsson, 
Nordiska spelen, Bokförlaget Arena, 2001, passim 
59 Sverker Sörlin, ”Nature, Skiing and Swedish Nationalism”, The International Journal of the History of Sport, 
s. 149-150 



 20

    Sörlin vill i första hand beskriva skidandet som ett uttryck för de nationalistiskt 
initierade ansträngningarna att frammana svenskarnas känslor för sitt lands natur. 
Vidare skulle detta befordra ungdomens fysiska fostran, vilket var särskilt viktigt i 
tider av militär upprustning. Dessutom bidrog skidandet till en gemytlig 
klassintegration; i den vita snön var alla jämlika.60 
    I stort anser jag att Sörlins ådagalägganden gällande skidandet, är samstämmiga 
med det han också skrivit om svenskt friluftsliv i allmänhet i nämnda 
Friluftshistoria. De egenskaper Sörlin finner att skidlöpningen tillskrevs, kommer 
även jag att belysa, framförallt i uppsatsens första undersökningsdel. Jag kommer 
dock göra det utifrån ett betydligt större empiriskt material, och avseende en 
avsevärt kortare tidsperiod. Därmed kommer jag kunna komplettera Sörlins resultat, 
och i någon mån revidera dem. Det sistnämnda gäller tidpunkten för framhållandet 
av skidlöpningens betydelse för ungdomens fysiska fostran, vilken jag återfinner ett 
par decennier tidigare än Sörlin gör.  
    Tävlingsmomentets, eller sportifieringens, betydelse för skidlöpningens 
popularisering, berörs nästan inte alls av Sörlin. Om detta är jag i stort sett ensam. 
Yttergren nämner i förbifarten att tävlandet var ett sätt att skapa intresse. Detta gör 
han i Friluftsfrämjandet 1892-1992, som är en jubileumsskrift över detta förbunds 
100-åriga verksamhet. Tävlandet sägs främst ha varit ett propagandamedel för 
skidsportens popularisering, och alltså inte ämnad för rekord- och prislystnad.61  
    Detta kommer också jag visa, men jag kommer nyansera och åtskilligt bygga ut 
resonemanget, samt inte minst beskriva de olika tävlingsformernas beskaffenheter 
och relation till de nationalistiska ansträngningarna. 
    Kopplingen mellan nationalism och skidlöpning, har även Jan Samuelsson gjort 
i ”Skidåkningen, mannen och det nationella”, publicerad i Idrott, historia och 
samhälle 2001. Samuelssons kortfattade artikel har en ansenlig ansats. Han vill via 
skidlöpningen visa på nationen som konstruktion, se den som ett uttryck för 
uppfunna traditioner, och dessutom tillfoga det hela ett genusperspektiv.62  
    Samuelsson bidrar framförallt med att visa att skidåkaren genomgick en 
genuskodning genom formandet av idealbilder för den manliga respektive kvinnliga 
skidåkaren; den kvinnliga skidåkaren var svår att passa in i svenskhetsidealet, som 
var mer manligt genuskodat.63 Personligen finner jag detta svårstyrkt, vilket i någon 
mån kommer visas tidigt i uppsatsens första undersökningsdel.  
    Marie-Anne Condés Var mans egendom, avser att i etnologisk mening teckna 
konturerna av svenskarnas förhållande till skidorna under perioden 1890-1950. Hon 
vill utreda om enskilda personers hyllningar till skidåkning speglar glimtar av en 
gemensam svensk skidkultur. Hypotesen, som i uppsatsen verifieras, är att svenskt 

                                                 
60 Sörlin, ”Nature, Skiing and Swedish Nationalism”, The International Journal of the History of Sport, s. 150-
156  
61 Leif Yttergren, Friluftsfrämjandet 1892-1992, Friluftsfrämjandet 1992, s. 19-22 
62 Även Hobsbawm nämns angående teorin om uppfunna traditioner. Jan Samuelsson, ”Skidåkningen, mannen 
och det nationella”, Idrott, historia och samhälle, 2001, s. 68-69, 76 
63 Samuelsson, ”Skidåkningen, mannen och det nationella”, Idrott historia och samhälle, 2001, s. 78-82 
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friluftsliv på skidor under nämnda tidsperiod, utformades till en speciell delkultur 
inom idrottsrörelsen, en delkultur som skidåkarna kommunicerade.64 
    I sin bakgrundsteckning visar Condé på flera av de saker som också Sörlin 
åskådliggjort, exempelvis att skidandet skulle gynna fosterlandets värn, väcka 
folkets känsla för naturen, samt behjälpa den fysiska och moraliska hälsan.65  
    Dessa klargöranden kommer också jag göra, men utifrån andra teorier, och utan 
anspråk på att därmed spegla den svenska allmänhetens förhållande till skidandet. 
Min avsikt är att synliggöra de nationella ideal som propagandan för skidlöpning 
kommunicerade, samt att undersöka tävlingsideologins förhållande till de 
nationalistiska idéerna.  
 
 

Avgränsningar 
 
Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet var nationalismens stora 
genombrottsperiod i Europa. Nationalistiska strömningar återfanns även tidigare, 
men det var först kring sekelskiftet 1900 som den nationella mobiliseringsivern 
blivit verkligt etablerad. Som dess kulmen brukar vanligen Första världskriget anges. 
Blomqvist beskriver världskriget som den suveräne nationaliseraren av massorna; i 
och med kriget gestaltades de konstruerade gemenskapernas kamp för sina 
respektive egenarter.66  
    Många olika krafter hade bidragit till de nationella gemenskaperna. I Sverige var 
folkrörelserna viktiga, och idrottsrörelsen var en av dem. Idrottsrörelsens 
genombrottsperiod sammanfaller med nationalismens. Det är således denna period 
som uppsatsen engagerar sig i. Avgränsningarna omfattar även en del av 1920-talet. 
Detta var ett viktigt decennium för skidlöpningen i Sverige. 1920-talet framvisade 
påtagliga manifesteringar av de nationalistiska ideal som sedan 1890-talet tillskrivits 
skidlöpningen. Inte minst skedde detta genom det första Vasaloppet och den första 
vinterolympiaden  
    Den mer exakta avgränsningen utgörs av perioden 1897-1924. En smärre text från 
1927 kommer också analyseras. 1897 hölls den första större skidtävlingen. 
Med ”större” avses att den föregicks av den dittills mest omfattande planeringen, 
samt att de tävlande alla tillhörde vad som benämndes som den nationella ”eliten”. 
Därtill väckte tävlingen stor medial uppmärksamhet, vilket gör att den kan ses som 
den första betydande propagandatävlingen. Att 1924 avslutar perioden, beror på att 
den första vinterolympiaden hölls detta år.67 
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    Som synes så är det tävlingarna som ramar in undersökningsperioden. Tävlandet 
kommer gås igenom tematiskt och kronologiskt – olika tävlingsformers något olika 
utveckling över tid undersöks. Men därmed inte sagt att det kommer handla om 
enbart tävlingar. För att kunna beskriva förhoppningarna om tävlandets roll för 
införandet av vissa värden i den nationella gemenskapen, måste jag först behandla 
de nationella ideal som propagandan tillskrev skidlöpningen. Detta sker tematiskt, 
men alltjämt avseende den tidsperiod som tävlandet bidragit till att avgränsa. 
    De tematiska avgränsningarna görs utifrån de idéer som direkt kan kopplas till 
tidens övriga nationalistiska ansträngningar. Tre huvudsakliga teman kommer 
utläsas. Det första handlar om skidlöpningens förmåga att väcka svenskarnas kärlek 
till sitt fosterlands natur. Det andra temat tar upp skidlöpningens delaktighet i 
fostrandet av ungdomen, och den militära nyttan därav. Det tredje temat ägnar sig åt 
den vetenskapligt underbyggda tron på skidlöpningens befrämjande av folkhälsan.  
    Slutligen kan om avgränsningarna sägas, att jag begränsar mig till att beskriva 
svensk skidlöpning. Med ”svensk” avses att jag undersöker texter och dokument 
som riktade sig till inom Sveriges gränser boende, liksom de till övervägande del 
förtäljer om skidaktiviteter som ägt rum inom de svenska landamären. Norsk 
skidverksamhet nämns enstaka gånger. Denna var dock även under unionstiden skild 
från den svenska.68 När norsk skidåkning nämns, är det i egenskap av inspiratör till 
den svenska skidlöpningens utveckling.  
 
 

Metod 
 
Uppsatsens syfte och frågeställningar har två olika angreppssätt. Frågan om vilka 
nationella ideal som ansågs befrämjas och manifesteras i skidlöpningen, besvaras 
via en ideologianalytisk metod. Frågan om hur tävlingsideologin förhöll sig till de 
nationella idealen, besvaras genom två delmoment: Tävlingsideologin blottläggs via 
det analytiska begreppet sportifiering. Samtidigt som tävlingsideologin därmed 
synliggörs, relateras den till det som framkommit via den första frågans besvarande.   
    Om ideologianalyser brukar sägas att de utförs i tre steg. Det första steget utgörs 
av att själva texten analyseras; vad är det som står på raderna. Det andra steget 
handlar om att begripliggöra vilken verklighet som texten handlar om; vad är det 
egentligen den vill ha sagt. Det tredje steget utgörs av att relatera texten till den 
kontext som den författats inom; i vilket sammanhang och vid vilken tidpunkt har 
den skrivits.69 Den här uppsatsen närmar sig den ideologikritiska traditionen, vilken 
hävdar att ideologier inte bara kan bestämmas och analyseras utifrån vad som görs 
gällande i själva texten. Texten i sig säger inte nödvändigtvis så mycket om den 

                                                 
68 I Norge bildades redan 1883 en nationell skidorganisation – Foreningen til Ski-Idrættens Fremme – som 
anordnade både lokala och nationella tävlingar, inte minst ansvarade man för vinterfestligheterna i Holmenkollen. 
Allen, The Culture and Sport of Skiing, s. 182 
69 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt, Studentlitteratur, 2005, s. 167 



 23

ideologi som den likväl kan vara en god representant för. För att bestämma och 
analysera ideologin krävs att texten sätts in i ett större sammanhang.70  
    Sven-Eric Liedman gör härvidlag en distinktion mellan manifesta och latenta 
ideologier. Den manifesta ideologin är den som kommer till tydligt uttryck i texten, 
medan den latenta ideologin utgörs av det som inte uttryckligen sägs, men som en 
kontextualisering ändå kan framvisa texten som ett ombud för. Enligt Liedman är 
det ideologikritikerns uppgift att utreda de underförstådda utgångspunkterna för en 
texts författande, det vill säga ståndpunkter som för författaren varit så självklara att 
han eller hon inte ansett sig nödgad att poängtera dem.71 
    I källmaterialet om skidlöpning finns flera exempel på en manifest nationalistisk 
ideologi. Det kan exempelvis gälla uttalanden om att skidlöpandet är ”en 
fosterländsk idrott”. Men i materialet återfinns också en latent nationalism. När det 
saknas uttryck som ”fosterländsk” och ”vårt härliga lands sunda tidsfördriv”, måste 
propagandan relateras till tidens övriga omständigheter och strävanden för att kunna 
betraktas som nationalistisk agitation.  
    Ideologikritikerns arbetssätt, kan sättas i samband med den marxistiska tesen 
om ”den härskande klassens ideologi”.72 Uttrycket innebär att produktionssättets 
ledande skikt sätter de ideologiska ramarna för vad människor kan tycka och tänka. 
Härskarklassens ideologi återfinns därmed i all tidens efterlämnade texter och 
artefakter, om inte i manifest, så i alla fall i latent form – som en underförstådd 
utgångspunkt för skapandet av exempelvis en text. 
    Den här uppsatsen gör inte anspråk på att ringla in sig i några marxistiska 
klassdiskussioner, men finner delvis idén om den härskande klassens ideologi 
givande för den metodologiska analysen av texterna. Jag utgår nämligen från att 
nationalismen var en överideologi, som starkt påverkade många av tidens göranden 
och ställningstaganden. Som nämndes i samband med Blomqvists avhandling, så 
gjorde nationalismen ideologiska insprång till och med i den internationalistiskt 
ivrande arbetarrörelsen.  
    Genom att således förbinda texterna om skidlöpning vid en nationalistisk kontext, 
kan även mer timida berättelser om fjällfärder och skolutflykter i snötyngda 
granskogar, ses som uttryck för en latent nationalism. Dessa texter ville ju något mer 
än att bara berätta om olika sorters skidfärder. De ville skapa starka känslor för 
naturen, disciplinera ungdomen och skapa en frisk och sund befolkning.  
    Vidare återfinns i delar av källmaterialet en tävlingsideologi. Denna blottläggs via 
det analytiska begreppet sportifiering. Begreppet avser en process i riktning mot en 
ökad prestationsorientering, konkurrens och rationalitet inom idrotten.73 Genom en 
kronologisk genomgång av olika former av skidtävlan, avslöjas en sådan process 
inom skididrotten. I uppsatsen betraktas sportifieringsprocessen som synonym med 
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en successivt etablerad tävlingsideologi, det vill säga ett successivt ökande intresse 
för att uppnå tävlingsresultat.  
    Som nämndes i problemformuleringen, så har tidigare forskning satt 
tävlingsideologin i kontrast till den nationalistiska ideologin. Den 
tävlingsideologiskt initierade skidlöpningen har beskrivits som varandes något annat 
än den nationalistiskt uppmuntrade skidlöpningen. Uppsatsen vill revidera denna 
uppfattning, och lägger således extra krut på att analysera tävlingsideologins nära 
förhållande till de nationalistiska anspråken på skidlöpningen. Formuleringen av 
forskningsfrågorna avslöjar denna ambition: 1. Vilka nationella ideal ansågs 
befrämjas och manifesteras i skidlöpningen? 2. Hur förhöll sig tävlingsideologin till 
de nationella idealen?    
    De två forskningsfrågorna kommer besvaras i varsin del av uppsatsens 
undersökningsavsnitt. Vi kan säga att den första delen beskriver den ideologiska 
skidlöpningskontext, som den i den andra delen beskrivna tävlingsideologin 
etablerades inom.  
    Uppsatsens forskningsfrågor och tvådelade undersökningsavsnitt, har tillkommit 
utifrån den teoretiska utgångspunkten att skidlöpningen uppfyller kraven för en 
uppfunnen tradition. Teorin gör gällande att traditioner avslöjar betydande idéer för 
främjandet av tidstypiska gemenskaper. Dessa idéer frambärs via ett ritualiserat och 
ett formaliserat moment. De två momenten avslöjas i de skidrelaterade 
källmaterialets två dominerande textkategorier – de som är propaganda för 
skidlöpning i rikets sunda och härdande natur, samt de som rapporterar om 
tävlingars upplägg, regler och resultat. Jag benämner de två kategorierna enligt 
följande: 
 
1. Texter som beskriver eller uppmuntrar en ritualiserad skidlöpning. 
2. Texter som beskriver eller uppmuntrar en formaliserad skidlöpning. 
 
Den första kategorin indelas i tre underkategorier, vilka representerar tre olika 
önskemål som skidandet hoppades uppfylla. Gemensamt för dem är att de ser på 
skidlöpningen som en nationellt viktig ritual, som i sitt utförande frambar vissa 
betydande nationella ideal.   
    Den andra kategorin indelas i fyra underkategorier, vilka representerar fyra olika 
tävlingsformer. Gemensamt för dem är att de uppvisar en formaliserad skidlöpning.  
    Genom att utgå från att skidlöpningen var en uppfunnen tradition, ges möjlighet 
att analysera de nationalistiska och tävlingsideologiska inslagen som lika viktiga 
delar av samma kaka. De nationalistiskt initierade ideal som skidlöpningen sades 
befrämja och manifestera, syns i skidtraditionens ritualiserade moment. 
Tävlingsideologins förhållande till de nationalistiskt initierade idealen, syns i sin tur 
i det formaliserade momentet, det vill säga skidtävlingarna. Eftersom bägge 
momenten var lika viktiga delar av en uppfunnen tradition, är uppsatsens teoretiska 
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utgångspunkt, att de var lika delaktiga i önskemålen om att inympa lämpliga ideal i 
den svenska nationella gemenskapen.     
     
 

Material 
 
Men vad är det då för material som skall bidra till att styrka detta? Det mest 
omfattande källmaterialet utgörs av Skidfrämjandets officiella organ På Skidor. 
Detta kompletteras med en handfull böcker och artiklar om skidlöpning. Dessutom 
används utvalda årgångar av Ny tidning för idrott. Slutligen har material ur Svenska 
Skidförbundets arkiv kommit till användning. Förhoppningen är att denna blandning 
av material skapar god representativitet.  
    All tidigare forskning om svensk skidlöpning har till stor del använt sig av På 
Skidor. Redan detta torde vittna om detta materials användbarhet. På Skidor var 
Skidfrämjandets årsskrift och utgavs från och med 1893, till och med 1974.74 Till 
den här uppsatsen bidrar böcker från åren 1897-1924, av skäl som angivits under 
avgränsningsrubriken. Alla årgångar finns inte representerade i analysen. I sovrandet 
har framförallt hänsyn tagits till att fånga in de år då betydande tävlingar hållits. Det 
övriga innehållet i böckerna har samma karaktär från år till år, varför risken för 
bristande representativitet är relativt liten.  
    Även årsböckernas upplägg är i stort sett likadant under hela den undersökta 
perioden. Böckerna innehåller föreningens stadgar, styrelseprotokoll, verksamhets- 
och revisionsberättelser. Denna föreningsinformation är placerad i antingen 
inledningen eller avslutningen av böckerna. Därtill redovisas, i inledning eller 
avslutning, schematiskt årets anordnade tävlingar och ungdomsutflykter, samt planer 
inför nästa års tävlingar och utflykter. Regler för olika sorters tävlingar delges 
läsaren under särskilda rubriker.  
    Merparten av årsböckerna upptas av ett rikt hopkok av artiklar rörande alla 
tänkbara spörsmål gällande skidåkning. Dessa kan vara författade av 
styrelsemedlemmar, men kan även ha skrivits av personer som inte varit direkt 
engagerade i föreningens verksamhet. Varje årsskrift innehåller ”en uppmaning till 
alla för skidlöpningens främjande intresserade personer inom eller utom Föreningen 
att under den stundande vintern hava ’På Skidor’ i välvillig åtanke och vid vinterns 
slut insända fotografier och skriftliga bidrag till årsskriften”. 
    Årsböckerna hade således ambitionen att inom sina pärmar samla all tänkbar 
rapportering om svenska skidaktiviteter. Berättelser om långa eller korta skidfärder i 
fjäll-, skog- och insjölandskap är vanliga. Men här återfinns även återgivelser av 
lokala initiativ till ungdomsutflykter och tävlingar, liksom en hel del 
uppsatsliknande texter om skidandets äldre historia. Vidare syns ett flertal texter 
som i mer agiterande form propagerar för denna idrotts nyttighet. Dessa texter är 
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ofta skrivna av någon i styrelsen, men kan även ha formulerats av mer oberoende 
personer som i På skidor sett ett lämpligt forum för att uttrycka sina åsikter. 
Särskilt ”förtjänstfulla bidrag” belönades med arvoden eller medalj. 
    Stort utrymme ägnas åt rapportering från tävlingar; med åren ökar detta inslag i 
årsskrifterna. Vanligtvis har någon i styrelsen skrivit den mest utförliga redogörelsen 
från årets tävlingar. Denna kan vara kompletterad med att någon tävlingsdeltagare 
själv skrivit ned sina upplevelser av arrangemanget. Med tiden syns ett ökat inslag 
av redogörelser från de lokala föreningarnas verksamheter, vanligtvis berättas om 
distriktsmästerskap och olika utflykter som lokala förmågor tagit initiativ till. 
    Fram till 1908 var Skidfrämjandet den enda renodlade skidorganisationen. Med 
tiden bildades flera lokalavdelningar, som mot uppfyllande av vissa villkor fick 
ekonomisk hjälp och rådgivning från moderföreningen. Fram till 1908 bör således 
På skidor anses vara en tillförlitlig källa för information om åtminstone den 
organiserade propagandan för skidlöpning.  
    1908 bildas Svenska Skidförbundet. Som nämnts i problemformuleringen var 
detta förbund anslutet till RF, och mest intresserat av att uppmuntra själva tävlandet. 
Dock kan På Skidor, det vill säga Skidfrämjandets organ, även efter 1908 vara en 
god källa för att analysera tidens åsikter om skidlöpning. Främst av tre anledningar:  
    För det första var Skidfrämjandet alltjämt ett förbund som verkade för 
skidlöpningens utbredande, och för denna sak anordnade man i ökad omfattning 
flera egna tävlingar. För det andra fanns under hela den här undersökta perioden ett 
nära samarbete mellan Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet. Trätor fanns, 
men oavsett dessa anordnade man en mängd tävlingar tillsammans. Inte minst gällde 
detta alla större arrangemang, såsom skidtävlingarna vid Nordiska spelen och de 
nationella mästerskapen, liksom flera internationella tävlingar. För det tredje var På 
skidor alltjämt det främsta organet för skidlöpning i Sverige. I årsskrifterna syns att 
man inte begränsat sig till att endast berätta om det egna förbundets verksamhet, 
utan att man tacksamt tagit emot berättelser från helt oberoende författare. Även 
medlemmar i Svenska Skidförbundet skrev stundtals i På Skidor. 
    Ett måhända större representativitetsproblem, utgörs av årsskriftens upplaga. 
Under den undersökta perioden översteg den aldrig 13 000 exemplar. Exempelvis 
1915 trycktes inte fler än 5 000 årsskrifter. Detta kan jämföras med tidens ledande 
organisation för friluftsliv, STF, vars årsskrift 1915 hade en upplaga på 60 250. 
Likafullt var På Skidor den omfångsrikaste skriften som var renodlat intresserad av 
skidlöpning. Och för att erhålla en bild av tidens uppmuntran till utövande av denna 
idrott, utgör årsskriften en ovärderlig källa. 
    Men den kan kompletteras. För att styrka att de idéer som framförs i den faktiskt 
förekom även på andra håll, kommer bland annat några skidintresserade böcker och 
artiklar användas. Nämnda årsskrifter från STF, ägnade ytterst lite utrymme åt 
skidlöpningen. Ett par artiklar ur dessa kommer dock ingå i undersökningen. 
    I Upsala Universitets Årsskrift 1897, återfinns S. E. Henschens artikel ”Om 
skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”. Henschens text är en 
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redogörelse för medicinska forskningsresultat han erhållit vid undersökningar av 
deltagare i olika skidtävlingar. Texten styrker det som visat sig i annat material, 
såsom en text av en annan läkare, Helge Dahlstedt; Skididrotten, skolan och 
ungdomens fysiska fostran, tryckt 1927. 
    Uppsatsens avslutande kapitel tar upp Vasaloppet. Till detta har Det första 
Wasaloppet bidragit. Boken är utgiven 1923 på initiativ av Idrottsföreningen 
Kamraterna, och behandlar det första vasaloppets upptakt och genomförande. 
    En bok har skrivits av sportredaktören vid Stockholms Dagblad, Erik Pallin, 
Skidlöpning för kvinnor och ungdom, utgiven 1919. En annan bok är Första 
handledning vid utbildning i skidlöpning, av Verner von Feilitzen. En källkritisk 
reflektion, är att det kan antas att flera av dessa författare på ett eller annat sätt var 
anslutna till någon av skidorganisationerna. Feilitzen var helt säkert en av de ledande 
inom Skidfrämjandet. Detta förhållande är dock svårundvikligt; var man så pass 
intresserad av skidlöpning att man skrev artiklar och böcker om saken, bör man 
också ha varit med i en skidförening.  
    Fosterländska motiv kan även utläsas i Ny Tidning för Idrott, vars utgivning 
stödde sig mot ideologen Balcks breda bringa. Tidningen utgavs fram till 1919. Till 
denna uppsats bidrar fyra årgångar – 1897, 1905, 1913 och 1919. Urvalet är gjort på 
grundval av en kompromiss mellan tillgång, lämpligt tidsspann och antaganden om 
vilka årgångar som haft något matnyttigt att bidra med. Tidningen är ett komplement 
till det övriga materialet, och som sådant bör urvalsgrunden kunna godtas.  
    Årgångar före 1897 är enligt KB i alltför dåligt skick för att anfrätas av 
allmänheten. Detta gäller även några årgångar från 1900-talets första år. 1897 
rapporteras om den första större elittävlingen i skidlöpning. 1905 och 1913 avhölls 
Nordiska spel, vilket flitigt uppmärksammades av Ny Tidning för Idrott. 
Tillsammans med Nordiskt Idrottslif utgavs specialnummer avseende dessa festspel. 
1919 har valts för att erhålla ett så sentida material som möjligt. 
    Av kompletterande art är även arkivmaterialet från Svenska Skidförbundet. 
Arkivet handhas av Riksarkivet. Ur detta har framförallt hämtats sådant som 
behandlar skidlöpningens formaliserade moment. Tävlingsregler och olika tävlingars 
organisering, var något som Svenska Skidförbundet och Skidfrämjandet gjorde 
överenskommelser kring, varför en stor del av det befintliga arkivmaterialet utgörs 
av dokument som återfinns även i På Skidor.  
    Arkivmaterial som kommit till större användning, är sådant som vittnar om vad 
just Svenska Skidförbundet tillförde skidpropagandan. Styrelse-, VU- och 
årsmötesprotokoll, vittnar exempelvis om förbundets hårda amatörregler. Vidare har 
ett antal brev till och från förbundet analyserats, främst sådana som vittnar om 
regelbrott och andra former av överträdelser. 
    Som synes är det mest omfattande materialet hämtat från Skidfrämjandet, medan 
övrigt material kompletterar det som På Skidor bidrar med. Detta kan väcka 
farhågan att jag till största delen analyserar Skidfrämjandets ideologi, och därmed 
förbiser eventuella skillnader som skulle kunnat avslöjas genom en närmare analys 



 28

av material från Svenska Skidförbundet. Som försvar för detta bör dock poängteras 
att jag inte är ute efter att uppmåla en bild av två rivaliserande skidorganisationer. 
Denna bild har Yttergren redan tecknat. Ingenstans i materialet framskymtar några 
åsikter om att det ena eller andra förbundet skulle ha åsamkat skidlöpningen någon 
skada. Tvärtom syns idel beröm för det gedigna arbete som på olika håll utförts. 
    Jag är ute efter tidens konsensus kring nödvändigheten av att utveckla och göra 
skidlöpningen mer allmänt utövad i Sverige. Därmed går det inte att undvika att 
granska de ledande skidorganisationerna. Men det är inte om organisationerna det 
ska handla, utan om traditionen skidlöpning och de nationalistiska idéer den var 
behäftad med. Svenska Skidförbundets bidrag till skididrotten utgjordes främst av 
tävlingsmoments effektivisering. Den utveckling som åstadkoms kan utläsas även i 
Skidfrämjandets årsskrifter. Skidfrämjandet stod för den nationalistiska agitationen, 
men jag ämnar visa att också Svenska Skidförbundets arbete bistod de 
nationalistiska ambitionerna. 
 
 

Begrepp 
 
Vissa för analysen centrala begrepp har definierats under tidigare rubriker. 
Exempelvis imaginära gemenskaper och uppfunna traditioner, fick sina definitioner 
i teoriavsnittet, liksom begreppen manifest och latent, samt sportifiering 
definierades i metodavsnittet. Några andra begrepp kan dock förklaras lite närmare.  
    Om vi börjar med det centrala begreppet nationalism, så nämndes i samband med 
Blomqvists avhandling, att denna uppsats inte gör någon direkt distinktion mellan 
upplysningens medborgarnationalism och romantikens etniska nationalism. Det 
brukar härvidlag talas om ius soli – jordens princip, och ius sanguinis – 
blodsprincipen.  Den första principen gör gällande att den territoriella tillhörigheten 
bestämmer en individs nationella medborgarskap, medan den andra principen går ut 
på att den kulturella tillhörigheten är avgörande för en persons medborgarskap. 
Olika nationer har i sin nationalism varit mer eller mindre påverkade av den ena 
eller andra principen. De nordiska länderna har dock visat sig tillämpa ett 
nationaliseringssystem som ligger någonstans mittemellan de två rena principerna.75 
Både det av nationsgränser inringade området, och den kulturella tillhörigheten, har 
haft betydelse för konstruktionen av den nationella gemenskapen.  
    Den nationalism som det talas om i denna uppsats, innebär således en 
övergripande åskådning som hävdar det egna folkets värde och intressen. Och ”det 
egna folket” är således bestämt av både bostadsort och kulturell tillhörighet; svensk 
nationalism har handlat om att för de människor som bor inom nationsgränserna, 
framvisa vad som kulturellt utmärker dem.  
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    Den svenska nationalismens stora genombrottsperiod sammanfaller med 
idrottsrörelsens. Men vad menas då med idrott? En vanlig synonym till idrott är 
sport, även om vissa menar att det finns en skiljelinje mellan dem. Det hävdas då att 
inom idrotten står utövarens prestation och skicklighet i centrum, medan redskapet 
ges en större betydelse inom sporten. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
förelåg dock ingen klar distinktion mellan idrott och sport.76  Detta syns även i 
materialet om skidlöpning; den kan benämnas som både idrott och sport. Både i 
beskrivningar av tävlingar och i skildringar av utflykter, benämns dock skidandet 
oftast som idrott. Därmed visas att idrott kan vara både ett göromål att tävla i, samt 
en syssla som kan utövas i rekreerande syfte.  
    Slutligen bör något sägas om skidlöpning. Detta var helt enkelt tidens vanligaste 
benämning på att ta sig fram i snö med ett par avlånga träföremål fästade vid 
fötterna. I uppsatsen undviks att se skidlöpning som en synonym till 
längdskidåkning. I Skandinavien gjordes under större delen av den undersökta 
perioden ingen skillnad mellan längd- och utförsåkning. Skidandets uppdelning i 
olika former av idrott var främst något som intresserade alpländerna, och det dröjde 
till 1930-talet innan utförsåkningen blev mer allmänt accepterad som en särskild 
idrottsgren.77 I materialet syns att skidlöpning kunde avse rätt vådliga utförsåkningar, 
lika väl som horisontellt stakande. Den enda distinktionen som görs är den mellan 
skidlöpning och backlöpning, där den senare avser en utförsfärd på skidor i en 
konstruerad backe som avlutas med ett brant stup, som den åkande har att hoppa 
utför. Denna idrottsgren kommer endast i förbifarten beröras i uppsatsen.  
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För framtiden 
 
I denna första undersökningsdel, analyseras texter om skidlöpning som uttryck för 
några betydande nationalistiska strömningar. Andersons teori om konstruktionen av 
imaginära nationella gemenskaper, bidrar till den övergripande teoretiska 
förförståelsen. De nationella gemenskapernas ideologiska uppbyggnad, kan enligt 
Hobsbawm studeras via nationernas uppfunna traditioner. En konstruerad tradition 
utgörs av dels ritualisering, dels formalisering av ett speciellt göromål. I denna första 
del visas på skidlöpningens ritualiserade moment. Det kommer visas att skidandet 
sågs som ett medel, men också en ceremoni, som både befrämjade och 
manifesterade några ideal som framhölls som nationellt viktiga. 
    Under fyra tematiska underrubriker, kommer propagandan för skidåkning att 
sättas i relation till dels ivern att väcka svenskarnas känsla för rikets natur, dels 
behovet av ungdomsdisciplin, dels behovet av en frisk och sund befolkning. 
Samtliga teman är intimt förbundna med tidens nationalism. De representerar de 
övergripande nationella ideal, som skidlöpningen hoppades bidra till uppfyllandet av 
– naturkänsla, disciplinerad ungdom och hälsa.   
       

 
I skogar, berg och dalar 
Skidlöpningen sades vara ett utmärkt sätt att locka folket till erfarelse av rikets natur. 
Naturkänslan beskrivs under två underrubriker. Den härvarande tar upp naturen i sig, 
medan den nästkommande ägnas åt de historiska minnen som naturen rymde. 
    Tidigare forskning om skidlöpning har i det mesta nöjt sig med att helt kort hävda 
att naturen tog plats i den nationella propagandan. Sörlin är den som anstränger sig 
mest. Han relaterar det ökade naturintresset till den förhöjda uppmärksamheten för 
de ekonomiska värden som landskapet dolde, samt till den starka ”naturkänslan”, 
som exempelvis Gustav Sundbärg i Det svenska folklynnet påtalade som något 
typiskt svenskt. 78  I det följande kommer fler aspekter av relationen mellan 
skidlöpning och naturvurm att redovisas. 
    Med skidans hjälp skulle svenskarna uppmärksammas på att landet var skönt även 
på vintern. Kanske särskilt då.  
    För uppmuntrandet till skidlöpning kan onekligen sättas i samband med idén om 
den så kallade hyperborén. Detta var i vissa grekiska sagor benämningen på de 
lyckliga människor som bodde i den yttersta norden, bortom nordanvinden. I Olof 
Rudbecks patriotiska texter förlades deras hemvist till Skandinavien. 79  I en 
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nationalistisk naturvurmande kontext, bör det inte ha varit svårt att fästa dessa 
säregna nordbor vid i synnerhet ett snöhöljt vinterlandskap.80  
    I materialet framskymtar åtskilliga exempel på idealiseringar av just vintern. 
Särskilt frekventa är dessa hyllningar under snöfattiga år. Flera skribenter uttrycker 
då sina besvikelser över uteblivna förlustelser i snön. En skribent, som på flykt från 
snösmältningen packat ned sin skidlöparsjäl och dragit till fjälls, uttalar sig om södra 
landets väderförhållanden: ”Vintern, den gamle väldige bjässen, tycktes på allvar få 
ge vika för den unga slynan våren, som i öfvermodig lefnadslust beredde sig till sitt 
segertåg öfver landet.”81  
    Samme skribent skriver apropå en kamrat, som valt att resa till Spaniens sol och 
eldiga skönheter, att denne nog ångrar sig ”när vi tala om sol öfver snöiga fjällvidder, 
om härligt läskande isvatten och snedögda, gulhyade lappneitor”.82 
    Av naturliga skäl företogs betydligt färre skidaktiviteter under snöfattiga vintrar, 
vilket också ger avtryck i materialet. I På Skidor nödgades man då fylla ut pärmarna 
med anekdoter om gångna vintrars kyla och snötunga vidder. Flera intervjuer med 
ålderstigna norrlänningar återfinns, såsom en finne boendes i Kiruna som berättar 
om en sällsynt fimbulvinter.83 En annan författare skriver efter slaskvintern 1911 om 
skidminnen från en tid då skididrotten var relativt okänd i landet. Typiskt nog tycks 
vintern alltid ha varit bättre förr, och synd var det att dagens skidlöpare gått miste 
om de härliga förhållandena: ”Det skulle allt smaka nutidens skidlöpare att få igen 
en sådan vinter som vintern 1876-1877. Snön låg då minst alnsdjup öfver hela 
Uppsalaslätten ifrån början af november till midten af april.”84  
    När skidföret var dåligt och den nordiska vintern inte uppvisade sin bästa sida, 
skrevs det om det som varit, varigenom bilden av det snöiga norden upprätthölls. 
Berättelser om förlidna vintrar, lär också ha tjänat det mer omedelbara syftet att 
ingjuta hopp hos de misströstande skidälskarna. 1911 klagas i Skidfrämjandets 
styrelseberättelse över att detta var det tredje året i rad som vintern i stort sett 

                                                 
80 Sedan åtminstone 1700-talet förekommer idéer om klimatets betydelse för olika folks och samhällens karaktär. 
Charles de Secondat de Montesquieu beskriver i Om lagarnas anda (1748), att söderns varma klimat skapar slöa 
och undergivna människor, medan det nordliga klimatet alstrar pigga och frihetsälskande individer. Klimatet 
bidrar därmed till folkets ”anda”, och olika samhällens lagar är anpassade till denna anda. Montesquieu avsåg 
dock inte att göra någon gradering av olika samhällen, utan ville visa att de hade olika villkor, som måste tas 
hänsyn till vid införandet av den maktdelningsprincip, som han dock idealiserade. Likafullt fick klimatläran 
betydelse för det sena 1700-talets intresse för nationella särarter, och därmed också för den framväxande 
nationalismen. Sverker Sörlin, Världens ordning, Natur och Kultur, 2004, s. 349-351 
81 Sign. Mc Lony, ”På skidor genom de jämtska fjällen.”, På Skidor 1903-1904, Centraltryckeriet, 1903, s. 67. 
Den citerade är inte ensam om att förse årstiderna med olika talande epitet. Exempelvis kan hänvisas till Elsa 
Beskows Olles skidfärd, utgiven första gången 1907. I boken stöter den lille Olle på Farbror Rimfrost, som först 
schasar iväg gumman Tö, och sedan tar med Olle till Kung Vinters palats. I slutet av boken möter Olle 
Prinsessan Vår. Även hos Beskow är således vintern en kunglig bjässe, och den alltför tidiga våren – gumman 
Tö – ett problem. Den vår som kommer i rätt tid är dock ingen slyna, utan en prinsessa, som kommer ”åkande i 
sin lätta vagn, dragen av vita fjärilar”. Elsa Beskow, Olles skidfärd, Bonnier Carlsen Bokförlag, 2007, paginering 
saknas. Även Sörlin nämner Olles skidfärd som exempel på tidens idealiseringar av vintern. Sörlin, ”Nature, 
Skiing and Swedish Nationalism”, The International Journal of the History of Sport, s. 149. 
82 Sign. Mc Lony, ”På skidor genom de jämtska fjällen.”, På Skidor 1903-1904, s. 68 
83 Ossian Elgström, ”Fimbulvinter”, På skidor 1921, Schmidts Boktryckeri AB, 1920, s. 3-10 
84 Otto Vesterlund, ”Från skididrottens barndom”, På skidor 1911-1912, Centraltryckeriet, 1911, s. 10 
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uteblivit söder om Gästrikland. Den främsta farhågan detta väckt, är att skididrotten 
därmed förlorat många nya utövare.85  
    Men även dåliga år fanns det bra med snö i fjällen. Dit begav man sig gärna. 
Berättelser från fjällresor är ett betydande tema i På Skidor. De ofta omfattande 
återgivelserna avsåg att inspirera fler till att företa liknande turer. I den årligt 
återkommande uppmaningen att bidra till årsskriften står, ”att skildringar af 
företagna skidfärder, längre såväl som kortare, kraftigt bidraga till skidlöpningens 
utbredning och framgång såsom manande till efterföljd”.86 
    Avsikten var att locka så många som möjligt ut i markerna. Och det var inte 
endast vältränade friskusar som skulle inspireras. I materialet syns berättelser från 
många nybörjare som funnit glädje i skidlöpningen, och det är inte endast män, utan 
även kvinnor som förtäljer. 
    Samuelsson hävdar att såväl skidåkningen som svenskhetsidealet länge var 
manligt genuskodat. I framförallt tävlingar var det svårt att motivera kvinnligt 
deltagande, då dessa inte passade in i de kraftfulla ideal som skulle manifesteras vid 
tävlingarna.87 När det gäller just tävlandet har Samuelsson delvis rätt, men det vore 
fel att hävda att skidlöpningen som medel för att bese och uppleva den härliga 
naturen, var något som endast skulle tillkomma männen.88 
    Flertalet skidlöpare må ha varit män, men propagandan riktade sig även till 
kvinnor, ibland särskilt till kvinnor. Exempelvis berättar en engelska om sin första 
skidtur; hon avslutar med en uppmaning till Stockholms unga damer: ”Come hither 
and revel in this your own and farfamed northern sport.”89 
    Att kvinnor tidigt deltagit i skidaktiviteter, syns även i artiklar om lämplig klädsel 
vid skidfärder. En skribent säger sig ha konstruerat en ”fruntimmersskidlöparedrägt”, 
som skulle tjäna dels praktiska, men i synnerhet klädsamma syften. 90 Och i en 
artikel om Frösön, sägs att platsen äger ”åtskilliga unga damer, som äro lika 
skickliga och uthålliga skidlöpare som många av de manliga löparne”.91 
    Erik Pallin har ägnat en hel bok åt kvinnors skidlöpning. Han menar att kvinnorna 
har ryckts med i männens ökade intresse för denna idrott, och att det numer (1919) 
inte alls är något ovanligt att stöta på både unga flickor och vuxna damer i 
skidspåren. Ett än mer ökat kvinnligt skidande uppmuntras, då damerna förväntas 
dra med sig också barnen ut i snön. Skidlöpningen sägs vidare vara den ”lättaste av 
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alla idrotter”, samt äga en ojämförlig förmåga att via naturvistelsen väcka mod och 
beslutsamhet hos både man och kvinna.92 
    Det är ofta naturaspekten av skidlöpningen som framhålls som lika betydelsefull 
för bägge könen. Naturen ansågs bidra med vackra och livgivande kontraster till 
vardagen; åtskilliga är de berättelser som återger det sköna känslan av att lämna 
civilisationen bakom sig och istället hänge sig åt de stora vidderna: ”Hur skönt att få 
vara naturmänniska ett litet tag och lämna det jäktande kulturlifvet bakom sig!”93  
    Mycket av propagandan riktade sig till storstadsbor, som ansågs vara i särskilt 
behov av fler naturvistelser. Och sådana kunde erhållas även i stadsbornas närmiljö. 
Norge var i detta avseende ett föregångsland. 
    I materialet syns många exempel på idealiseringar av Norges skidkultur. 
Holmenkollens anläggningar för vinteridrott, och dessas närhet till Kristiania, sägs 
vara en viktig anledning till Norges omfattande skidlöpande. I Holmenkollen har 
norrmännen en ”oskattbar förmån”; de besökande svenskarna tycks smått 
avundsjuka över broderfolkets möjligheter att direkt efter arbetsdagens slut kunna 
ägna sig åt några timmars friluftsliv i naturen.94 
    En skribent som skriver om den tidiga skidlöpningen i Sverige, berättar om en 
skidpionjär som försökt införa skidlöpning i Stockholm. Denne och hans lilla 
anhängarskara, blev utsatta för både spott och smädelser, det lär till och med ha 
förekommit handgripligheter.95 Men sådana aversioner sägs tillhöra det förgångna; 
skidandet blev med tiden ett munter syssla, som utan större fara kunde utövas också 
i storstadens omgivningar. Exempelvis Djursholm anförs som ”ett idylliskt samhälle, 
som i möjligaste mån förenar stadens komfort med landtlifvets behag”. Särskilt för 
ungdomen är detta område oskattbart; här får de möjlighet att återgå till mer 
naturenliga förhållanden, inte minst kan de här idka skididrott.96 
    De starkaste känslorna för naturen, tycks dock ha väckts av rikets ödsligare delar.  
Somliga skribenter vevar härvidlag igång ett synnerligen naturromaniskt svärmeri. 
Det talas om trolska skogar, gnistrande snöfält, bedårande bivacker och vidgade 
hjärtan inför allt det sköna. Det sammanbindande temat för dessa återgivelser, är att 
det är skidlöpningen som förunnat dem upplevelsen.  
    Ibland antar beskrivningarna av vinterlandskapet fullkomliga sagoformer.  En 
författare berättar exempelvis om en skidfärd i en djup skog. I början är det främst 
den härliga vinterluften som återges, men efterhand börjar författaren ana att skogen 
rymmer något levande som tillfälligtvis fallit i sömn. Hemkommen från sin färd 
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fortsätter spekulationerna. Skogen framställs nu som en Törnrosa, som av vintern 
vyssjats till sömns. I väntan på prins Vårs morgonkyss, ligger hon oskuldsfullt 
hopkurad under det snötäcke, vars veck skidlöparen försiktigt glider fram utefter.97   
    Stundtals kan det anas att skribenterna lagt till några välvilliga ord om skidandets 
egenskaper, i syfte att anpassa artikeln till det forum den hoppats bli publicerad 
inom. Det stora flertalet författare tycks dock ärligt engagerade i skidfrågan; 
naturromantiken sjunger ofta med ideologiska undertoner: 
 

En långfärd, särskildt i vilda skogs- och fjälltrakter, uppöfvar skidlöparens 
energi och uthållighet, lär honom att hålla humöret uppe äfven under vidriga 
förhållanden, sätter hans omtänksamhet och fyndighet på prof, gifver honom 
blick för terrängen och förmåga att hitta i all slags mark, stärker hans 
motståndskraft mot köld, hunger, umbäranden och strapatser, gifver honom 
tillfälle att se sitt fosterlands skönaste trakter i dess typiska, nordiska 
vinterdrägt, och närer derigenom fosterlandskärleken.98 

 
Dessa slutsatser har författaren dragit efter sin relativt sena skiddebut, vid 29 års 
ålder. Att lära känna sitt lands sköna trakter ansågs befordra fosterlandskänslan, och 
åtskilliga ansträngningar gjordes för att denna känsla skulle väckas redan vid tidiga 
år. En ung skribent berättar om en skidfärd kring Sylarna, och skriver att denna 
väckt både hans egen och hans kamraters kärlek till fosterbygden, samt insikter om 
vilka plikter de har mot denna. De säger sig till och med villiga att, om så 
kräves, ”gladt offra våra unga lif för detta härliga land”.99 
    Det var inte ovanligt att dylik innerlighet för fosterlandet utmynnade i 
avhållanden av såväl ”Du gamla du fria”, som ”Ur svenska hjärtans djup”. Vanligare 
är dock de mindre manifesta nationalistiska hyllningarna till riket och dess natur. 
Men även dessa uppvisar en stor angelägenhet att uppmuntra fler människor att 
bevista landets mer obebodda trakter. Angelägenheten yttrar sig dels i natursvärmeri, 
dels i ett envetet framhållande av de rika erfarenheter de skidande har gjort i 
markerna. Med ”envetet” menas att det mellan raderna kan framskymta att vissa 
skidturer knappast kan ha varit särskilt angenäma. Snöstormar beskrivs i många 
berättelser, likaså snöglopp och vidrigt skidföre. Likväl är det de friska och glada 
minnena som ges mest utrymme. 
    Källkritiskt kan sägas att flertalet reseberättelser författats åtminstone några 
veckor, ibland månader eller till och med år efter att resan ägt rum. En del 
efterhandskonstruktioner bör ha uppkommit vid skrivpulpeternas inspirerande 
toffelvärme. Samtidigt anger många skribenter att de baserar sina återgivelser på 
dagboksanteckningar, vilket inte minst avslöjas genom de stundtals tradigt 
detaljerade skildringarna. I dessa anteckningar kan det antas att både snöblindheten, 
de våta strumporna och frostnupna tårna återges. Sådant kan nämnas också i de 
efterhandskonstruerade artiklarna, men antagligen inte i representativ omfattning.  

                                                 
97 K. Trotzig, ”I den sofvande skogen.”, På Skidor 1897-1898, s. 129-132 
98 Robert Mörner, ”Från Mora till Rörås.”, På Skidor 1897-1898, s. 90 
99 Sign. B. H – m, ”!909 års Sylpojkars färd.”, På Skidor 1909-1910, s. 62 



 35

    En man berättar om en skidfärd som han och hans hustru gjort från Storlien till 
Städjan. Under hela färden rådde sträng kyla, sällan varmare än 13 minusgrader, 
samt i stort sett ständig snöstorm. Vid en övernattning i en fjällstuga, inhämtade ett 
annat skidsällskap en man som led av svår förfrysning. Under natten dog mannen. 
Han hette Ekman. Denna antagligen svårsmälta händelse, hindrar dock inte 
skribenten från att raskt övergå till att beskriva följande dag och att ”nedfarten mot 
Ljungan blev trevlig”, samt att snöstormen inte i någon nämnvärd utsträckning 
försämrade sikten. Det enda smolket i kåsan, sägs ha varit några ”infödingar av båda 
könen”, som vid en handelsbod i Idre fällt mindre fördelaktiga kommentarer om 
resenärernas utseende, samt kastat ”glåpord av barbarisk och okänd natur”.100 
    Viljan att framhålla den egna prestationen må också ha påverkat den här typen av 
artiklars tillkomst. I kombination med ivern att underblåsa en ökad skidlöpning, kan 
det därmed ha uppkommit en del känslomässigt mindre sanningsenliga berättelser.  
 

 
Från en skidfärd i de jämtska fjällen, vintern 1903. 
Källa: På Skidor 1903-1904 

 
Många av de beskrivna artiklarna kan förstås som delaktiga i tidens ansträngningar 
för inomnationell turism. Naturen i sig utgjorde en viktig del i propagandan; turisten 
skulle lära känna sitt fosterlands vackra nejder. Men lika viktigt var att landet ansågs 
rymma många av människohand skapade skatter. Det vore önskvärt att svenskarna 
lockades att besöka de platser som erinrade om deras gemensamma historia. STF 
arbetade för denna sak.101 STF var dock främst inriktat på turism inom det somriga 
Sverige. Med skidan gavs möjlighet till turism även vintertid. Medan man 
konsumerade krispig högfjällsluft, kunde man passa på att besöka historiska platser, 
som spädde på de starka känslor som redan naturen i sig hade väckt.  

 

                                                 
100 Ernst H. Amneus, ”Storlien – Städjan.”, På Skidor 1918, Centraltryckeriet, 1918, s. 165-171, 186 
101 Se härvidlag exempelvis Erlandsson-Hammargren, Från alpromantik till hembygdsromantik och Dickson, Ett 
sunt land i en sund kropp. 
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I karoliners och kungligheters spår 
Varken Sörlin, Condé eller Yttergren nämner att naturvistelsen också gav tillfälle att 
bevista de historiska platser som återfanns i markerna. Flera nationella 
minnesmärken blev föremål för särskilt skidåkares besök.  Därmed antyds att det 
kanske var just sättet de besöktes på, som gjorde platserna extra betydelsefulla. 
    Ett vanligt besöksmål var Handölsmonumentet. Dess tillkomst beskrivs som en 
kombination av sorge- och äreminne över general Armfelts karoliner, som i januari 
1719 led svåra förluster i Handölstrakten. Generalen hade under hösten 1718 lett 
sina mannar mot Trondheim. Då meddelandet om Karl XII: s död nådde Armfelt 
kring julen, beslöts att retirera tillbaka mot Jämtland. På vägen utbröt en svår 
snöstorm. Vägvisaren var död, kläderna i trasor och maten slut. Många dog. 
Spillrorna av hären samlades i Handöl, där fältskären förrättade sitt värv: ”Hela 
tunnor sägas där blifvit fyllda med afsågade lemmar.” 1889 återfanns i en 
täljstensgruva en inristning som gjorde gällande att 600 människor begravts där. I 
Dufed restes 1892 en tacksamhetsvård.102 
    Denna berättelse återgavs för en grupp ungdomar på skidfärd i Jämtland någon 
gång i början av 1900-talet. Ynglingarna sägs ha blivit så gripna av minnet, att man 
enades om att också Handöl borde få en minnessten, ”som erinrar svenska folket om, 
att tider kunna komma, då åter behöfves mod af det gamla karolinska slaget”. 
Invigningen av stenen 13 augusti 1911 var ståtlig; ”Hör oss Svea” avsjöngs och 
karbiner och gevär avsköts.103  
    Stenen blev sedan ett givet utflyktsmål för såväl ungdoms- som turistfärder. 
Monumentets invigning återges även i STF:s årsskrift 1912.104 Dock tycks inte detta 
äreminne ha gjort några nämnvärda avtryck i övrigt material från STF. Det var 
framförallt den vinterinriktade turismen som gjorde regelbundna besök i Handöl, 
och skidor var det givna fortskaffningsmedlet för att ta sig dit. En herre, som 
befunnit sig på kombinerad nöjes- och forskningsresa per skida, erkänner att 
monumentet inspirerat honom till att för en grupp ungdomar påpeka skidlöpningens 
fostrande och fosterländska betydelse. På platsen avhölls även ett fyrfaldigt leve för 
gamla Sverige, åtföljt av hurrarop och trefaldigt ”Tjolahou!”.105 
    I Ny Tidning för Idrott återges 200-årsminnet av Karolinernas hädanfärd. Det 
berättas att 10 januari 1919 sett en sprakande ceremoni vid Handölsmonumentet. 
Det hela inleddes med fackeltåg, följt av revelj från Jämtlands fältjägarregementes 
musikkår, samt avfyrande av lysbomber. ”Vår Gud är oss en väldig borg” sjöngs, 

                                                 
102 Carl Hellström, ”Minnesvården vid Handöl.”, På skidor 1911-1912, s. 128-132 
103 Carl Hellström, ”Minnesvården vid Handöl.”, På Skidor 1911-1912, s. 132-134 
104 ”Handölsmonumentet”, STF:s årsskrift 1912, Wahlström & Widstrand, 1912, s. 352  
105 ”Några påskdagar på skidor i Jämtlandsfjällen år 1917”, På Skidor 1918, s. 68. Samme författare anger i 
fotnot att ”Tjolahou!” är det speciella ”hyllningsrop” som skidlöpare i Storlienfjällen använder. Uttrycket härleds 
till det på norska sidan av fjällen belägna Kälahögarna, på norska: Kjölahaugen. I ”Skolungdomens 
skidlöparsång”, som sägs vara ett försök till rytmisk och melodisk samverkan vid skidlöpning, avslutas varje 
strof med ”Tjolahah”. Uttrycket sägs här vara alla skidlöpande fjällresenärers speciella hälsningsrop. J. 
Kjederqvist, ”Skolungdomens skidlöparsång”, På Skidor 1918, s. 158-159. (Se Bilaga 1) I alpländerna var ”Ski-
Heil!” ett motsvarande hälsningsrop glada skidlöpare emellan. Allen, The Culture and Sport of Skiing, s. 130 
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högstämda dikter lästes, och landshövding Widén höll ett tal om karolinernas stolta 
gärning för fosterlandet. Denna sägs bland annat ”vara ett städse manande exempel 
ej blott i krigiskt utan äfven i fredligt värf till fosterlandets lycka och välgång”. Efter 
några ögonblicks andaktsfull tystnad nedlades kransar, skänkta av inte minst STF, 
Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet.106 
    Det är knappast någon tillfällighet att de två skidorganisationerna bidrog med 
kransar. Den rikliga förekomsten av reseberättelser, som förtäljer om respektfyllda 
besök vid Handölsmonumentet, antyder att det inte endast var ett äreminne över en 
här karoliner, det var också ett monument över en svår förlust som vintern åsamkat 
Sverige. Att bege sig dit på just skidor, blev till en fosterländsk ritual. Att bese 
platsen för den ödesdigra händelsen levandegjorde kunskapen om den gemensamma 
historien, samtidigt som skidbesöket symboliserade en nation som numer stod bättre 
rustad mot vintern.  
    Att riket hade fler betydelsefulla platser, särskilt ur skidsynpunkt, syns i de många 
skildringarna av skidturer i Dalarna. Detta landskap utgjorde ofta en 
inspirationskälla för tidens bemödanden att väcka svenskarnas kärlek till sitt land. I 
STF:s årsskrifter syns många artiklar om Dalarna. Artur Hazelius lär ha fått sitt 
första uppslag till inrättandet av Skansen under en resa i detta landskap.107 Vad 
gäller uppmuntrandet till skidlöpning, så var resor till denna landsända ett givet 
föremål för propaganda. Här fanns dels en fantastiskt natur, dels var det här man 
återfann minnena av landsfadern Gustav Vasas dramatiska skidfärd.108 
    En av få berättelser om skidfärder som finns återgiven i STF:s årsskrifter, redogör 
för en grupp scouters dalafärd. Under denna lär de ha fått sällsynt goda tillfällen 
till ”att blicka in i ’den snöiga nord’ och känna, att detta ’är vårt fädernesland’”.109 
En annan skribent belyser 1901, att vinterturism länge varit något okänt i Sverige, 
men att skidlöpningen skapat nya möjligheter för sådan. Särskilt Dalarna 
erbjuder ”skidlöparen både naturnjutning och öfning nog, medan de historiska 
minnena och folkliga egendomligheterna komma på köpet”.110 
    Den specifikt fosterländska nyttan av att bese Dalarna, sägs enligt en författare 
bestå just i de historiska minnen som landskapet rymmer. Här finns många tillfällen 
att njuta ”skidlöparens efterlängtade fröjder”. Särskilt fröjdefullt är det att skidandet 
här kan väcka övertygelser om att arbeta för fäderneslandets lycka genom 
att ”försvara det dyrbaraste arf, som kunnat lämnas oss: ett fritt och oberoende 

                                                 
106 ”Armfeltska karolinernas minneshögtid.”, Ny Tidning för Idrott, VOL/NR: 1919 (22), s. 13  
107 Erlandsson-Hammargren, Från alpromantik till hembygdsromantik, s. 112-113 
108 Det anses numer belagt att Vasa knappast åkte skidor, utan snarare flydde från danskarna iklädd snöskor. 
Myten om att det var skidor han skyndade iväg på, lär till stor del ha tillkommit via Carl Grimbergs återgivelse 
av händelsen i sin Svenska folkets underbara öden. Sörlin, ”Nature, Skiing and Swedish Nationalism”, The 
International Journal of the History of Sport, s. 149. Också i material från den undersökta perioden syns att man 
varit medveten om detta. Dock poängteras samtidigt att de raska Morakarlar som hann ikapp Vasa och fick 
honom att vända, helt säkert löpte på skidor. Sign. Hj. L – n, Det första Vasaloppet, Dalarnes Tidnings- & 
Boktryckeri A.B., 1923, s. 1-11 
109 Ragnar Ehrnfelt, ”Scouternas skidfärd i Dalarna.”, STF:s årsskrift 1915, Wahlström & Widstrand, 1915, s. 
380 
110 F. Schenström, ”Litet om Dalarne som vinterturistland.”, På Skidor 1901-1902, s. 25 
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fädernesland”.111 Att det är Vasas insatser för ett oberoende Sverige som anspelas på, 
framkommer då samme författare återger utflykter som gjorts i kungens spår. Efter 
dessa ska sällskapet ha försatts i mycket allvarlig stämning, vilken inte givit med sig 
förrän de ankommit till Mora. Där besöktes Utmelandsmonumentet, vilket 
föranledde fyrfaldigt leve för Vasa.112 Stämningen tycks därefter ha lättat. 
    Utmelandsmonumentet, eller Vasamonumentet, var ett givet utflyktsmål för 
många skidlöpare. Det låg också relativt lättillgängligt i Mora.  Fackeltåg, till fots 
eller på skida, lär åtskilliga gånger ha förrättats till Vasas ära. Ett särskilt 
stämningsfullt fackeltåg anordnades i samband med sekelskiftet. Det avslutades med 
att man bildade halvcirkel kring monumentet, varpå det hölls ett allvarsamt tal med 
anledning av sekelslutet och den historiska mark som beträddes.113 
    Men skidandet var inte endast en metod för tillgänglighet till naturens monument, 
den var i sig en manifestering av något ursprungligt och för svenskarna gemensamt. 
Och i naturen återfanns bevis för detta. Under den undersökta tidsperioden gjordes 
på flera håll i världen arkeologiska skidfynd, vilka anfördes som bevis för att 
skidlöpning härstammade från den ena eller andra delen av världen. Allen har 
påvisat att nationalismen påverkade även skidarkeologin; i såväl Sverige, Finland, 
Norge och Ryssland hävdas att de rester av trä som återfunnits i myrar, utgör bevis 
för att skidlöpningen uppkommit inom dessa nationers gränser.114 I Sverige talas än 
idag om den så kallade Kalvträskskidan, daterad till c:a 3200 f.kr., som varandes den 
äldsta skidan i världen.115 
    I källmaterialet syns att runstenar kunde anföras som bevis för skidandets tidiga 
utövande i Sverige. Böksta-stenen i Uppland hävdas visa den allra första bilden av 
en skidlöpare. Enligt tolkningen befinner sig denne på falkjakt tillsammans med en 
ryttare. Det sägs även att asen Ull var den fornnordiske skid-asen. Runstenen 
avbildar således en händelse ur skidguden Ulls rike, förlagt till Uppsalaslätten.116 
    Sammanfattningsvis skänkte skidandet dels tillträde till den snöiga nordens friska 
natur, dels gav skidandet en fröjdefull anledning att bevista de historiskt 
betydelsefulla platserna även vintertid. Med skidlöpningen skapades möjligheter för 
en rituellt utövad kombination av naturumgänge och åminnelse av rikets förflutna. 
Naturkänslan, var det nationella ideal som befrämjades och manifesterades: 
 

Ett är ock visst: ej mycket kan stämma sinnet till större andakt och djupare 
glädje, än den man erfar, då man på skidor glider genom snötyngd skog, där 
solskenet silar in och ger de underbaraste reflexer åt allt. En sådan stämning 
skapar kärlek till vårt härliga land, och detta är ju et t  av de mål, vi som 
uppfostrare sträva efter.117  
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Kärlek till landet var ett av målen. Ett annat ideal avslöjas i källmaterialets stora 
engagemang för ungdomens skidlöpning. Vad som bidrog till det speciella intresset 
för denna åldersgrupp, kommer härnäst att redogöras för. 
 
 
Ungdomens fysiska fostran 
De starka känslorna för fosterlandets natur och historiska minnen, skulle väckas hos 
så många svenskar som möjligt. Särskilt stort satsades på att just ungdomen skulle 
inse vikten av denna fosterlandskärlek. Ungdomens skidlöpning kan även kopplas 
till den militära nyttan härav, liksom till tidens strävanden att med fysisk fostran 
avhålla ynglingarna från olämpliga aktiviteter. Under denna rubrik visas att den 
ritualiserade skidlöpningen även befrämjade och manifesterade ett annat nationellt 
ideal – en disciplinerad ungdom. 
    Sörlin och Sandell har skrivit om tidens bemödanden att skapa sunda tidsfördriv 
för ungdomen. Edqvist har visat att nykterhetsrörelsen var särskilt intresserad av det 
uppväxande släktets uppfostran, liksom Erlandsson-Hammargren har beskrivit 
STF:s ungdomsverksamheter. Sandblad har visat att idrottsrörelsen till stor del 
uppkom i en kontext av nationalistisk iver att disciplinera ungdomen, samt att 
idrottandet ansågs som en god förberedelse för krigstjänstgöring. 118 
    Den militära nyttan av just skidlöpning, har Lindroth ådagalagt, liksom Sörlin och 
Sandblad nämnt att skidlöpningen under början av 1900-talet, intog en särskild plats 
i propagandan för en sund ungdom som skulle kunna försvara landet. Även Condé 
nämner detta.119 Som i fallet med föregående tema, kan den befintliga forskningen 
kompletteras. Lindroth nämner kort den militära nyttan av ungdomens skidlöpning, 
men följer inte upp vad som blev resultatet av det erkännande som statsmakterna 
därmed gav skidlöpningen. Sörlin koncentrerar sig på 1930- och 1940-talet, medan 
Sandblad främst beskriver Norges militära skidintresse. Condé visar flera saker som 
även här kommer beskrivas, men hennes avsevärt längre undersökningsperiod gör 
att hon, liksom Sörlin, ägnar mest uppmärksamhet åt tiden kring andra världskriget.  
    I Skidfrämjandets stadgar anges att man ska verka för skidlöpningens utbredande 
i Sverige, samt att detta bland annat ska ske genom anställandet av handledare för 
ungdomen.120 Med handledare tycks avses dels ledare för skidutflykter, dels mer 
rationella pedagoger för utbildandet av både skolungdom och skollärare. Att väcka 
ungdomens håg för skidlöpningen kunde ske på flera sätt, både under längre utfärder, 
samt i hemmiljön, såsom i skolornas närhet. 
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    Flera av de under den föregående rubriken beskrivna resorna i fjäll och skog, var 
just ungdomsresor. Dessa leddes vanligtvis av en erfaren ledare, anställd av 
Skidfrämjandet. En sådan var Erik Frestadius, alias ”farbror Nalle”, som anförde en 
mängd skidresor för ungdomen. Dennes bortgång 1917, sörjdes djupt. Hans 
dödsruna upptar närmare tre sidor i inledningen av På Skidor1918. I denna sägs att 
särskilt barnen har lidit en svår förlust genom Nalles hädanfärd, och därmed har 
även fosterlandet drabbats.121 Skidfrämjandets 25-årsfest samma år, framställs som 
Nalles avskedsfest.122  
    Hedersbetygelserna till Nalle ger en antydan om den oerhörda vikt som lades vid 
ungdomens skidlöpning. Åtskilliga exempel finns på uttalanden som, ”Ett af de 
främsta sträfvandena i vår Förenings verksamhet har städse varit att hos ungdomen 
väcka håg för utöfvandet av skidlöpning”.123 1924 invigs en stuga i Storlien, helt och 
hållet ämnad för skolungdomens fjällvistelser. Medel för bygget erhölls från flera 
håll. Bidragsgivarna tackas: 
 

Med tacksamhet erkännas det sinnelag, i vilket denna stuga realiserats, den 
storartade frikostigheten, omtanken om de värden, som här skola fostras och 
stärkas, kännedomen om den snöiga nord, som är vårt fädernesland och 
känslan för det folk, som bor här uppe.124  

 
Vidare kunde sägas att skididrotten inte endast skänkte ungdomen tillträde till rikets 
mer avlägsna natur. Den var lika bra för att lära känna sin hembygd.125 
    Många utflykter för städernas ungdom anordnades i närliggande trakter. Av vikt 
var att färden stod under kompetent ledning, som kunde handleda ynglingarna i 
idrottens rätta utövande. 1897 meddelas föräldrar att sådan ledning kommer finnas 
vid Idrottsparken i Stockholm, varje söndagsmorgon med skidföre.126 
    Vid Fiskartorpet på Djurgården fanns en anläggning för Stockholmsbornas 
skidaktiviteter. En skribent uttrycker glädje över att allt fler ungdomar börjat hitta 
dit för att ägna sig åt ”vår urgamla nordiska vinteridrott”. Ett sundare tidsfördriv står 
knappast att finna, särskilt betydelsefullt är det att erbjuda en kontrast till det 
myckna stillasittandet inomhus; ”en sund själ ska bo i en sund kropp”. Och för detta 
ändamål har många åtgärder vidtagits, ”hvilka såväl för den enskilde som för 
nationen i dess helhet äro af den allra största betydelse”.127 
    Den nationella betydelsen som tillskrevs ungdomens skidlöpning, gällde särskilt 
de militära vinster som härav skulle vinnas. I diskussionerna om en värnpliktsarmé 
intog skidandet en prominent plats: ”en värnepligtsarmé, bestående af från 
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barndomen i skidlöpning öfvade och härdade män, har för visso goda förutsättningar 
att med framgång bestå profvet i de strapatser, ett vinterfälttåg kan medföra.”128 
    Dessa ord avslutar en längre artikel om skidlöpningens historia. Det berättas bland 
annat om Vasas skidlöparekår, samt om Karl IX:s och Gustav II Adolfs skidsoldater. 
Dessa ska dock ha varit relativt få till antalet. Bättre beställt var det i Norge, som 
redan 1774 inrättade ett särskilt skidlöpareregemente.129 En annan författare berättar 
om det nesliga kriget mot Ryssland 1741-1743, vars enda ljuspunkt ska ha varit de 
vid gränsen tappert stridande skidtrupperna.  Tack vare skidan hölls ryssen stången 
längre än vad som varit fallet om soldaterna stått med stövlarna i snön. Dock 
påpekas att en nutida armé inte kommer hinna fostra några goda skidlöpare under 
den förväntade ettåriga värnpliktsutbildningen. Detta ska istället vara en fråga för de 
många skidklubbarna.130 
    Att tidens organisering för skidlöpning hade militära ändamål, syns inte minst i 
Skidfrämjandets styrelse. I 1901 års styrelse var 12 av 28 ledamöter officerare, 
inkluderat de adjungerade styrelseledamöterna i Stockholm.131 Tjugo år senare var 
den procentuella andelen något mindre, då 11 av 49 ledamöter var officerare.132 
Även detta är ett ansenligt antal, vilket ger en vink om skidandets militära betydelse. 
    Att också Svenska Skidförbundet var engagerat för denna sak, syns i att man 
gemensamt med Skidfrämjandet handhade de statsanslag som beviljades för 
ungdomens skidlöpning. De två förbunden bildade tillsammans skiddelegationen, 
som delade ut medel till lämpliga ungdomsaktiviteter.133 
    Detta har också Lindroth påpekat. Han skriver att skidlöpningen tidigt intog en 
förstarangsställning bland idrottsgrenarna. Detta märks exempelvis genom de 
ekonomiska medel som skididrotten erhöll ur det år 1913 beviljade riksdagsanslaget. 
År 1914 utbetalades 62 000 kr till idrottsrörelsen, av dessa erhöll skiddelegationen 
8000 kr. I statsverkspropositionen till 1914 års A-riksdag aviserades ett förslag om 
ett extra anslag på 50 000 kr till den manliga ungdomens skidutbildning. 
Motiveringen var att försvarsförmågan ökade genom utbredda färdigheter i 
skidlöpning. I proposition till 1914 års B-riksdag anfördes även att skidlöpningen 
mer än någon annan idrott skulle kunna bli en verklig folkidrott, vilket ytterligare 
spädde på nödvändigheten av extra medel. Trots att statsutskottet sade sig ovilligt att 
gynna enskilda grenar, beviljades ett anslag på 30 000 kr.134 
    Lindroth påvisar skididrottens särskilt gynnade ställning, och åskådliggör att det 
var den militära nyttan som förskaffade denna idrott dess position. Men Lindroth 
följer sedan inte upp vad som faktiskt blev av de beviljade anslagen. 
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134 Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse, s. 285-287 



 42

    I På Skidor 1915 uttrycks glädje över att skiddelegationen beviljats 30 000 kr. 
Dock framgår att dessa pengar inte skulle betalas ut år 1915, på grund av 
statens ”extra ordinarie utgifter”.135 Det kan antas att det var krigets extrautgifter 
som föranledde den uteblivna utbetalningen. Detta förefaller skidorganisationerna 
till en början ha haft förståelse för, och tills vidare gjorde man mesta möjliga med de 
8000 kr som man alltjämt erhöll för skolungdomens skidlöpning. Sakkunniga från 
Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet, utsåg några särskilt viktiga mål att 
arbeta mot: Det skulle utbildas ledare i skidlöpning, skidandet hoppades beredas 
plats på skolschemat, man skulle underlätta anskaffning av skidmateriel till 
ungdomen, sprida anvisningar om skidlöpning och skidvård, samt bidra med 
sakkunnigt biträde till skolöverstyrelserna.136 
    Anskaffandet av skidmateriel till skolungdomen var ett av de mest ansträngande 
och kostsamma åtagandena. Svenska Skidförbundet angav att man bland 
allmänheten i Stockholm startat en insamling av skidor. Målet var att det i varje 
folkskola i staden skulle finnas åtminstone 50 par skidor. Insamlingen försiggick 
genom upprop i tidningarna, distribuering av cirkulär och postanvisningsblanketter, 
samt genom att utsända lämpliga personer som i hemmen förevisade insamlingens 
behjärtansvärda ändamål. Förfarandet återges som lämpligt för också de lokala 
idrottsföreningarna ute i landet.137 
    Skidorganisationerna gjorde ett gemensamt utskick till många av rikets tidningar 
och lokala idrottsförbund, vari framgår att insamlingen av skidor var angelägen:  
 

ej blott emedan denna den friskaste av idrotter skänker hälsa, hurtighet och 
andlig spänstighet åt det uppväxande släktet, utan även att härigenom i 
folkskolan grunden lägges till den färdighet i skidåkning som numera är 
obligatorisk för svenska krigsmän.138 

 
Uppropet finns publicerat i exempelvis Nya Wermlands-Tidningen. Här med 
tillägget att Värmlands idrottsförbund och Värmlands skidlöpareförening antagit 
uppmaningen, och ämnar arbeta för att bygga upp ”skidparker” i folkskolorna.139 
Från Gestriklands idrottsförbund sägs dock att man haft fullt upp med att anordna 
propagandatävlingar i skidlöpning, och därför inte hunnit med något 
insamlingsarbete. Dessutom söker man vinna landsbygdens lärare och lärarinnor för 
idrottsarbetet, ”och där är hård mark att odla”.140 
    Den hårda marken må anspela på att alla i det gamla lärargardet inte var lika 
upplysta om det fysiska fostrandets betydelse. I På Skidor uttrycks att det knappast 
är vare sig lämpligt eller möjligt att för den nuvarande lärarkåren införa en 
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obligatorisk skidkurs. Däremot bör det varje vinter anordnas åtminstone fyra 
frivilliga kurser för i första hand folkskolelärare. Och vad gäller lärarkårens blivande 
medlemmar, så bör i dessas utbildning ingå en obligatorisk kurs, som ska lära dem 
både skidlöpning, skidvård och skidtillverkning.141 
    Den första skidkursen för folkskolelärare hölls i Filipstad 1914. Enligt 
skiddelegationens anvisningar, skulle kursen upplysa lärarna om skidlöpningens 
stora betydelse för ungdomen. Dessutom fick lärarna prova på olika praktiska 
skidövningar, samt erhöll instruktioner om hur dessa skulle läras ut. De fick 
slutligen testa sina nya kunskaper på en grupp barn.142 
    Samma vinter hölls en kurs vid folkskolelärarseminariet i Strängnäs. Kursen 
bedrevs enligt samma plan som den i Filipstad. De blivande folkskolelärarna fick  
dock även lära sig lite om ”vinterhygien och behandling av skavsår”.143 
    Båda kurserna leddes av löjtnant Verner von Feilitzen. Samme man utgav några år 
senare en handbok för utbildning i skidlöpning. Boken hoppades tjäna som 
instruktionsbok för lärarnas skidundervisning i skolorna. Det anges som viktigt 
att ”en systematisk undervisning i skidans bruk kommer till stånd. Eljest blir 
skidlöpningen endast en lek utan innehåll”.144 
    Citatet antyder att skidandet inte endast fick vara ett roligt tidsfördriv. Det var 
något betydligt viktigare som manifesterades i skidspåren; där skapades och 
framvisades en sund, stark och väluppfostrad ungdom.  
    Inför skiddelegationens fjärde verksamhetsår, påpekades skidlöpningens 
betydelse ur hälso- och uppfostringssynpunkt, samt angavs att man alltjämt såg fram 
emot det större ekonomiska anslaget som 1914 beviljats verksamheten. 
Förhoppningen var att dessa skulle komma efter krigsslutet. De gångna åren hade 
varit mycket kostsamma och de 8000 kronorna hade inte täckt utgifterna. Mycket 
arbete fick förrättas på frivillig basis. Rapporter från hela landet inströmmade till 
delegationen om vad som hittills gjorts. Flera skolor hade inrättat skidslöjd. Många 
skidor hade donerats till skolornas skidparker – mer än 1000 par bara i Stockholm – 
och från exempelvis Bohuslän, Värmland, Dalarna, Uppland, och Ångermanland, 
meddelades att ett flertal skolor skänkt skidlöpningen plats på skolschemat.145 
    Men detta var inte tillräckligt. Med åren syns ett ökat missnöje över att de 
utlovade pengarna fortfarande inte synts till. Även efter krigsslutet hade man endast 
erhållit de sedvanliga 8000 kronorna.146 Vid mitten av 1920-talet sägs anslaget till 
skiddelegationen till och med ha minskat, och detta trots att K. Maj:t gjort 
påtryckningar om statsunderstöd till skididrotten.147 
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    Det ekonomiska krisläget påverkade säkert att de utlovade 30 000 kronorna inte 
utbetalades. Under hela den undersökta tidsperioden syns också ett missnöje över 
både statsmakternas och allmänhetens bristande intresse för ungdomens fysiska 
fostran. I propagandan för skidlöpning är detta missnöje måhända extra påfallande; 
just utövandet av denna urgamla, äktsvenska idrott, borde förlänas en extra 
prominent position i det nationella uppfostringsarbetet. För samtidigt som 
statsmakterna och alltför stora delar av allmänheten, sades brista i intresse för denna 
fråga, så var många retoriskt starka personer synnerligen eniga om idrottens 
fostrande betydelse. 148  Att just skidlöpningen hade betydelse för den militära 
förmågan, hade man fått ett visst erkännande för. Men idrott, och i synnerhet 
skidlöpning, sågs också som ett medel mot ungdomens osunda beteende. 
    Vid ett tal efter en tävling i Bollnäs 1897, uppmanas ungdomen att ”hellre åka 
skidor i backarna än att stanna inom fyra varma väggar, der mer odygd och oarter 
läras och utöfvas än i den stärkande friska luften i det fria.”149 
    I propagandan för ungdomens sunda tidsfördriv, kunde refereras till en idealiserad 
historia. I ett tal efter några ungdomars skidutflykt i Dalarna, sägs att i forna dagar 
var alla nordbor idrottsmän, och att idrottens sak då var hela nationens sak. Det 
hörde till god uppfostran att förvärva färdigheter i manlig idrott, och den som så ej 
gjorde, var ej någon riktig man. I nutidens ”jäktande tidehvarf”, är det för nationens 
sunda utveckling en nödvändighet att de gamla idrottsidealen återuppväcks.150  
    Inte sällan anförs att ungdomen satt alltför mycket inomhus. I någon mån sägs 
detta vara nödvändigt, då telningarna ju har skolarbete att tänka på. Det vore dock 
önskvärt om skolan även såg till att befrämja barnens fysiska fostran.  För detta har 
hittills alltför lite gjorts, hävdas så sent som 1927.151 I skolorna eftersträvas en 
intellektuell utveckling, som stundtals tangerar gränsen för barnens förmåga, och 
lämpliga fysiska övningar behövs som motvikt till det myckna studiearbetet. Vissa 
förbättringar sägs ha skett under senare tid152, och behovet har aldrig varit större: ”I 
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vår industrialiserade, jäktade tid äro nog hemmens brister i och för våra barns 
fysiska fostran större än förr.”153  
    Tidens onda inflytelser på ungdomen är ett återkommande tema. En rektor och 
medlem av Skidfrämjandets styrelse, påtalar att skolungdomen lider av för mycket 
stillasittande. Än värre är att många under fritiden står under inflytande från 
stadslivets jäkt och osunda lockelser; konsumtion av ”s.k. roliga böcker” och 
flanerande på gatorna, sker ofta på bekostnad av idrottsövningar i det fria.154  
    Samme författare gläds samtidigt åt vad som hittills åstadkommits. Men mycket 
återstår att göra för att erbjuda sunda alternativ till ”biograferna, de slippriga 
teaterpjäserna, kolportageromanerna”. Genom populariserandet av skididrotten skall 
ungdomen ”tillkämpa sig hälsa och lefnadsmod och stå sig i kampen mot en 
förvekligad tidsålders nedärfda onda inflytelser och öfverallt lurande själs- och 
kroppsförödande frestelser”.155  
    Citatet från den gode rektorn är en bra sammanfattning av de kvaliteter, utöver de 
militära, som tillerkändes skidlöpningens betydelse för ungdomens fysiska fostran. 
    Under föregående rubrik påvisades propagandan för umgänget med nationens 
natur. Under den härvarande rubriken har det visats att särskilt ungdomen ansågs 
betjänt härav. I skidlöpningens rituella tillämpning, manifesterades ett för militären, 
och därmed nationen, friskt och kraftfullt ideal. Sörlins och Condés klarlägganden 
angående detta avseende tiden kring andra världskriget, har därmed kompletterats 
med insikten att sådana strävanden fanns flera decennier tidigare. Vidare har 
Lindroths utredning av de ekonomiska medlen som tillföll skidlöpningen, tillförts en 
redogörelse för vad pengarna faktiskt användes till, samt ett klargörande om att de år 
1914 utlovade medlen aldrig utbetalades under den här undersökta tidsperioden. 
Slutligen har skidlöpningens roll för ungdomens fysiska fostran, relaterats till 
farhågorna för tidens osunda lockelser. 
    Det senare är närbesläktat med nästa tema – skidlöpningens betydelse för hälsan. 
 
 
Ett skidlöparhjärta 
I skidlöpningen befrämjades och manifesterades naturkänslan och ungdomsidealet. I 
dessa ideal ingick också den fysiska hälsan. Detta är ett så pass betydande tema i 
agitationen, att det här förärats en egen underrubrik. Här kommer även visas att 
uppmuntrandet till skidlöpning, kunde ske i naturvetenskapliga termer.  
    Det vetenskapliga sättet att angripa kroppens fostran och vård, har flera forskare 
intresserat sig för. Ottosson har beskrivit hur sjukgymnastiken via sin 
vetenskaplighet vann inflytande över kroppsvården. Ljunggren har med 
Linggymnastiken som exempel, visat att bemästrandet av kroppen ansågs bistå 
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etablerandet av en sund moral, vilket även Ekenstam är inne på. Sandblad sätter 
idrottsrörelsen i samband med ökat hälsomedvetande.156 
    Sörlin nämner kort att skidlöpningen ansågs befrämja befolkningens hälsa. Även 
Condé har tagit upp detta, samt sätter skidandets hälsoaspekter i relation till 
moralisk fostran.157 Sörlins och Condés forskning, kommer härmed kompletteras. 
Inte minst beskrivs här ansträngningarna för en korrekt utövad skididrott, samt det 
vetenskapliga intresset för detta. 
    En skribent, som inte skriver specifikt om skididrott, har valt På Skidor som 
forum för sina åsikter. Han ondgör sig över masskulturens ”uppkskrufvade 
lefnadsföring”, och sätter dessa i samband med folkens kroppsliga och andliga 
försvagning. I Sverige är svaghetstecknen lika rikliga som i andra nationer. Men i 
idrottsrörelsen ser han en morgonrodnad för en kommande och bättre tid. Idrotten 
kan bli ett medel för att förhöja livskraften och livsdugligheten.158  
    Samme skribent avslöjar en del rasbiologiska tankegångar. Bara 
ordet ”livsduglighet” ger en darwinistisk vink. Till detta kan läggas att han utnämner 
kärnan av det svenska folket till ”den germanska stammens aristokrati”. 
Sydgermanerna är betydligt mer uppblandade. Sedan urminnes tider är dock 
svenskarna, ”med sin resliga växt, sin kraftiga läggning, sin blonda typ”, hela 
Europas ”adelsfolk”. Och för att svenskarna ska kunna fortsätta uppbära detta 
ämbete, är en rationellt bedriven idrott en nödvändighet: ”Därmed skola vi skapa 
och uppnå den kultur, som är oss värdig.”159  
    De socialdarwinistiska åsikterna är inte särdeles representativa för det övriga 
materialet. Skribenten är dock representativ som talesman för nödvändigheten av en 
rationellt utövad idrott, som skulle bidra till folkets såväl fysiska som andliga hälsa.  
    En författare säger i en text om skidandets tidiga historia, att han gläds åt att 
denna idrott åter blivit populär. Den ”psykiskt öfveransträngda nutidsmänniskan” 
finner i skidlöpningen en för kropp och själ välgörande syssla. Den tar både muskler 
och nerver i anspråk, och blir därför dubbelt nyttig. Dessutom är den rolig.160  
    Och det är inte bara för ungdomen som denna idrott kan verka upplyftande, säger 
en annan skribent. Den kan vara hälsobringande även ”för de män och qvinnor, som 
genom sitt innesittande, nervösa arbete äro på väg att blifva nevrasthenici”. 
Skidlöpningen sägs träna nästan alla kroppens muskler. Den påverkar själslivet 
genom att den bedrivs i Guds fria natur, som dels skärper uppmärksamheten på 
omgivningen, dels bidrar med frisk luft. Vinterluften är välgörande för 
både ”cirkulations- och respirationsorganerna”. Särskilt härligt är det att den 
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vinterluft som inandas, härrör från den specifikt nordiska vintern, som ”med sin 
allvarliga och högtidliga skönhet kan verka ofta mer väckande och moraliserande än 
mången predikan”.161 
    Den friska luften susar frekvent i argumenten för skidandets hälsoaspekter. Vidare 
sägs vinterluften vara härdande; den tränar ”individen att tåla ansträngning och 
köld”.162 Den citerade framför även skidandet som en ”utmärkt gymnastik”. Han är 
inte ensam om att dra paralleller till gymnastiken, som var en av tidens mest 
uppburna fysiska aktiviteter.163 
    Den förnuftigt bedrivna skididrotten arbetades hårt för. Det ansågs viktigt att 
utövandet skedde på ett fysiskt riktigt sätt. Några skribenter refererar till Ling, som 
ska ha sagt att om en rörelse är vacker, så är den också nyttig. Detta sägs i samband 
med rekommendationer att låta de små nybörjarbarnen träna skidåkning utan stavar. 
Stavdiskussioner är vanligt förekommande i materialet, och de flesta tycks eniga om 
att sådana redskap inte befrämjar barnens effektiva inlärning av skidlöpningen. Inte 
minst blev åkningen vackrare utan stavar: 
 

Månne det i själfva verket finnes något vackrare än att under en frisk och 
härlig vinterdag få se en käck och hurtig pojke, som med endast en liten kort 
staf eller kanske blott en grankvist i hand ljudlöst och snabbt ilar fram ur 
skogen.164 

 
Om det vackra var det nyttiga, som Ling sa, så bör det nyttigaste vara att åka utan 
stavar. Detta gällde i första hand vid skidlöpningens inlärande. Samme skribent 
anger ett helt program för hur inlärningen skulle gå till. Skidlöpningen, ”vår kanske 
mest nationella idrott”, sägs erbjuda en sällsynt allsidig gymnastik, vars rationella 
inövande bör ske vid unga år.165 
    Sådana åsikter är desamma under hela den undersökta tidsperioden. Och för det 
rationella inövandet gjordes mycket. Kurser hölls för både barn och vuxna, och i 
materialet syns att kursernas upplägg vilade på rationella och vetenskapliga grunder. 
I Feilitzens handbok påtalas vikten av att lära sig grunderna utan tillhjälp av stavar. 
Det sägs att det är benens och ryggens muskulatur som mest påfrestas vid 
skidlöpning, och att det därmed är viktigt att dessa muskler får den mest grundliga 
träningen. Med stavar förläggs alltför mycket arbete till armarna, vilket snabbare 
uttröttar löparen.166 När grunderna lärts får stavar användas. Dock inte hur som helst. 
 

                                                 
161 Emil Vesterlund, ”Några ord om skidlöpning ur helsosynpunkt.”, På Skidor 1897-1898, s. 140. Den 
nevrasthenici som nämns, bör vara densamma som neurasteni. Från 1880-talet till början av 1920-talet, 
diagnosticerades en rad olika trötthetssymptom som neurasteni. Oriktig livshållning och konkurrenssamhällets 
mentalitet, är exempel på orsaker som tidens expertis anförde. Historisk forskning har beskrivit åkomman som 
tidens kultursjukdom. Karin Johannisson, Medicinens öga, Norstedts, 1990, s. 109-114  
162 Johan Bååth, ”Några drag ur skidlöpningens historia.” På Skidor 1900-1901, s. 117 
163 Både den svenska sjuk- och friskgymnastiken hade stort internationellt rennomé. Se exempelvis Ottosson, 
Sjukgymnasten – vart tog han vägen?, passim, och Ljunggren, Kroppens bildning, passim 
164 Sign. A. H., ”Tankar om skidlöpningens inlärande.”, På Skidor 1900-1901, s. 224 
165 Sign. A. H., ”Tankar om skidlöpningens inlärande.”, På Skidor 1900-1901, s. 220 
166 Feilitzen, Första handledning vid utbildning i skidlöpning, s. 10-11 
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Hur stavar inte bör användas i nedförsbacke; stavarna ska ”hållas en i vardera handen med 
bakåt riktade spetsar”. Källa: Feilitzen,  Första handledning vid utbildning i Skidlöpning. 
 
Skidlöpningens teknik genomgås grundligt i både text och bild. Det framgår att det 
var en rätt och riktig åkning som skulle uppmuntras:  
 

Den rätta [min kursiv.] löpningen åstadkommes därigenom att kropps-
tyngden med en framåt drivande rörelse av höfter och överliv föres över på 
den framskjutna skidan, så att glid framåt uppstår för varje steg, varvid bakre 
benet medverkar.167 

 
Från en kurs i skidteknik för kvinnliga gymnastikdirektörer, rapporteras om de 
erfarenheter som gjorts gällande skidlöpningens rätta utförande. Bland övningarna, 
märks att utförsåkningarna företogs ”under gymnastiska rörelser såsom upprepade 
knäböjningar, bålvridningar och armsvängningar”. Allt för att få känna på de 
extraordinära möjligheter till ”allsidig kroppsövning”, som skidlöpningen erbjöd.168 
    En skribent rapporterar från en skidkurs i Tyrolen, där hon på uppdrag av 
skiddelegationen befunnit sig för att inhämta kunskaper om den kontinentala 
skidlöpningen. Det sägs att flera av de utförda övningarna, med fördel kan användas 
i gymnastikprogram, liksom skidandet i sig blir bättre av gymnastisk träning.169 
    Kopplingarna mellan gymnastik och skidlöpning gör gällande att det fanns stora 
förhoppningar på skidlöpningen ur hälsosynpunkt. Den var inte bara en lek, inte bara 
ett sätt att se rikets natur, inte bara ett sätt att fysiskt fostra ungdomen; den var också 
ett sätt att både skapa och manifestera en frisk befolkning. 
    De nationalistiska ambitionernas kopplingar till en vetenskaplig syn på kroppen, 
styrks ytterligare av att flera läkare uttalade sig positivt om skidlöpning. En av dem 
säger att svenskarna har en synnerligen naturlig och roande syssla, som kan 
motverka den skada som vinterns innesittande kan orsaka: ”Vi ha ett urgammalt 
inhemskt fortskaffningsmedel, som inbjuder till den sundaste och roligaste idrott – 
skidan.” Det sägs om detta redskap, att dess användning övar alla kroppens organ på 
ett allsidigt sätt, och att skidlöpningens fortsatta sunda utveckling har alla 
möjligheter att befrämja folkhälsan.170  

                                                 
167 Feilitzen, Första handledning vid utbildning i skidlöpning, s. 12-13 
168 G. Dyhlén, ”Kurs i skidteknik”, På Skidor 1925, s. 118-120 
169 Elsa Wistrand, ”På skidkurs i Tyrolen”, På Skidor 1925, s. 124 
170 Dahlstedt, Skididrotten, skolan och ungdomens fysiska fostran, s. 8, 11 
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    Vidare refereras till de medicinska diskussioner som förts angående idrottens, och 
i synnerhet skidlöpningens, skadliga inverkan på hjärtat. Författaren håller med en 
norsk läkare, som 1927 gjorde gällande att de förstorade hjärtan som iakttagits hos 
skidlöpare, inte utgör någon missbildning. Tvärtom är skidlöparnas större 
hjärtan ”att anse som en muskelhypertrofi – förstoring och förstärkning av 
hjärtmuskeln”, som alltså inte minskar, utan ökar hjärtats prestationsförmåga.171 
    Skidlöpare har större hjärtan än gemene man. Detta visades redan trettio år 
tidigare, av den svenske läkaren S. E Henschen. Hans forskning om skidlöparnas 
hjärtan publicerades 1898. Henschen bedyrar inledningsvis sportens roll som fiende 
till tidens fördärvliga nöjen och njutningar – ”kaffé- och källarlif, sprit- och 
tobaksbruk” – men påpekar samtidigt att sporten måste ordnas så att  ”alla dess 
utväxter och oarter afskäras”. Målet med hans forskning sägs vara att på 
vetenskaplig basis utreda de eventuella skadliga inverkningar som idrottandet kan ha. 
Med ”vetenskaplig basis” menas att han ämnar ”opåverkad af rent teoretiska 
funderingar, utforska, hvad erfarenheten själf säger”.172 
    Henschens text beskriver de medicinska resultat som framkommit efter 
undersökningar av skidlöpare vid ett par ungdomstävlingar i Uppsala, samt vid en 
elittävling mellan Falun och Gävle. Henschens och hans assistenters närvaro vid de 
senare tävlingarna, anges i På Skidor. Kontrollerna skedde efter nyaste metoder 
och ”omfattande hela kroppsorganismen”, vilket tog fyra timmar i anspråk.173  
    Att undersökningarna gick grundligt till väga, anges också av Henschen. Alla 
tävlande genomgick undersökningar av bröst, lungor och hjärta, både före och efter 
tävlandet. Urinprov togs. De tävlandes olika åldrar och kroppsbyggnader 
antecknades och sattes i relation till de värden som framkom vid undersökningarna. 
Vidare beskrevs de yttre omständigheterna vid tävlingarna, vilka vägdes in i 
bedömningen av resultaten. Ett av de viktigaste momenten var mätandet av de 
tävlandes hjärtstorlek. Före tävlandet inspekterades hjärtat; dess läge och storlek 
bestämdes, samt kalkerades till jämförelse efter tävlan.174 Det hela förefaller ha gått 
för tiden vetenskapligt korrekt till. 
    De resultat som sedan redogörs för, är i citeringshänseende nästan för bra. Vid 
ungdomstävlingarna fann Henschen nämligen att de tävlande ”inkommo i samma 
ordning som deras hjärta var stort”.175 Det är vackert.  
    På frågan om hjärtat tar skada av skidlöpning, svarar Henschen att ett stort hjärta 
är bra om det i längden kan utföra ett ökat arbete. Han menar att de som varit dåligt 
tränade innan tävlingen, hade ett större hjärta efter tävlandet, vilket han dock inte 
kan påvisa något ohälsosamt med. Han antar dock att de mindre tränade bör avhålla 
sig från alltför stora ansträngningar. De som varit vältränade innan tävlingen, fick 

                                                 
171 Dahlstedt, Skididrotten, skolan och ungdomens fysiska fostran, s. 9 
172 S. E. Henschen, ”Om skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”, Upsala Universitets Årsskrift 1897, 
Akademiska Boktryckeriet, 1898, s. 1-2 
173 ”De nationella skidlöpningarna vid Falun och Gefle den 20 och 21 Febr. 1897”, På Skidor 1897-1898, s. 15 
174 Henschen, ”Om skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”, s. 3-9  
175 Henschen, ”Om skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”, s. 11 
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också större hjärtan, men deras hjärtan ”har en något större benägenhet att vid en 
excessiv ansträngning vidga sig mera och lättare än det normala hjärtat”. Hjärtats 
vidgning sägs gå tillbaka efter några dagar, men kan i vissa fall bli bestående.176  
    Undersökningarna vid elittävlingen gav samma resultat. Här handlade det om 
uteslutande vältränade kroppar; något som måhända spände Henschens stetoskop 
lite extra: ”många vackra kroppar funnos, en del till och med charmanta.”177 Bland 
denna elit befanns vissa redan före tävlan ha anmärkningsvärt stora hjärtan. Och de 
som hade allra störst placerade sig främst i tävlingen. Av detta drar Henschen 
slutsatsen att skidsporten orsakar förstoring av hjärtat, samt att det förstorade hjärtat 
kan uträtta mer än det normala hjärtat. Vidare sägs att frekvent utövad sport ger en 
fysiologisk förstoring ”– ett sporthjärta”.178 Eller om man så vill, då det ju var 
skidlöpare han undersökte – ett skidlöparhjärta. 
    Att dessa vetenskapliga resultat också hade nationalistiska implikationer, syns i 
det tal som den begeistrade Henschen höll efter elittävlingen:  
 

Jag önskar derför skidtäflingarna all framgång och är öfvertygad, att de, med 
förstånd och efter vetenskapliga grunder drifna, skola gagna fosterlandet och 
fostra ett slägte, som i farans stund kan värna om detsamma.179 

     
Henschen kan sägas skänka vetenskaplig tyngd åt det nationella värdet av vidgade 
svenska hjärtan, som kunde klappa hårt för fäderneslandet. 
    Under den härvarande rubriken har det visats att uppmuntrandet till skidlöpning 
var en del i de nationalistiska ansträngningarna för ökad folkhälsa. Sörlins och 
Condés forskning har kompletterats med påvisandet av den rationella utformningen 
av skidlöpningen; det var viktigt att den utövades fysiskt korrekt. Detta gör att 
skidlöpningen även kan sättas i samband med tidens gymnastikintresse, vilket 
Ottosson, Ljunggren och Lindroth beskrivit.180 Vidare har det här framställts att den 
rationella skidlöpningen kunde ges medicinskt legitimerande.  
    Detta kapitel avslutar uppsatsen första undersökningsdel. Enligt Hobsbawm 
kännetecknas en konstruerad tradition av ritualisering och formalisering. Denna del 
har ägnat sig åt skidlöpningens ritualiserade moment, och de nationella ideal som i 
ritualen befrämjades och manifesterades. De två första rubrikerna tog upp 
naturkänslan, den tredje ägnades åt ungdomsidealet, den fjärde har här förtäljt om 
det hälsoideal, som skidandet ansågs kunna bibringa den nationella gemenskapen.  
    Nästa del kommer ägnas åt skidlöpningens formalisering, närmare bestämt de 
tävlingar, som inte minst ansågs bidra till skapandet av fler skidlöparhjärtan.  

 

                                                 
176 Henschen, ”Om skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”, s. 20-21 
177 Henschen, ”Om skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”, s. 38 
178 Henschen, ”Om skidlöpning och skidtäfling ur medicinsk synpunkt”, s. 49 
179 ”De nationella skidlöpningarna vid Falun och Gefle den 20 och 21 febr. 1897.”, Tidning för Idrott, VOL/NR: 
1897 (17), s. 96 
180 Även annan forskning än den här anförda, tar upp tidens gymnastikintresse. Exempelvis Lundquist, som visat 
skolgymnastikens roll för folkets fysiska fostran. Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran, 2004 
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För segrar 
 
Professor Henschen lyckönskade tävlingarnas möjligheter att gagna fosterlandet. 
Han är därmed en tidig representant för tankar om att just tävlandet ansågs befrämja 
de nationalistiska avsikterna med skidlöpningen.  
    I denna undersökningsdel kommer det visas att den tävlingsideologi, som den 
idrottshistoriska forskningen tillerkänt den tidiga svenska idrottsrörelsen, ingick 
allians med de nationalistiska strävandena. Begreppet sportifiering har betydelse för 
analysen; med tiden blev idrotten alltmer prestations- och konkurrensinriktad, vilket 
vittnar om en successivt etablerad tävlingsideologi.  
    Detta gällde även skidlöpningen. I temat om relationen mellan hälsa och 
skidlöpning, syns en del rationaliseranden i syfte att åstadkomma en ”rätt utövad” 
skididrott. Den mest påtagliga rationaliseringen åstadkoms dock genom tävlandet.181  
Tävlingarna representerar den uppfunna traditionens formaliserade moment.  
    Forskningsläget är i denna del, där inte annat anges, samma för samtliga rubriker. 
Lindroth har påtalat Balcks betydelse för tävlingsprincipens etablerande hos idrotten 
i allmänhet, samt dennes fosterländska motiverande av tävlandet. Yttergren har 
undersökt sportifieringsprocessen i fem Stockholmscentrerade idrottsgrenar. 
Sandblad har visat att internationellt tävlande kunde leda till ökad nationalism.182  
    Ingen akademiker har gjort någon utförlig analys av det tidiga svenska 
skidtävlandet. Allen har beskrivit hela världens skidåkning. Han sätter skidans 
utveckling från nyttoredskap till sportredskap i samband med en allmän 
modernisering, samt påvisar olika spår i utvecklingen hos olika nationer. I fallet 
Norge refereras till Hobsbawms idé om uppfunna traditioner.183 
    Yttergren har kortfattat angett att Skidfrämjandet satsade hårt på tävlandet som ett 
medel att skapa intresse för skidlöpningen. Skididrotten ansågs så nationellt viktig, 
att man bortsåg från de hälsorisker som vissa påtalat angående idrottstävlan. Vidare 
har Yttergren skildrat schismen mellan Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet. 
Konflikten hade delvis ekonomiska orsaker, och gällde rätten att arrangera de allt 
populärare tävlingarna.184  
    Till skillnad från Yttergren är jag intresserad av de samstämda ansträngningarna 
för skidlöpningen. Istället för att redogöra för konflikter, avser jag att beskriva tidens 
konsensus kring skidlöpningens förmåga att införliva lämpliga ideal i den nationella 
gemenskapen. Därmed kommer jag i det följande, till skillnad från Yttergren, visa 

                                                 
181 Det bör påpekas att tävlingsidrottens kritiker, exempelvis Linggymnasterna, såg tävlandet som irrationellt, 
medan den sunda och korrekta kroppsövningen var rationell. Ljunggren, Kroppens bildning, s. 105-106, 196.  
Inom skidlöpningen förelåg dock ingen större konflikt mellan sund kroppsövning och tävlan.  
182 Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse, s. 189-192, Yttergren gör en mindre sak av det fosterländska, och 
hävdar att sportifieringen skulle skett även utan Balcks medverkan, Yttergren, Täflan är lifvet, 207-208, medan 
Sandblad hävdar att nationalism och tävlan var nära förbundna, Sandblad, Olympia och Valhalla, s. 240-256.  
Även Hobsbawm nämner att internationella idrottstävlingar kunde skapa ökad nationell samhörighet. 
Hobsbawm, ”Mass-producing Traditions: Europe, 1870-1914”, The Invention of Tradition, s. 301 
183 Allen, The Culture and Sport of Skiing, s. 1-2.  
184 Yttergren, I och ur spår!, s. 18-19, 21-23, 30-31. Se även Yttergren, Friluftsfrämjandet 1892-1992, s. 22 
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att ett ökat intresse för tävlan inte urlakade de nationalistiska ambitionerna, utan att 
tävlandet tvärtom kunde bistå dem. 
    Det källmaterial som analyseras, är till övervägande del hämtat från 
Skidfrämjandet. Det är dock inte endast personer från Skidfrämjandet som skrivit i 
På Skidor. Och under större delen av den undersökta tidsperioden, då bägge 
förbunden fanns, anordnade de många tävlingar gemensamt; regler och 
tävlingsupplägg hade man således kommit överens om.  
    Vad var det då för tävlingar som arrangerades? Det följande kommer koncentreras 
kring tre tävlingskategorier – nationella mästerskap, ungdomstävlingar och 
internationella tävlingar. Varje kategori genomgås kronologiskt. Därmed beskrivs 
skidlöpningens sportifieringsprocess, det vill säga den successivt etablerade 
tävlingsideologin, samt hur denna inom de respektive kategorierna förhöll sig till de 
nationalistiska ambitionerna. Den fjärde och sista rubriken ägnas åt en av de för 
framtiden mest betydelsefulla tävlingarna – Vasaloppet. 
 
 
Nationella mästerskap 
Under denna rubrik beskrivs sportifieringsprocessen inom de nationella 
mästerskapen, det vill säga de större tävlingar, som ofta samlade nationens skidelit 
och som därmed väckte stor uppmärksamhet. I materialet syns att även många 
lokalförbund anordnade tävlingar. Dessa kommer av avgränsningsskäl att förbises.  
    Vi börjar 1897. I februari detta år hölls den mest omfattande elittävlingen 
dittills.185 Den utgjordes av en distanslöpning mellan Falun och Gävle. Det var vid 
denna som doktor Henschen gjorde undersökningar och charmerades av vackra 
kroppar. Det var dock inte bara i läkarvetenskapen som tävlingen hoppades sätta 
spår; i skididrottens annaler skulle den för evigt ”framstå som ett stordåd”.186 
    Reglerna för detta stordåd var relativt enkla. Alla startade samtidigt från Falun, 
och vann gjorde den som kom först till den utvisade platsen i Gävle. Varje tävlande 
fick en nummerlapp, vilken avlästes vid de fyra obligatoriska kontrollstationerna. 
Kombattanterna ansvarade själva för sin matsäck. Det bör påpekas att starten var 
raffinerad. Alla samlades klockan 4 på morgonen, varvid en vägvisare tog dem över 
sjön Runn. Starten gick när de på Stabergsklack tända vårdkasarna blev synliga vid 
horisonten. En efterpatrull utgick omedelbart efter starten för att leta efter eventuellt 
vilsekomna.187 

                                                 
185 Många tävlingar hade dock hållits tidigare. 1877 anordnades den förmodligen första skidtävlingen. Denna 
avhölls i Sundsvall och var avsedd för stadens skolungdom. Under 1880-talet började man med tidtagning. 1884 
hölls en av de mest omtalade skidkamperna. Denna tillkom på Adolf Erik Nordenskiölds initiativ, och avsåg att 
kväva de tvivelsmål, som yttrats angående skidskickligheten hos de samer som medföljt på Nordenskiölds 
Grönlandsexpedition. Se exempelvis, Gösta Berg, ”Några uppgifter om skidlöpning som sport i äldre tid i 
Sverige”, Idrott, historia och samhälle, 1983, s. 7-10, och Erik von Wolcker, ”Anteckningar om skididrott i 
Sverige före Skidlöpningsföreningens tillkomst”, På Skidor 1925, s. 66-103. Den senare artikeln är en 
omfattande och relativt saklig genomgång av alla former av skidtävlan före 1892.  
186 ”De nationella skidlöpningarna vid Falun och Gefle den 20 och 21 Febr. 1897.”, På Skidor 1897-1898, s. 12 
187 ”De nationella skidlöpningarna vid Falun och Gefle den 20 och 21 Febr. 1897.”, På Skidor 1897-1898, s. 14 
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    Beskrivningen av målgången avslöjar att tävlingsprincipen inte var 
arrangemangets ledstjärna. Den jämna spurten mellan fem tävlande benämns 
visserligen som en högtidsstund, men det är i skildringen mycket svårt att förstå vem 
som vann. Skribenten skriver att det inte kan vara rätt att efter 12,5 timmars 
skidåkning räkna med bråkdelar av sekunder; ”och man kan alltså tryggt säga, att 
dessa fem inkommo samtidigt”.188 
    En av deltagarna berättar om ett liknande ointresse för själva tävlandet. Däremot 
säger han sig uppfylld av stolthet inför den sköna vinternaturen. Denna erbjöd dock 
en del problem, såsom trädgrenar som både satte krokben, slog av mössan och 
knäppte upp kavajen på honom. Måhända var det denna kamp som föranledde en 
längre paus vid en av kontrollstationerna. Tillsammans med en annan tävlande, 
företogs i Storvik ett besök på järnvägsrestauranten, där man både åt mat och delade 
en flaska burgunder. Efter denna vederkvickelse skidade de vidare till Kungsgården, 
där de hälsade på en sjuk kamrat. Tävlingsbeskrivningen avlutas med att skribenten 
säger att alla deltagare blivit sporrade ”att ännu mera egna oss åt idrotternas idrott”. 
Han skriver vidare att skidlöpningen är den rätte målsmannen för idrottens allvarliga 
andemening: ”att på allt sätt dana oss till att hvar och en i sin ringa mån kunna 
bidraga till ett älskadt fosterlands fromma och väl.”189  
    Citatet är mycket representativt för vad också andra skrev om tävlingarna; det var 
inte korandet av en vinnare som var det viktiga, mer angeläget var uppvisandet av 
skididrotten som en danare av kropp och karaktär för fosterlandets väl. Den av Balck 
anförda Tidning för Idrott, skriver om tävlingen, att den bidragit till att popularisera 
skididrotten. Särkilt givande var att den företogs i trakter som inte var så bekanta 
med skidan; den uppmärksamhet som tävlingen väckt, bör ha skapat många nya 
skidlöpare. Så många som möjligt bör komma i åtnjutning av detta utmärkta medel 
för ”uppfostrandet af ett kraftigt, uthålligt slägte”.190 
    Yttergren har visat att tävlandet sågs som ett medel för att väcka intresse. Han har 
dock inte påpekat att vissa tävlingar härvidlag tillskrevs ett särskilt värde. En sådan 
var budkavletävlan, som infördes 1900. Med nutida språkbruk kan tävlingen kallas 
för en stafett, där ett meddelande förs från en plats till en annan. Tävlingsformen 
sades ha inrättats av tre skäl. För det första för att väcka åminnelse av det forntida 
nordiska sättet att överlämna meddelanden. För det andra för att den gav de olika 
idrottsföreningarna möjlighet att ”mäta sina krafter med varandra” på olika 
sträckor.191 Året efteråt, sägs även att befolkningen i de genomresta landskapen 
förhoppningsvis hade börjat intressera sig för skidlöpning. För att skapa symbolisk 
tyngd, hölls 1901 års budkavletävling på sträckan Falun – Stockholm.192  

                                                 
188 ”De nationella skidlöpningarna vid Falun och Gefle den 20 och 21 Febr. 1897.”, På Skidor 1897-1898, s. 21 
189 Sign. G. D., ”Några minnen från 1897 års distanslöpning å skidor mellan Falun-Gefle.”, På Skidor 1897-1898, 
s. 160-161, 163-166 
190 ”Distanslöpningen på skidor Falun-Gefle februari 1897.”, Tidning för Idrott, VOL/NR: 1897 (17), s. 22 
191 ”De nationella skidtäflingarna.”, På Skidor 1900-1901, s. 27 
192 ”Den nationella skidtäflingen med budkafle mellan Falun-Stockholm.”, På Skidor 1901-1902, s. 122, 132 
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    Budkavletävlandet kan säga oss en del. Dels var det ett sätt att erinra om en 
inhemsk urgammal kommunikationsform. Dels var det ett sätt att skapa intresse på 
de platser som passerades, och då tävlingarna alltid företogs på långa sträckor, så var 
det många platser som hann genomfaras. Dessutom vittnar tävlingsformen om ökad 
sportifiering; de deltagande föreningarna fick tillfälle att testa många olika 
skidförhållanden, och anpassa sitt lag efter dessa. Mellan föreningarna ökades 
därmed momentet av att ”mäta sina krafter”.    
    Tävlingsformen blev en återkommande höjdpunkt vid alla nationella mästerskap. 
Många av landets regementen började snart med budkavletävlan. Från 
budkavletävlingen vid Nordiska spelen 1909, uttrycks särskild förnöjsamhet över att 
så många militära lag kommit till start.193 Tävlingar användes således också för att 
väcka militärens håg för skidlöpning. 1909 hölls ett 15-milalopp för svenska armén. 
Penningpriser fanns. Bidragsgivaren till dessa, tackas varmt för sin insats för 
höjandet av militärens färdigheter i skidlöpning.194 Priserna ansågs sporra till tävlan 
för seger, och nyttan med en sporrad armé var uppenbar. Sportifieringen fick härmed 
en omedelbar nationell nytta. 
        

 
 Från Kjellgrenska femtonmilatävlingen för svenska armén, 7 februari 1909. 
 Källa: På Skidor 1909-1910 

                                                 
193 ”Nationell skidlöpningstäflan med budkafle om konung Oscar II:s vandringspris” På Skidor 1909-1910, s. 
185. Militära lag deltog även i andra grenar, inte minst häst- och skyttetävlingar. En skribent säger härvidlag att 
det förvisso är glädjande att militären hävdar sig på idrotternas fält; det ”ligger styrka, ja nationalkraft” i att 
kunna behärska vinterns säregna förhållanden. Dock påpekas att många utlänningar bevistar de idrottsliga 
uppvisningarna. Dessa gäster får gärna bevittna den svenska nationalkraften, men de bör inte upplysas om 
detaljerna i hur svenskarna lärt sig bemästra vintern: ”Men må vi behålla våra erfarenheter för oss själfva och ej i 
onödan lära ut dem åt eventuella motståndare.” Fr. Falkenberg, ”En maning.”, På Skidor 1909-1910, s. 215-217   
194 ”Kjellgrenska femtonmilatäflingen för svenska armén.”, På Skidor 1909-1910, s. 200-201 
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Priserna är en viktig del av sportifieringen. Med dem fick idrottaren något utöver 
äran att tävla för. De ansågs också befordra en rationellt utövad skididrott; för att 
vinna måste man skida på bästa möjliga sätt. Det uttrycktes stundtals farhågor om 
att ”skididrotten skulle urarta å ena sidan till ensidig längdlöpning eller å andra sidan 
till osköna prestationer i skidbackarne”. De många tävlingarnas utmärkta 
prestationer, vittnade dock om att faran inte var överhängande. I samband med 
inrättandet av ett av otaliga vandringspris, tackas således instiftaren för sin insats för 
skidlöpningens allsidiga utveckling.195 
    När Svenska Skidförbundet började delta i tävlingsarrangemangen, blev det ett 
tvärt slut på penningpriserna. Förbundet var en del av Riksidrottsförbundet, och 
detta hade mycket hårda amatörregler.196 Yttergren har beskrivit 1930-talets bråk om 
amatörreglerna.197 Dessa väckte dock känslor redan på 1910-talet.  
    Amatörismen är en del av formaliseringen av skididrotten. Den är en representant 
för det växande regelverk som i takt med ökad sportifiering tillkom skidlöpningen. 
Amatörbestämmelserna var mycket hårda. Ingen tävlande fick motta penningpris. 
Vidare krävdes att man aldrig tagit betalt för skidundervisning, samt att man aldrig 
sålt, pantsatt eller ”mot betalning förevisat i täflan vunna pris”. Två gånger upprepat 
brott mot bestämmelserna, ledde till livstids förlust av amatörskap, och därmed 
avstängning från alla till Riksidrottsförbundet anslutna tävlingsarrangemang.198 
    Uppenbarligen skulle inte skididrotten förknippas med penninghunger. 
Skidfrämjandet var överens med Svenska Skidförbundet om att det utdelades för 
mycket ”lyxpriser”, och att dessa passade sig särskilt illa för ”en idrott af den 
demokratiska läggning, som kännetecknar skidlöpningen”. Man utverkade dock att 
presentkort för inköp av varor ”i vissa godkända affärer” inte stred mot 
amatörreglerna. 199 
    Bestämmelserna ledde till flera åtgärder. Svenska Skidförbundets verkställande 
utskott, angav att man i mars 1909 satt in en annons i Mora Tidning och Tidning för 
Falu län. Under rubriken ”Skidlöpare!” uppmanades alla som tänkt delta i ”Artisten 
Zorns” skidtävlan om ”penningepriser” att avstå från detta. Förbundets amatörregler 

                                                 
195 Priset avsåg kombinationstävlan, dvs. tävlan i både längd- och backlöpning. Denna skidlöpningsform 
framhölls som den mest allsidiga. ”Nationella skidlöpningstäflingen om kapten P. Möllers vandringspris”, Ny 
Tidning för Idrott, VOL/NR: 1905 (8), s. 85  
196 Amatörreglerna var en angelägen fråga inom RF under hela första hälften av 1900-talet. Amatöridealet 
uppkom ur kunskapen om dels den antika, dels den engelska idrotten. Antikens idrottsliv var en återkommande 
inspirationskälla. Dock hävdades att de grekiska idrottsidealen, i och med ökad professionalisering under 
hellenistisk tid, successivt förföll till allt brutalare underhållning. De romerska gladiatorspelen var skräckbilden 
av professionaliseringens verkningar. Istället framhölls den engelska tävlingsidrotten. Dennas amatörideal växte 
fram ur det elitära utbildningssystemet och gentlemannaklassen. Från början var amatörskapet självklart; idrotten 
var ett medel för disciplin och moral, och som idrottslig gentleman var det en hederssak att besitta egenskaper 
som mod, uthållighet, stil och ärlighet. Fair play var ett ledord. Det mer formaliserade amatöridealet växte fram 
under 1800-talets andra hälft, som en reaktion på att idrottandet började spridas till fler grupper i samhället. 
Parallella tävlingssystem växte fram, och amatörskapet blev ett sätt att markera tillhörighet till den aristokratiska 
delen av idrottstävlandet. Karin Wikberg, Amatör eller professionist?, SISU Idrottsböcker, 2005, s. 67-69, 132 
197 Bråket gällde då huruvida avlönade skidlärare skulle få delta i tävlingar. Yttergren, I och ur spår!, s. 81 
198 Riksarkivet, Svenska Skidförbundets arkiv, Styrelse- VU- och Årsmötesprotokoll, 20/11-1912, Bil. D 
199 Sign. J. B., ”Presentkort som täflingspris.”, På Skidor 1911-1912, s. 160, 163 
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angavs, jämte hot om avstängning från andra tävlingar.200 Likväl avhölls tävlingen, 
och penningepriser utdelades ur Zorns hand. Förbundet utsände då förfrågningar till 
alla 14 tävlande, med styva uppmaningar att förklara sina tilltag. 11 svarade. Av 
dessa lovade 5 att aldrig mer tävla om pengar. 6 lovade ingenting. De 5 ångerfulla 
fick ett års avstängning från tävlan, de 6 obstinata fick två år.201 
    Från Haparanda kom en pikant anmälan om brott mot amatörbestämmelserna. En 
Fredrik Alatalo ska ha ”sålt en del af honom vunna idrottspris bland annat damernas 
vandringspris i skidlöpning å 20 km”.202 Vidare forskning borde undersöka vilka 
åtgärder som vidtogs, samt granska den historiska förekomsten av androgyner i 
Haparanda.  
    Men det är inte bara i mer omfattande regelverk som en sportifiering kan utläsas. 
De tävlande verkade också bli alltmer intresserade av att vinna. Vid 1911 års 
mästerskap uttrycker en skribent att 60-kilometerstävlingen var synnerligen het. Ett 
mått på detta må vara att av 51 startande, så utgick 22 på grund av brutna skidor. 
Tävlingslusten kan dock uttryckas tydligare: 
 

Att man numera lärt sig taga vara på sekunderna vid dessa tävlingar, visade 
sig i år i ännu högre grad än förr. Av de 29 tävlande som fortsatte på andra 
hvarfvet, var det nämligen endast ett tiotal som gåfvo sig tid att stanna för att 
intaga förfriskningar. Alla de öfriga kastade sig direkt in på andra varvet.203    

  
Efter samma års nationella budkavletävlan, uttrycks dels glädje över att två 
tredjedelar av de startande lagen var militära, dels en smärre förtjusning över att 
dessa hävdade sig så väl mot de civila lagen. Kampen mellan civila och militära lag 
sägs vara av särskild betydelse för krigsmaktens fortsatta skidutveckling. 204 
Sportifieringen fortskred som motivering för militär förkovran. Nytt för detta år var 
också att de tävlande, efter att sträckorna bekantgjorts, hade rätt att inom laget själva 
bestämma vem som skulle köra vilken sträcka.205 De kunde därmed sätta ”rätt” man 
på rätt sträcka; ett förfarande som vittnar om ökad segervilja. 
    Vid 1917 års Nordiska spel infördes två nyheter – svenskt mästerskap för damer, 
samt nationella propagandatävlingar. Damtävlingar hade hållits sedan 1890-talet, 
men först 1917 fick damerna chans att tävla om en mästerskapstitel. Förhoppningen 
var att tävlingen skulle locka ”en talrikare anslutning från det täcka könets sida, än 
vad hittills varit fallet vid de årligen anordnade nationella tävlingarna för damer”.206 
Uttalandet kan analyseras som att fler damer antogs delta om det gällde tävlan om en 
mer ärofylld titel.  

                                                 
200 Riksarkivet, Svenska Skidförbundets arkiv, Styrelse- VU- och Årsmötesprotokoll, 21 mars 1909, Bil. A 
201 Riksarkivet, Svenska Skidförbundets arkiv, Styrelse- VU- och Årsmötesprotokoll, 4 juni 1909 
202 Riksarkivet, Svenska Skidförbundets arkiv, Styrelse- VU- och Årsmötesprotokoll, oläsligt datum, 1913 
203 ”De nationella skidtäflingarna i Umeå.”, På Skidor 1911-1912, s. 78 
204 Sign. J. B., ”1911 års nationella budkafletäflan å skidor.”, På skidor 1911-1912, s. 54  
205 Sign. J. B., ”1911 års nationella budkafletäflan å skidor.”, På skidor 1911-1912, s. 48 
206 ”Skidtävlingarna vid 1917 års Nordiska spel.”, På Skidor 1918, s. 124-125 
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    Det kvinnliga deltagandet i tävlingar blev en allt angelägnare sak. Pallin skriver 
att damernas skidtävlan borde understödjas, då tävlingarna som inget annat förmår 
att börja intressera henne för skidlöpningen. En skidintresserad kvinna, är eller blir 
sedermera en skidintresserad mor, som tar med sig sina barn ut i skidspåren: ”Undra 
då på, att man gärna vill stödja damernas skidtävlingar. Tack vare dem går sålunda 
hela skidlöpningsidrotten hastigare framåt!”207 Pallin avfärdar de hälsorisker som i 
Norge påtalats angående damers idrottstävlan. I Norge behövs heller ingen 
propaganda för skidlöpningen. Detta behövs i Sverige, och kvinnan är ett 
utmärkt ”propagandaobjekt”.208 
    Vid 1917 års propagandatävlingar i Stockholm accentuerades tävlandets betydelse 
för förverkligandet av skidlöpningens kapacitet i det nationella arbetet. Genom 
massanslutning skulle allmänheten göras uppmärksam på skididrotten. Tävlingen 
omfattade tävlan för militärer, samt separata tävlingar för idrottsföreningar och 
skolungdom. 1000 militärer och omkring 500 personer från idrottsföreningarna, 
samt 3000 skolbarn deltog.209 
    1924 års nationella mästerskap hölls i Filipstad. Tävlingarna hade nu växt i 
omfång, och i många avseenden antagit festivalliknande former; spelen benämndes 
som ”Vinterspel”. Kronprins Gustav Adolf var spelens beskyddare, och en 
omfattande organisation från bägge skidförbunden, jämte flera lokala förmågor, såg 
till att spelen blev mycket lyckade. En mängd olika tävlingar hölls: fältskjutning på 
skidor, backtävlan, kombinationstävlan, ”storrännarnas” 60 och 30 km skidlöpning, 
juniorernas 20 km, värmländska ungdomstävlingar, damernas 10 km, samt 
budkavletävling. En del klagomål framfördes om att publiktillströmningen var större 
vid hotellsalongens kvällsaktiviteter än vid tävlingarna. Dock sägs att ”det täcka 
könets uppträdande på arenan hade lockat en betydande åskådareskara”. 210 
Ortsbornas provinsiellt präglade intressen, förtog dock inte intrycket av ett mycket 
välarrangerat vinterspel. 
    Det har under denna rubrik visats att de nationella mästerskapen genomgick en 
sportifieringsprocess mellan åren 1897 och 1924. Vid distanslöpningen 1897 ville 
man knappt kora någon vinnare, och åtminstone två av de tävlande drack burgunder 
på vägen. 1924 hölls vinterspel med en mängd olika tävlingar och festliga 
kringarrangemang. På vägen tillfogades skidlöpningen alltmer regler. Här har 
amatörreglerna nämnts, då de exemplifierar de ädla och föga ekonomiska intressen 
som skidandet hoppades bli förknippad med.  
    Den nationalistiska propagandan för skidlöpning var till stor del integrerad med 
sportifieringsprocessen; nationalism och tävlingsideologi kan gå hand i hand. Det 
har här visats vad som ansågs befrämjas av de nationella mästerskapen. 

                                                 
207 Pallin, Skidlöpning för kvinnor och ungdom, s. 52 
208 Pallin, Skidlöpning för kvinnor och ungdom, s. 64 
209 ”Nordiska spelens nationella propagandatävlingar.” På Skidor 1918, s. 126, 130, 135 
210 John Werkmäster, ”Vinterspelen i Filipstad 1924”, På Skidor 1925, s. 130-131, 163 
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    Vi har sålunda sett ett med tiden ökat framhållande av tävlandets betydelse som 
propagandamedel. Detta har Yttergren påpekat, men han har inte visat vad 
agitationen bestod av. Här har givits några exempel på vad vissa specifika tävlingar 
ansågs befrämja. Budkavletävlandet gjorde propagandaspår i bygder där 
skidlöpningen hoppades bli mer uppmärksammad, samt manifesterade samtidigt en 
duglig svensk skidlöparstam. Detta förstärktes av det alltmer frekventa militära 
deltagandet. Det har också visats att kvinnorna i takt med sportifieringen började 
anföras som propagandaobjekt, framförallt för att de förmådde intressera den för 
nationen så viktiga ungdomen för skidlöpning.  
 
 
Ungdomstävlingar 
Här kommer visas att ungdomstävlandets sportifieringsprocess såg annorlunda ut 
jämfört med de nationella mästerskapens. Detta förhållande kommer analyseras 
utifrån vad som tidigare i uppsatsen sagts om den särskilda betydelse skidlöpningen 
ansågs ha för ungdomens fostran. 
    Med ungdomstävlingar avsågs vanligtvis tävlingar för pojkar upp till 18 eller 20 
år, samt flickor upp till 15 eller 18 år.211 Beroende på tävlingarnas omfattning, kunde 
2 till 3 olika åldersklasser finnas. Olika åldrar tävlade på olika långa sträckor. Dessa 
åldersangivelser gäller för de av skidorganisationerna anordnade tävlingarna; 
avvikelser lär ha funnits vid de skolor och lokala idrottsföreningar som arrangerade 
egna mästerskap. Åldersklasserna är samma under hela undersökningsperioden, 
medan sträckornas längd ökar med tiden. 
    De tävlingar som fick den mest omfattande rapporteringen, avhölls vanligtvis i 
Stockholm, eller i samband med ett nationellt mästerskap. Stockholm hade inte bara 
flest ungdomar, det var också storstadsungdomen som ansågs vara i störst behov av 
skidlöparfostran. Tävlingarna blev dels ett sätt att locka ut ungarna i friska luften, 
liksom de samtidigt gav en överskådlig bild över den svenska skidlöparstammens 
vitalisering och tillväxt. 
    En tävling vid Fiskartorpet 1897, sägs ha givit ett tillfredsställande kvitto på att 
ungdomen tillägnat sig skidlöpningens teknik. Lika glädjande var det friska mod 
som uppvisades då pojkarna ”likt ystra fåglar löpte åstad”. Samtliga tävlande sägs ha 
inkommit till målet vid det gladaste humör. Den muntergök som vann, var dock inte 
nödvändigtvis den som åkt snabbast. Utefter banan stod kontrollanter, vilka 
bedömde ungarnas sätt att skida. Förfarandet benämns som ”den för korrekt 
löpnings ernående så gagneliga pointsättningen”.212  
    I anvisningarna för prisdomarna avslöjas ett tämligen intrikat poängsystem. Minst 
tre kontrollanter ska finnas utefter banan, och dessa ska vara placerade så de kan 
bedöma såväl åkning i utförs- som nedförsbackar, samt körning på jämn mark. Olika 

                                                 
211 Olika skidtävlingar hade olika övre åldersgränser. Dessa var de två vanligaste. Av självklara skäl hade 
exempelvis folkskoletävlingar en betydligt lägre övre åldersgräns. 
212 ”Täflingar i Stockholm.”, På Skidor 1897-1898, s. 6 
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sätt att ta sig an banans omständigheter ger olika poäng. Intressant nog är den lägsta 
poängen 4, vilken erhålles efter fall. Löptiden är avgörande endast då två eller flera 
åkare fått samma pointsumma.213 
    År 1900 sägs att inrättandet av terränglöpningar för ungdomar, dels väcker deras 
håg för idrott, dels tillfredsställer deras tävlingslust. Tävlingarna bedöms ”äfven 
lämna den vinst, att de unga få blick för skidlöpningens verkliga karaktär”.214 Även 
reglerna om bruket av stavar, säger något om vad tävlingarna hoppades bidra till. 
Det skrivs att stavar är tillåtna för de yngre deltagarna, 12-15 år, men att de är 
förbjudna för 15-18-åringarna. De äldre får endast ha en kortare käpp som 
stöd; ”detta för att få en bättre syn på den balans och den skicklighet i skidföring, 
som vid denna ålder bör vara inhemtad”.215  
    Att poängsystemet tillämpades, syns i resultatlistorna. Från en tävling vid 
Fiskartorpet 1901, anges att segraren använt en tid av 31 minuter och 14 sekunder, 
samt erhållit poängsumman 74,46. Den snabbaste tiden, 30 minuter och 42 sekunder, 
erhöll poängsumman 67,16, vilket gav honom tredjeplatsen. Den segrande var dagen 
till ära iklädd ”sin pittoreska och trefliga daladrägt”, men ska även ha skidat ”med en 
vana och säkerhet som tillförsäkrade honom första priset i hans klass”.216 
    Det hela kan analyseras som att tävlingsprincip i kombination med poängsättning, 
bildade förutsättningar för att ungdomens håg skulle riktas mot att löpa rätt och 
riktigt. Som tidigare nämnts, så fanns det en ”korrekt” skidlöpning. En korrekt 
skidåkning var fysiskt fostrande, och en fysiskt danad ungdom var bra för nationen; 
ett visst mått av tävlingsideologi bistod därmed de nationalistiska strävandena.217  
        

 
 Från ”Skolungdomens Nordiska spel”, 22 februari 1909. 
 Källa: På Skidor 1909-1910 

                                                 
213 ”P.M. för Prisdomare vid längdlöpning å skidor.”, På Skidor 1897-1898, s. 255-256 
214 ”Några önskemål vid terränglöpningstäflingars utförande.”, På Skidor 1900-1901, s. 230 
215 ”Några önskemål vid terränglöpningstäflingars utförande.”, På Skidor 1900-1901, s. 233 
216 ”Skolungdomens täflingar vid Fiskartorpet den 2 Februari 1901.”, På Skidor 1901-1902, s. 106 
217 Vi ser såldes att skidlöpningen skiljer sig från exempelvis Linggymnastiken, vars rationella och riktiga 
utövande absolut inte fick förknippas med tävlan. Skidtävlan ansågs kunna gynna en korrekt utövad idrott. 
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Om tävlandets nytta kunde även sägas, att det skapade en ädel konkurrens om att 
uppvisa de dugligaste skidkunskaperna. Men kampen skulle inte endast stå mellan 
individer, lika trevligt vore det om landets olika orter började tävla mot 
varandra: ”det må blifva en ädel täflan de olika platserna emellan, hvem af dem som 
kan visa den bästa och käckaste ungdomen, hvem som kan sända den duktigaste 
soldaten under fanorna.”218  
    Tävlandet fick enligt detta uttalande en direkt nationell nytta. Genom att anspela 
på de lokala gemenskapernas tävlingslust, bistods samtidigt den nationella 
gemenskapens försvar. 
    Ofta framhölls att tävlandet inte fick urarta. De nämnda amatörreglerna är ett 
exempel på att skidlöpningen inte fick förfalla till prislystnad. Än starkare 
påpekades detta angående ungdomstävlingarna. 1909 skrivs att ungdomspriserna 
endast skall utgöras av nyttiga ting, såsom ”mausergevär, idrottsmaterial, 
ekiperingsartiklar för vinteridrott, ammunition”. Pokalerna bör helt tas ur 
prissortimentet. Möjligen kan första, andre och tredjepristagaren erhålla en mindre 
bägare till minne: 
 

Den skall från sin plats på hyllan bland andra ungdomstroféer erinra honom 
om det friska och härdande idrottslifvet under våra vackra nordiska 
vinterdagar. Det skall mana honom, kanske äfven hans kamrater, att allt 
framgent stärka muskler, senor och nerver, idrottens utöfvare själf till glädje 
och hälsa, fosterlandet till båtnad.219 

 
Uttalandet är mycket representativt för vad ungdomstävlingarna ansågs bra för; de 
väckte ynglingarnas håg för skididrotten, vilket gagnade fosterlandet.  
    Samme skribent anför ungdomens skidtävlingar som bättre än andra 
idrottstävlingar. För det första begränsade de sig inte till skolgården, idrottsfältet 
eller skridskobanan. För det andra sägs skidtävlan vara överlägsen andra idrotter, 
såsom hockey och fotboll, genom att den tävlande inte var bunden vid ett lag. 
Lagtävlingar sades hetsa till överdrivna prestationer, med förhöjd risk för 
överansträngning som följd.220 
    Dessa synpunkter syns under en stor del av den undersökta perioden. Ungarna 
fick gärna tävla, men de skulle tävla i stil och grace, inte i hastighet. Tävlandets 
ambition att bidra till den vackra skidlöpningen, stegrades med tiden. Under en stor 
del av perioden syns en sportifieringsprocess främst i att tävlingarna blev fler och 
alltmer rationellt arrangerade. 
    1911 rapporteras att Skidfrämjandet börjat organisera skidtävlingar för hela rikets 
skolungdom. Detta har man gjort för att väcka de olika läroanstalternas lust att tävla 
i en rationellt bedriven idrott. Syftet sägs vidare vara att fästa myndigheternas 
uppmärksamhet vid skidlöpningens fantastiska förmåga att fostra ungdomen; 
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skolungdomens skidlöpning ”måste bli en nationell angelägenhet, som omhuldas 
icke blott af enskilda idrottsmän och sammanslutningar i idrottsligt syfte, utan af 
själfva skolmyndigheterna, äfven de högsta”.221 
    Tävlingar väckte uppmärksamhet. Om det tävlades i skidlöpning, väcktes intresse 
för denna idrott, och om det var ungdomar som tävlade, så fick ungdomens 
skidlöpning uppmärksamhet. 
    Det synnerliga intresset för ungdomen, exemplifieras av att undantag från 
amatörreglerna gjordes för de seniorer som undervisade ungdomar i skidlöpning. 
Trots att de fick betalt för detta, kom Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet 
överens om att dessa ungdomens handledare alltjämt hade rätt att delta i tävlingar. 
De båda förbundens gemensamt tillsatta skiddelegation, fördelade även en del av 
statsanlagen till ungdomstävlingar.222 
    Från mitten av 1910-talet syns att tävlingsreglerna förändrades något i riktning 
mot en ökad resultatinriktning som liknade de nationella mästerskapens. De äldre 
åldersklasserna tävlade då inte för poäng, utan tiden var helt avgörande för resultatet. 
Vidare var det nu de yngre, och inte de äldre, som tvingades att tävla utan stavar. För 
de yngre sattes alltjämt poäng.223 
    Först på 1920-talet blir tiden den avgörande faktorn för prisbedömning för även 
de yngre åldersklasserna. Språkbruket avslöjar dock att tävlingarna alltjämt avsåg 
mer än att kora en lycklig vinnare; de var både en ”glansfull mönstring av vår 
skolungdom” och ”propaganda för vår svenska skididrott”, samt ”en faktor av värde, 
då det gäller fysisk fostran av vårt lands skolungdom”.224     
    De nationalistiska ambitionerna med ungdomstävlingarna, liknade i det mesta de 
ambitioner som tillskrevs ungdomens skidlöpning i allmänhet. Tävlandet var 
framförallt ett sätt att vinna ungdomens intresse, genom att anspela på deras 
tävlingslust. Den ökade resultatinriktning som kännetecknar en sportifieringsprocess, 
yttrade sig hos ungdomstävlingarna i en stegrad ambition att vinna såväl 
allmänhetens som myndigheternas intresse för skidlöpningen som ungdomsfostrare. 
Den idrottsliga resultatinriktningen var fram till 1920-talet densamma; det skulle 
skidas snyggt och rationellt, inte nödvändigtvis fort. Kriterierna för en snygg åkning 
förändrades inte under den undersökta tidsperioden.  
    Vad som var snyggt och inte snyggt i tävlingssammanhang, kunde vid de 
internationella tävlingarna väcka en del diskussioner. Fick man exempelvis åka 
skidor utan skidor? 
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Internationella tävlingar 
Här kommer sportifieringsprocessen inom de internationella tävlingarna att utredas. 
Därmed påvisas tävlingsideologins befintlighet, vilken relateras till de 
nationalistiska ansträngningarna. 
    Sandblad har skrivit om det internationella idrottstävlandets betydelse för en 
förhöjd nationalism. Vad gäller skidlöpning, så hölls många internationella tävlingar 
inom Nordiska spelens ramar. Dessa festspel, som innehöll en mängd idrottsgrenar 
och kringarrangemang, har utförligt redovisats av Jönsson. Yttergren har påpekat 
spelens nationalistiska karaktär.225 
    Internationella skidtävlingar hölls även innan Nordiska spelens tillkomst. Den 
allra första arrangerades 1892. Då deltog, förutom svenskar, ett tjugotal norrmän 
och ”åtskilliga finnar”.226 Definitionen av internationell är densamma under hela den 
undersökta tidsperioden; det räckte att någon deltagare kom från annat land, oftast 
Finland eller Norge, för att tävlingen skulle klassas som internationell. 
    Efter 1892 hölls ingen internationell tävling förrän vid de första Nordiska spelen, 
1901. Spelen arrangerades av Sveriges Centralförening för idrottens främjande, 
vilken uttryckte önskemål om att spelen skulle vara just internationella. 
Skidfrämjandet välkomnade initiativet. Man ville se vad som åstadkommits sedan 
1892, samt se ”hvad som ännu brister; detta till nytta för vidare arbete i rätt 
riktning”.227 
    Jönsson har redovisat spelens många grenars förlopp. I bägge skidtävlingarna 
vann finnar, vars säregna löpstil väckte både beundran och protester. Det saknades 
internationella regler för skidlöpningen, varför varje nations deltagare tillämpade de 
regler man var van vid. Detta föranledde de norska skidåkarnas protester mot att de 
segrande finländarna emellanåt hade sparkat av sig skidorna och sprungit till fots i 
uppförsbackarna.228 
    Den svenska rapporteringen var något mildare. Här påtalades mer det glädjande i 
att svenskarna fick mäta sina krafter med de nordiska grannarna. De finska 
deltagarna hälsades särskilt välkomna. De norska protesterna nämns. Det sägs att 
också svenska regler tillåter att de tävlande tar av skidorna då de möter svårigheter. 
Norrmännens protest förde det goda med sig, att man till nästa tävling borde utfärda 
noggranna bestämmelser i denna sak.229 
    Sorgligt var dock att flera av de svenska storrännarna saknades. Hoppet stod till 
Kouljok, den ende ”med lappskt blod i ådrorna”, som ”lärt sig minuternas betydelse 
i en täflan”. Denne lapp blev fyra i 60-kilometerstävlingen. 230  De nationella 
mästerskapen brukade visa att lapparna var styvast i spåren, men tyvärr var de inte 
särskilt tävlingsinriktade.  
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    Redan tidigt syns en vilja att hävda sig mot ett utländskt motstånd. Diverse 
anledningar till klena resultat framförs. Vid 1901 års Nordiska spel anfördes att de 
bästa svenskarna inte fanns med i startfälten. Bitterheten var dock inte alltför stor, då 
finnar och norrmän benämns som ”läromästare från östan och västan”.231 
    Tävlingarna i Holmenkollen 1903, emotsågs med spänning. Skulle de senaste 
årens trägna arbete för den svenska skidlöpningens förkovran ha givit resultat? Det 
skrivs att förhoppningen varit att man nu kommit så långt i utvecklingen ”att vi detta 
år för första gången vågat en dust om fäderneslandets gränser”.232 Unionskonflikten 
gjorde uppenbarligen skidspåren lite extra heta. 
    I rapporteringen från tävlingarna uttrycks stor glädje över de svenska resultaten. 
Till och med norrmännen lär ha varit imponerade. Bäste svensk kom på 19:e plats. 
Det som väckte beundran var framförallt svenskarnas energi och kraft, och den 
utmärkta kondition de uppvisade vid målgången. De svenska tävlande fann att det 
hela hade varit intressant och lärorikt. De blygsamma placeringarna förklaras med 
att norrmännen hade skidor som var bättre lämpade för ”denna terrängs 
egendomligheter”.233 
    Nordiska spelen 1905 beskrevs i betydligt distinktare tävlings- och 
fosterlandsivrande ordalag. Vid dessa internationella spel sägs att hela svenska 
folket förs samman i uppvisandet av sin dådkraftiga ungdom. De senaste årens 
idrottsliga utveckling har skapat förutsättningar att med dessa spel framställa ”något 
äkta nordiskt”. 1901 års tävlingar väckte allmänhetens intresse för  idrottens 
nationella betydelse, och förhoppningen sägs vara att 1905 års spel ger ytterligare 
näring åt detta intresse.234 
    Uppenbarligen ansågs den internationella representationen i tävlingarna bistå den 
nationella gemenskapen. Efter spelen skrivs att en god idrottsanda kan ge näring åt 
nationalandan, och om idrotten blir allmänt utövad i landet, ”då skola vi förstå 
hvilket stort krafttillskott det är hos en nation att vara genomträngd av 
idrottsanda”.235 
    Detta om idrotten i allmänhet. Spelens skidtävlingar var på grund av snöbrist 
flyttade till Östersund. I rapporteringen från dessa märks ett ihärdigt framhållande av 
de starka prestationerna i de nationella tävlingarna, medan sträckorna med 
internationell representation, 60 och 30 km, inte gav samma anledningar till beröm. 
Bäste svensk på 60 kilometer blev visserligen trea. Om denna prestation sades blott 
att han hade ett lugnt ”men ändå givande glid”. Den finska dominansen var i övrigt 
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stor. Många svenskar utgick, ”sannolikt af brist på träning”. Ett större glädjeämne 
var att tävlingarna varit välarrangerade.236  
    Denna försiktighet kan tolkas som journalistisk saklighet. Dock bör påpekas, att 
källmaterialet avseende Nordiska spelen 1905, är hämtat från Ny Tidning för Idrott, 
en tidning som sällan drog sig för att sväva ut i trumvirvlande tirader. Detta syns inte 
minst i de anförda reflektionerna över spelens öppning och avslutning. Sakligheten i 
rapporteringen från Östersund, skulle därmed också kunna tolkas som att 
skidtävlingarna inte gav nämnvärd anledning till den nationella samling, som 
spelens idrottsanda i övrigt sades befrämja. Resultaten var för dåliga. Den 
internationella konkurrensen avslöjade att skidlöpningen inte var den främsta 
representanten för nationens spänst och kraft.  
    Samma försiktighet syns i källmaterialet från Skidfrämjandet. Denna förening var 
synnerligen fosterlandsivrande. Den nationalistiska propagandan syns i agiterandet 
för nationella mästerskap och ungdomstävlingar; genom tävlan väcktes håg för den 
nationellt betydelsefulla skidlöpningen. Men när det kommer till beskrivningarna av 
de internationella tävlingarna, blir tonen en annan. Finnar och norrmän beskrivs som 
läromästare. De svenska prestationerna får mycket beröm, samtidigt som allehanda 
ursäkter framförs för att de inte hävdat sig mot det utländska motståndet.  
    Det är mot denna bakgrund som Svenska Skidförbundets bildande delvis kan ses. 
Yttergren skriver att detta förbund, var ett resultat av att RF ville få del av den 
lukrativa kaka, som den populära skidsporten framstod som. Förbundets inriktning 
blev tävlandet i sig; ”ambitionen var inte att befrämja idrotten utifrån nationalistiska 
och fosterländska motiv”.237 
    Vi har tidigare i uppsatsen sett att Svenska Skidförbundet och Skidfrämjandet 
hade ett omfattande samarbete. Inte minst bildade man tillsammans skiddelegationen, 
som skulle fördela statsanslagen till ungdomens skidlöpning; ett tämligen 
nationalistiskt göromål. Vidare arrangerades många tävlingar gemensamt. I 
källmaterialet syns en påtaglig stegring av sportifieringstendenserna i omedelbar 
anslutning till Svenska Skidförbundets bildande. Förbundets inriktning på tävlandet i 
sig, behöver inte ses som att de var mindre nationalistiska, utan snarare att de 
förordade ett effektivare arbete för att åstadkomma bättre resultat i framförallt de 
internationella skidspåren. Resultat som gav den svenska skididrotten rättvisa. Och 
varken resultaten eller den förändrade retoriken gällande dessa tävlingar lät vänta på 
sig. Vid Nordiska spelens skidtävlingar 1909, gjorde svenska skidlöpare sina dittills 
bästa resultat i internationell konkurrens.  
 

De visade att den svenska mannakraften är stadd i stadig tillväxt, att 
vinterköld och vintermörker, långt ifrån att tvinga vår ungdom till vekligt 
inomhuslif, tvärtom fostrar ett härdadt släkte, som i vintern ser en 
efterlängtad bundsförvandt.238 
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Sådana skidlöpare såg inte sina utländska medtävlare som läromästare. Finländare 
belade visserligen förstaplatserna i både 30- och 60-kilometerstävlingarna, men 
därunder var det många svenskar före nästa finländare.239 Istället för att benämnas 
som läromästare, tackas finnarna för den fredliga strid de bjudit upp till, samt önskas 
välkomna åter: ”Ju mera jämnbördiga motståndare, desto intressantare kamp, desto 
ärofullare seger.”240   
    En anledning till att finländarna nu kunde beskrivas som jämbördiga, kanske 
berodde på att man förbjudit avtagandet av skidor i backar.241 Detta var en förmån 
som svenskarna som tävlingsarrangörer kunde unna sig. Annat var det i Finland. En 
internationell skidtävling i Helsingfors, avgjordes i en spurtduell mellan svenske 
Haldo Hansson och finske Matti Koskenkorva. Hansson ledde på upploppet, men i 
en liten uppförsbacke just före målet, sparkade Koskenkorva av sig skidorna och 
kutade sista biten. Detta gav honom segern, två sekunder före Hansson. Hanssons 
insats beskrivs dock som den största en svensk skidlöpare presterat i internationell 
konkurrens.242 
    Vid Nordiska spelen 1913, vann samme Hansson 90-kilometerstävlingen. Då i 
konkurrens med både finländare, norrmän och ryssar. Jämfört med spelen 1905, 
sjunger Ny Tidning för Idrott nu i enbart dur: ”Det var en af de härligaste segrar som 
vunnits åt svensk idrott, och förskaffade honom anseende som Nordens kanske 
främste storrännare.”243 
    Internationella skidtävlingar föranledde inte längre berättelser om dåligt tränade 
svenskar, istället förärades de en plats i den svenska idrottshistorien. Det trägna 
arbetet för skidlöpningens främjande började bära frukt; inte bara genom att allt fler 
vuxna och barn åkte skidor, utan också för att svenska storrännare skänkte 
internationell prestige åt landet. 
    Från och med Svenska Skidförbundets bildande, inleddes ett mer systematiskt 
arbete för att uppnå tävlingsresultat. Ett exempel är inrättandet av internationella 
tävlingsregler, varigenom orättvisor, såsom finländares skubbande i uppförsbackar, 
skulle undvikas. Man åstadkom en internationell överenskommelse om att alla 
tävlande måste vara amatörer, samt detaljerade regler för tidtagning och hur banor 
skulle läggas. Det angavs även hur de tävlande skulle bete sig vid passeringar.244  
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    Vad som är orsak och verkan kan inte säkert avgöras. Klart är att de förbättrade 
internationella tävlingsresultaten, skedde i omedelbar tidsmässig närhet till Svenska 
Skidförbundets ökande inflytande på den svenska skidlöpningen. Skidfrämjandet 
arbetade för den rationella och vackert bedrivna skididrotten. Svenska Skidförbundet 
tillförde tävlandet ett effektivare och mer formaliserat ramverk.  
    Med förbättrade internationella tävlingsresultat, väcktes folkets håg för 
skidlöpandet. Nordiska spelens skidtävlingar 1917, arrangerades gemensamt av 
Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet. 5000 personer deltog, vilket sades göra 
tävlingarna till de största i världen. Flertalet ställde upp i nationella tävlingar.245 
    I den internationella kampen deltog närmare 300 svenskar och en handfull av 
Norges ”bästa förmågor”. Här gavs kvitto på att fler än Hansson kunde skänka ära åt 
de svenska färgerna; i både 60- och 30-kilometerstävlingarna segrade svenskar.246  
    Detta må ha föranlett rapportörens avlutande reflektion:  
 

Så bilda Nordiska Spelens skidtävlingar centralpunkten i Nordens skidvärld 
och binda idrottsmännen med allt starkare band vid den vackraste och 
friskaste av alla idrotter – skididrotten – till deras eget och landens 
fromma.247 

 
Tävlandet framförs här som det som binder utövarna vid skididrotten, och denna 
bindning är bra för både dem och deras land. Sportifieringsprocessen avslöjar en 
tävlingsideologis etablerande och förening med de nationalistiska målen. 
    1924 hölls i Chamonix de första olympiska vinterspelen.248 De svenska resultaten 
blev inte vad man hoppats. Svenska Skidförbundets utsände, Ivar Holmqvist, 
redogör för tävlingarna vid ett VU-sammanträde. De svenska deltagarna sägs ha 
gjort en god insats, ”ty de hade slagit alla andra länders med undantag av Norges”. 
Svenskarnas utrustning var dock olämplig och tekniken dålig: ”Detta måste 
upphjälpas en annan gång och erfarenheterna tillvaratagas.”249 
    Samme Holmqvist har även sammanfattat tävlingarna i På Skidor. Här sägs att 
norrmännen varit överlägsna. Deras framgångar var störst i 50-kilometersloppet. 
Både svenskar och norrmän ramlade i backarna, ”men svenskarnas kullerbyttor voro 
i regel våldsammare och blevo därigenom mera ödesdigra”.250 Flera bilder anförs för 
att illustrera svenskars och norrmäns olika löpsätt. Rapporteringen avslutas med 
några uppmaningar: 
 

Den idrottsman, som i våra dagar vill hoppas på placering i internationell 
konkurrens, måste hava förvärvat en fulländad teknik. Hans utrustning måste 
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vara på toppen av vad som står att uppbringa. Han måste hava lärt att foga 
sig efter ledarens eller tränarens anvisningar beträffande såväl löpteknik som 
utrustning, matordning m.m. Slutligen måste han underkasta sig en allvarlig 
träning, vilket bl.a. ställer stora fordringar på självdisciplin ifråga om bruket 
av alkohol och tobak.251 

 
Kravet på avhållsamhet från ohälsosam stimulantia, må ha väckts av att vissa 
skidlöpare hade passat på att slå runt på fler ställen än i skidbackarna. Färdledaren 
anmälde två skidlöpare ”för olämpligt uppträdande under hemresan”. 252 
Sammanfattningsvis åskådliggör uppmaningarna ett rationellt förhållningssätt till de 
goda resultatens förverkligande; skidlöpningen hade sportifierats, även avseende de 
internationella tävlingarna. 
    Vid de tidiga internationella tävlingarna var resultatinriktningen tämligen splittrad. 
Det fanns en vilja ett prestera väl mot ett internationellt motstånd. Men då både 
finnar och norrmän var svenskarna överlägsna, så bedömdes en god prestation 
utifrån de lärdomar som under tävlingen vunnits. Likväl anfördes olika motiveringar 
till att svenskarna inte placerat sig bättre; bristande intresse för minuternas betydelse, 
fel skidor och dålig träning var vanliga förklaringar. Samtidigt var regelverken 
bristfälliga, vilket avslöjades genom exempelvis finnarnas tilltag i uppförsbackarna.   
    Omkring 1909 sker en förändring. De svenska resultaten förbättras. Det börjar 
stiftas internationella tävlingsregler. Svenska Skidförbundet bildades 1908. Något 
omedelbart samband kan inte utläsas, men klart är att intresset att hävda sig i 
internationella tävlingar stegrades. Internationella framgångar väckte intresse för att 
utöva den för nationen så viktiga skididrotten. På 1920-talet försämras de svenska 
internationella tävlingsresultaten, och åter ges en rad förklaringar till detta. Nu syns 
dock ett mer rationellt förhållningssätt till bristernas åtgärdande. 
    1924 anges en tidigare ohörd anledning till klena resultat. Vid en tävling, som 
vanns av finländare, sägs att flera av de bästa svenska åkarna inte hunnit hem från 
Chamonix. Och de som trots allt befann sig på svensk mark, var upptagna med 
förberedelser inför Vasaloppet.253 
    Vi har därmed kommit fram till det avslutande kapitlet. 
 
 
För framtids segrar 
En uppsats om svensk skidlöpning, bör ta upp en av de mest levnadskraftiga 
skidtävlingarna – Vasaloppet. Därmed skänks inte minst extra ljus åt förhållandet 
mellan nationalism och tävlingsideologi. Detta kapitel ägnas åt det första Vasaloppet, 
samt avslutas med en resumé av vad som framlagts i denna del av uppsatsen. 
    Vasaloppet har varit föremål för många populärhistoriska arbeten. Jag har inte läst 
alla, och tänker inte göra det heller. Majoriteten upptas av allehanda anekdoter från 
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de olika loppen, samt otaliga hyllningar till de stordåd som sedan 1922 uträttats 
mellan Sälen och Mora. En författare utger sig för att ha skrivit den första 
heltäckande boken om Vasaloppet.254 I beskrivningen av det första loppet, står själva 
tävlingsförloppet i centrum; att arrangemanget också hade nationalistiska motiv, 
nämns knappast alls. Det skrivs att ”Du gamla, du fria” sjöngs vid prisceremonin.255  
    Boken har varken fotnoter eller källförteckning. Det är dock troligt att författaren 
har ögnat igenom min källa. Att utifrån denna inte nämna mer om loppets 
fosterländska avsikter, bör ses som en brist, som inte borde finnas i en heltäckande 
bok om Vasaloppet. 
    1923 trycktes Det första Vasaloppet, som sägs vara en opartisk skildring av det 
första loppets upptakt, genomförande och eftermäle. Boken innehåller både historik, 
journalistiska tävlingsreferat, sammandrag av pressreaktionerna, samt citat från 
högtidstalen. Den ideologiska tonen bildar en slående kombination av nationalism 
och tävlingsideologi.  
    Efter historien om Gustav Vasas äventyr, följer en beskrivning av hur idén om ett 
Vasalopp föddes. Det uttrycks förvåning över att tanken om en dylik tävling inte 
dykt upp tidigare; dess historiska underlag erbjuder så många jämförelsepunkter 
med olympiska spelens Marathonlopp, att även den historiskt ointresserade 
idrottsmannen borde gjort en sådan association. Författaren anger samtidigt att 
skidtävlandet varit sällsynt frekvent vintern 1921-22, samt att Särna-Hedlunds seger 
i Nordiska spelens skidtävlingar 1921, skapade ett kraftigt ökat intresse för 
skidsporten. Därmed fanns goda förutsättningar för vasaloppsidéns födelse.  
    Anders Pers publicerade i februari 1922 artikeln ”Ett nationellt skidlopp”, vari 
påpekades att det vore lämpligt att högtidlighålla 400-årsminnet av Sveriges mest 
berömda skidåkning, det vill säga Vasas, då ’”pendeln vände sig åt det andra hållet, 
det lyckliga hållet i hans och Sveriges liv’”. Efter den historiska motiveringen 
diskuteras det tävlingsorganisatoriska.256 
    Det kan inte avgöras om det var det pågående firandet av Vasa, eller Hedlunds 
seger i Nordiska spelen, som mest bidragit till idéns uppkomst. Det bör dock inte ha 
varit svårt att binda samman minnena av de två skidkungarna genom att fästa dem 
vid varsin skida. Ett historiskt och ett samtida spår, bildade idén om en nationellt 
samlande tävling för framtiden.  
    Förslaget föranledde hyllningar i många tidningar. En av hyllningarna tog fasta på 
att Sverige saknade ett lopp, som kunde samla intresset på det sätt som exempelvis 
tävlandet i Holmenkollen gjorde. Vidare sägs att de nationella 
mästerskapstävlingarna inte förmådde avgöra vem som var Sveriges bäste 
skidlöpare. Då dessa hölls på olika platser olika år, fanns inga fasta hållpunkter för 
bedömningen; vann gjorde den som bäst hanterade de lokala terrängförhållandena. 
Genom att således hålla en tävling på exakt samma bana varje år, kunde det säkrare 
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avgöras vem som var landets skickligaste löpare. Snöförhållandena i Dalarna sägs 
dessutom oftast ha varit goda. Här fanns alla möjligheter för en klassisk tävling, 
framförallt genom ”’att den redan vid starten har tradition över sig’”.257 
    Tävlingsideologin avslöjas i viljan att kora landets rättmätige storrännare, 
nationalismen syns i förnöjsamheten över det nationella minne som tävlingen 
anspelar på.  
    Idrottsföreningen Kamraterna beslutade att anordna tävlingen samma år som 
förslaget väckts. Pressen spred nyheten till hela landet, vilket inte minst föranledde 
att både privatpersoner och företag skänkte mängder av tävlingspriser. Kamraterna 
hoppades särskilt att en kungapokal skulle kunna utdelas till vinnaren i ”denna 
fosterländska tävlan”, och det dröjde inte många dagar förrän kungen beslutade att 
bidra med en sådan.258 
    Pressen publicerade många alster från personer, som i Vasaloppet såg en 
anledning att vässa upp de patriotiska pennorna. Flera dikter anspelade på att löparna 
förrättade något kungligt i spåren. Vissa ansträngde sig mer för att hölja de tävlande 
i ett historieromantiskt skimmer. Georg Paulsson skrev i DN: 
 

Men solen hon sjunker och timmarna skrida 
och snart emot kvällen det börjar att lida. 
Då knarrar vid brynet i Mora en skida, 
och skogen den bugar sig, mörk och tung. 
Ty segern, som vunnits skall kungligt belönas 
och sedan skall segraren smörjas och krönas 
och hyllas med kullornas blommor, de skönas, 
vid konungens sten såsom dagens kung.259 

 
Vad var det egentligen som skidade in i Mora? Var det en skidlöpare, eller var det en 
kung? Eller var de i sammanhanget synonyma? En av den svenska nationens 
historiska bragder, fick i en tävlan på skidor sin gestaltning. 
    Den konungasten som nämns i dikten, avser Vasastenen. Vi har tidigare sett att 
många vinterturister besökte denna i samband med skidturer i Dalarna. Vasaloppets 
målgång skedde i omedelbar anslutning till detta monument över Sveriges befrielse 
från danskarna; nationalism och tävlan förenades i hyllningar till segern.  
    Efter målgångens festligheter hölls tal i kyrkan. Kapten Killander höll högtidstalet, 
vari påpekades att Vasaloppet inte endast var en idrottstävling. Loppet var också ett 
tillfälle för ungdomen, att genom kraft och uthållighet, högtidlighålla fädernas 
minne, vilket inte minst skulle mana kommande släkten till stordåd. Vasas äventyr i 
Dalarna sammanfattas, men det påpekas att det inte endast är minnet av honom som 
firas; loppet är lika mycket en hyllning till de två skidlöpare som hann ikapp Vasa i 
Sälen: ”Med skidans hjälp utförde de sin storbragd. Ingen idrott torde kunna mäta 
sig med skididrotten.” Och denna dag hade ett hundratjugotal män åter spänt på sig 
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skidorna och i fredstid gjort om den ursprungliga bedriften; ”deras kraftprov giver 
oss alla och främst ungdomen ett hedrande exempel på, vad människan förmår, då 
viljan spännes till idrottslig handling”.260 
    Att tävla på skidor, var något mer än en vanlig idrottstävling. Skidtävlarna 
framställdes som samtida exponenter för den kraft och viljestyrka som bidrog till 
befrielsegärningen för 400 år sedan. Tävlingens fosterländska karaktär, förstärktes 
av hembygdskörens avhållande av ”Vårt land”, ”Frihet”, ”Mandom, mod” 
och ”Sverige”. Efter sången företogs fackeltåg till den av bål upplysta Vasastoden. 
Cirka 8000 församlade, lyssnade där till ett tal av Anders Pers, Vasaloppets 
initiativtagare. Denne förtydligade loppets starka symboliska tyngd. De två 
ursprungliga vasalöparna sägs denna dag ha fått sällskap av skidlöpare från hela 
Sverige, vilka slutit upp till hyllning av sina föregångares insats. Tävlingens 
deltagare bildade samtidigt en glädjande kontrast till de samtida farhågorna för 
veklighet, svaghet och urartning; med idrottens hjälp ökades släktets styrka och 
spänstighet.261 Efter talet sjöngs ”Du gamla, du fria”, följt av Karl-Erik Forsslunds 
hyllningsdikt till de tävlande. Dikten avslutas:  
 

Storlöpare, till er en hyllning och en hälsning:  
Ni män, som vårda fädrens arv av kraft och härlig hälsa, 
som älska vinterns rena luft och nordans friska fart, 
när stark den brusar fram och sopar fästet klart, 
blott den kan Nordanlandets folk från främlingsoket frälsa 
och blåsa bort det nät av kvalm, som tidens spindlar spinna, 
hell er, ni stridsmän, må ni glansfullt seger vinna 
och hälsade av jubel målet hinna!262 

 
Dikten sammanfattar mycket av det som visats i denna uppsats. Det härvarande 
kapitlet har behandlat det första Vasaloppet. Detta avhölls 1922, alltså i slutet av 
uppsatsens undersökningsperiod. Skidlöpningens sportifieringsprocess var då långt 
gången. De nationella mästerskapen hade utvecklats från tämligen ringa 
tävlingsinriktade arrangemang, till festivalliknande tillställningar med många olika 
sorters tävlingar, vari uppvisades stor tävlingslust. Ungdomstävlingarnas utveckling 
mot ernående av individuella tävlingsresultat var något långsammare; dessas ökade 
resultatinriktning handlade länge mer om att väcka allmänhetens och 
myndigheternas uppmärksamhet på skidlöpningens fostrande kvaliteter. De 
internationella tävlingarnas sportifiering, sammanfaller i tid med dels Svenska 
Skidförbundets bildande, dels de i internationell konkurrens förbättrade resultaten. 
    Gemensamt för alla tävlingsformerna, är att deras ökade formalisering och 
resultatinriktning, skedde samtidigt med en sedan 1890-talet fortgående 
nationalistisk propaganda för skidlöpningens nationella betydelse. Denna 
propaganda förändrades inte under undersökningsperioden; från 1897 till 1924 
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framhölls med samma övertygelse att skidandet försatte svenskarna i kontakt med 
nationens natur och historia, den fostrade ungdomen, samt skapade och 
manifesterade en frisk befolkning.  
    Allt detta nämner Forsslund i sin dikt, skriven till de första vasalöparna. Denna 
tävling frambar, precis som de andra tävlingarna, flera betydande nationella ideal. 
Tävlingsideologins successiva etablering hos skididrotten, representerade inte en 
utveckling bort från de nationalistiska anspråken på skidlöpningen. Tvärtom; 
tävlandet var ett sätt att popularisera de ideal som hoppades känneteckna den 
svenska nationella gemenskapen. Ju fler som anslöt sig till dessa ideal, ju större var 
möjligheterna för nationens framtida segrar.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Syftet har varit att utreda den synnerliga lämplighet som skidlöpningen ansågs äga 
för förverkligandet av de ideal som hoppades utmärka den svenska nationella 
gemenskapen. Detta syfte har föranlett formuleringen av två forskningsfrågor, som i 
uppsatsens två undersökningsdelar besvarats. Frågan om vilka nationella ideal som i 
skidlöpningen befrämjades och manifesterades, har besvarats med att framförallt 
naturkänslan, den disciplinerade ungdomen och befolkningens hälsa, var värden som 
hoppades utmärka den svenska nationella gemenskapen. I skidlöpningen gynnades 
och visades dessa ideal. Syftets önskan att visa skidlöpningens synnerliga lämplighet 
för dessa ideals inlemmande i den nationella gemenskapen, har drivit fram frågan 
om hur tävlingsideologin förhöll sig till de nationella idealen. Svaret har visat sig 
vara, att tävlandet ansågs locka människor till utövande av skididrotten, och ju fler 
som lockades till detta, ju större var möjligheterna för att de nationella idealen skulle 
kunna inlemmas i den nationella gemenskapen. 
    Dessa resultat skulle dock ha kunnat framkomma redan via ett studium av den 
befintliga forskningen om skidlöpning; naturkänsla, ungdomsfostran och hälsa 
nämns av såväl Sörlin, som Condé och Yttergren. Den senare nämner också att 
tävlandet var ett sätt att skapa intresse för den så betydelsefulla skidlöpningen. Ändå 
anser jag mig ha tillfört forskningen en hel del nytt. Detta beror inte minst på att jag 
för besvarandet av mina forskningsfrågor, har använt mig av ett par teorier, som 
gjort det möjligt att problematisera vad tidigare forskning sagt om förhållandet 
mellan nationalism och tävlan inom skidlöpningen. 
    I synnerhet gäller detta Yttergrens forskningsresultat. I sin beskrivning av 
schismen mellan Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet, sägs att det senare 
förbundet successivt tog över den betydande tävlingsverksamheten, delvis på grund 
av att detta förbund satsade på tävlandet i sig, utan alltför ideologisk framtoning i 
övrigt. Påståendet ger intryck av att den från början påtagligt nationalistiskt 
framburna skidlöpningen, i samband med ökad satsning på tävlan, successivt 
dränerades på sina nationalistiska konnotationer. 
    Det kan inte uteslutas att en sådan utveckling skedde efter den här uppsatsens 
undersökningsperiod. Yttergens beskrivning av schismen avhandlar dock till stor del 
samma period som min uppsats, vilket gör att jag kunnat revidera Yttergrens 
påstående. Den förförståelse som bidragit till revideringen, bottnar i Andersons teori 
om imaginära gemenskaper och Hobsbawms teori om uppfunna traditioner. 
    Anderson menar att nationella gemenskaper konstruerats via olika 
masskommunicerande tekniker, vilka fått människor inom ett gränssatt område att 
erkänna sig till den påbjudna gemenskapen. Jag har visat vad tidens texter om 
skidlöpning säger om de nationella ideal som hoppades ingå i gemenskapen, samt 
vad skidlöpningen ansågs kunna göra för dessa ideals inlemmande i samhörigheten. 
Jag har således inte haft för avsikt att framställa skidlöpningen som en teknik för 
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skapande av gemenskap, men väl velat visa att skidlöpningen framställdes som en 
teknik för att skänka gemenskapen lämpliga ideal. I texterna om skidlöpning 
avslöjas snarast att den nationella samhörigheten förutsätts, men att det vore 
önskvärt att tillföra den passande kännetecken –  naturkänsla, välartad och fysiskt 
stark ungdom, samt hälsa.  
    Hobsbawms teori har i sin tur bidragit med två saker. För det första säger han att 
en nations ideologiska grund kan studeras via dess uppfunna traditioner, och i 
beskrivningen av en uppfunnen tradition visas att skidlöpningen uppfyller kriterierna 
för en sådan. Skidlöpningens relevans som undersökningsobjekt, styrks därmed. För 
det andra hävdar Hobsbawm, i kriterierna för en uppfunnen tradition, att den utgörs 
av ett ritualiserat och ett formaliserat moment, som tillsammans bildar den enhetliga 
traditionen. Jag har i uppsatsen beskrivit att skidlöpningens ritualiserade moment, 
utgjordes av det påstått sunda och härdande skidandet i rikets natur, vilket både 
befrämjade och manifesterade lämpliga nationella värden. Det formaliserade 
momentet utgjordes av skidtävlingarna. Genom att se dessa moment som ingående i 
samma tradition, skapas förutsättningar för att analysera dem som samverkande för 
en samfälld sak – de nationella värdenas inlemmande i den svenska gemenskapen. 
Det ökade intresset för skidtävlan bör därmed inte betraktas som ett avlägsnande 
från de nationalistiska strävandena, utan mer som ett stärkande av det formaliserade 
momentet i syfte att effektivisera de nationalistiska förhoppningarna. 
    För att kunna bevisa detta har jag för det första, medelst en ideologikritisk metod, 
ådagalagt de nationalistiska idéer som ingick i propagandan för skidlöpningens 
ritualiserade moment. Nationalismen har visat upp sig i både manifest och latent 
form. Den latenta nationalismen har ådagalagts via utgångspunkten att 
nationalismen var tidens överideologi; en mängd olika strävanden hade en 
underförstådd vilja att behjälpa nationens intressen.  För det andra har jag via det 
analytiska begreppet sportifiering, visat att en process mot ökad resultatinriktning 
ägde rum inom skididrotten. Sportifieringsprocessen har i uppsatsen setts som 
synonym med en successivt etablerad tävlingsideologi. Denna har i sin tur relaterats 
till de nationalistiska önskemål som tillskrevs skidlöpningen. Därmed har det kunnat 
visas att tävlingsideologin ingalunda undanträngde de nationalistiska idéerna; 
snarare uppkom tävlingsideologin som ett resultat av en ambition att effektivisera 
inlemmandet av de nationella idealen i gemenskapen. 
    Yttergren har sagt att tävlandet var ett sätt att skapa intresse för den nationellt 
viktiga skidlöpningen. Han hävdar dock att detta framförallt var Skidfrämjandets 
avsikt, medan Svenska Skidförbundet mest ville tävla för tävlandets skull. Jag har 
inte haft för avsikt att framvisa vare sig skillnader eller likheter mellan olika 
skidförbund, men däremot beskriva tidens konsensus för att skidlöpningen var en 
angelägen sak. Således samverkade skidorganisationerna i flera betydande spörsmål. 
De satte gemensamt samman skiddelegationen, som fördelade statsanslagen till 
ungdomens skidlöpning, och de arrangerade många skidtävlingar tillsammans. Det 
Svenska Skidförbundet framförallt tillförde skidtraditionen, var fastare 
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formaliserade ramar för en rättvisare tävlan, samt därmed en alltmer effektiviserad 
skididrott. Och med ett effektivare tävlande, gavs samtidigt energi åt de 
nationalistiska strävandena; tävlandet gjorde att fler människor tog skidlöpningen, 
och därmed dess nationella ideal, till sina hjärtan.  
    I framvisandet av detta har befintlig forskning kompletterats på flera punkter. 
Yttergren nämner som sagt att tävlandet skulle skapa intresse, men han skriver 
ingenting om hur de olika tävlingsformerna gestaltade sig. Både tävlingarnas 
utformning, deras sportifiering, och deras olika betydelser för de nationalistiska 
ansträngningarna, är jag den förste att beskriva. Att tävlandet kunde leda till förhöjd 
nationalism, har Sandblad visat om idrottstävlan i allmänhet. Jag har beskrivit att 
skidtävlandet var en viktig del av de nationalistiska ansträngningarna. 
    De nationella ideal som skidlöpningen manifesterade, har utretts av Condé, 
Samuelsson och framförallt Sörlin. Dessas resultat har i uppsatsen kompletterats, 
och i vissa fall reviderats. Samuelssons genusanalys av skidlöpningen har jag funnit 
tveksam. Skidlöpningen är kanske en av de mindre representativa idrotterna för den 
som vill studera tidstypisk genuskodning. Visst var det mest män som åkte skidor, 
men skidlöpningen anfördes samtidigt som en synnerligen lämplig idrott för kvinnor. 
För det täcka könet sades den till och med vara bättre än andra idrotter. I detta får 
jag medhåll av Allen, som sagt detta om skidlöpningen i Norge och alpländerna.  
    Sörlins och Condés klargöranden har jag ingenting emot, men de har kunnat 
kompletteras. Bägge två skriver att skidlöpningen försatte svenskarna i kontakt med 
sitt fosterlands natur, samt att den disciplinerade ungdomen och befrämjade hälsan. 
Jag håller helt med. Både Sörlin och Condé säger dock detta om i huvudsak en något 
senare tidsperiod än min. Allen säger liknande saker om framförallt den norska 
skidlöpningen. Jag har visat att sådana idéer florerade i Sverige redan från slutet av 
1800-talet. Dessutom har jag påpekat att naturvistelsen inte endast väckte känslor för 
själva naturen; även de historiska minnesmärkena fick vördnadsfyllda skidbesök.  
Vid Handölsmonumentet, kan det anas att just besökarnas skidor fick symbolisera 
att nationen, jämfört med snöstormen 1719, nu hade bättre på fötterna.  
    Jag har därmed samtidigt visat att skidlöpningen kan ses som ett uttryck för 
försöken att etablera en inomnationell vinterturism, liknande den som STF verkade 
för sommartid, enligt Erlandsson-Hammargren, Dickson, Björck och Sörlin. 
    Vidare har Sörlins och Condés resultat kompletterats angående ungdomens 
fysiska fostran. Sörlin skriver om denna i både Friluftshistoria och ”Nature, Skiing 
and Swedish Nationalism”. Jag har inte minst tydliggjort vad som konkret gjordes 
för ungdomens skidlöpning; det var inte bara fjällturer som avhölls. Många 
ansträngningar gjordes för att åstadkomma en korrekt bedriven skidlöpning. Till 
detta hör att ett flertal kurser för folkskolelärare och lärarseminarister arrangerades. 
Därmed har också Lindroths klargöranden om statsanslagen givits djupare belysning. 
Jag har visat vad dessa användes till, samt att det utlovade extraanslaget aldrig 
utbetalades under den här undersökta perioden. 
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    Detta föranledde en del missnöje hos skidpropagandisterna. Missnöjet 
införlivades med de övriga förtrytelserna över framförallt myndigheternas bristande 
intresse för ungdomens fysiska fostran. En sådan var särskilt betydelsefull i en 
förvekligad tidsålder, som uppvisade brister i både moralisk och fysisk hälsa. Detta 
har Edqvist framvisat angående nykterhetsrörelsen, liksom Condé och Sörlin har 
nämnt det angående skidlöpningen. Jag har lagt till att skidlöpningens befrämjande 
av hälsan, även undergick vetenskapliga utredningar, såsom doktor Henschens 
kartläggningar av några tävlingars skidlöparhjärtan.  
    Den vetenskaplighet som tillkom skidlöpningens rätta utövande, gör att den även 
kan sättas i samband med vad Ottosson, Ljunggren och Lindroth klarlagt angående 
sjukgymnastik respektive Linggymnastik. Även Ekenstam har beskrivit den fysiska 
disciplineringens rationalisering. 
    Men varför har jag infogat mig i så många forskningslägen? Och har jag verkligen 
varit tvungen att göra nämnda kompletteringar av befintlig skidforskning? Kunde 
jag inte ha besvarat mina frågor utan den första undersökningsdelens utredning?  
    Då syftet har varit att beskriva skidlöpningens synnerliga fallenhet för inympandet 
av lämpliga ideal i den nationella gemenskapen, har jag först beskrivit de nationella 
idealen, och därefter den synnerliga lämpligheten. Eftersom den befintliga 
forskningen om skidlöpning är så mager, har jag varit nödgad att göra nämnda 
kompletteringar, för att sedan kunna utreda tävlingarnas beskaffenheter, vilka ingen 
forskare tidigare ägnat någon större uppmärksamhet.  
    Min teoretiska utgångspunkt bygger på att skidlöpningen var en uppfunnen 
tradition, som avslöjar betydande idéer som ingår i den nationella gemenskapen. 
Teorin är en förutsättning för att kunna beskriva det intima förhållandet mellan 
nationalism och tävlingsideologi; de ingick i varsitt moment av den samtidigt 
enhetliga traditionen. Den befintliga forskningen om skidlöpning hade inte varit 
tillräcklig för att beskriva det rituella momentet, vars beskrivning bildat en 
förutsättning för det av forskningen inte alls utredda formaliserade momentet.  
    De ”kompletteringar” jag säger mig ha gjort, är i många fall mycket mer än så. 
Jag har hänvisat till en handfull forskningsarbeten om svensk skidlöpning, som sagts 
visa flera av de saker jag framlägger i den första undersökningsdelen. Detta betyder 
dock inte detta att dessa arbeten är tillräckligt uttömmande för att skänka analysen 
av skidtävlandet tillbörlig kontextualisering. Mina kompletteringar utgörs inte 
endast av detaljer; jag bygger ut resultat som i den befintliga forskningen visats på 
en eller några få rader. Flera av dessa resultat har endast en eller några få referenser, 
varav flera, på grund av de bredare undersökningsperioderna, refererar till texter 
som författats efter min undersökningsperiod. Jag har använt ett mer omfattande 
material, hämtat från en betydligt kortare tidsperiod. Förhoppningen har varit att 
därmed skapa god representativitet. Denna skulle dock kunna förhöjas ytterligare, 
inte minst via mer arkivmaterial, inte bara från Svenska Skidförbundet, utan likaså 
från Skidfrämjandets, numer Friluftsfrämjandets arkiv. Dagspressens och 
myndigheternas åsikter kunde också ha ingått i analysen.  
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    Min avsikt har varit att skriva det hittills mest uttömmande arbetet om den tidiga 
svenska skidlöpningen. Detta har jag gjort. Och det blev ganska omfattande. Men 
mer kan göras.  
    Att det handlat mycket om nationalism, beror på att jag likt Blomqvist anser detta 
vara tidens överideologi. En analys av texter om skidlöpning – idrotternas idrott, 
nationalidrotten och asen Ulls idrott – kan inte komma undan nationalismen med 
äran i behåll. Och eftersom det är en idrott som det redan från slutet av 1800-talet 
tävlades i, har det för mig fallit sig naturligt att i skidlöpningen se en representant för 
försöken att göra de nationalistiska idéerna folkligt tilltalande. Tävlandet var folkligt, 
vilket både Lindroth och Yttergren visat i sina avhandlingar. Därmed inte sagt att 
alla skidlöpare var nationalister, men de var alla delaktiga i manifesterandet av 
nationalistiskt framburna ideal.  
    Det bör härvidlag nämnas att mer forskning krävs för att kunna avgöra hur 
representativ skidlöpningen är för förhållandet mellan idrott, tävlan och nationalism. 
Det kan inte uteslutas att det var en exceptionell nationalistisk retorik som tillföll 
just denna idrott. Tidigare forskning har visat att också andra grenar omgärdades av 
fosterländska ambitioner, men måhända dränerades de på sådana i samband med 
ökad sportifiering. Min personliga spekulation är att så inte skedde, och med den här 
uppsatsen har jag bevisat att en dylik urlakning inte ägde rum vad gäller 
skidåkningen. Åtminstone inte under den undersökta tidsperioden.     
    Det kan även sägas att andra teorier om nationalism, skulle kunna tillämpas på 
fenomenet skidlöpning. Ernest Gellner sätter nationalismen i direkt samband med 
övergången från ett jordbruks- till ett industrisamhälle; den nationalistiska principen 
både förutsatte och behjälpte industrialismen.263  Med hjälp av Gellner hade det 
förmodligen varit möjligt att betona skidlöpningens förhållande till det framväxande 
industrisamhället. Jag hade även kunnat använda mig av George L. Mosse, som 
påvisat parallellerna mellan de kristna högtiderna och de nationella festligheterna. 
Vissa platser i exempelvis Tyskland gjordes under 1800-talet till nationella 
helgedomar. De evenemang som där avhölls, innehöll bland annat gymnastiska 
övningar, som skulle framvisa nationens kraftfulla ideal.264 De svenska skidlöparna 
besökte platser som kan beskrivas som nationella helgedomar – själva naturen var en 
sådan – liksom de i skidåkningen manifesterade flera nationella ideal. 
    Andra teorier hade således kunnat skänka mer ljus åt förhållandet mellan 
skidlöpning och nationalism. Detta skulle även kunna åstadkommas via en analys av 
fler skidföreteelser. Av avgränsningsskäl har jag nödgats bortse från exempelvis 
backlöpning och fältskjutning på skidor. Fältskjutning och nationalism är inte svåra 
att förbinda. En hel del fosterländsk retorik syns även i samband med backlöpning. 
    Men samtidigt när jag förhoppningen, att med denna uppsats fästa 
uppmärksamhet vid att skidlöpningen borde beredas utrymme i forskning som inte 
är omedelbart intresserad av nationalism. Yttergren har påpekat att skidlöpningen är 

                                                 
263 Ernest Gellner, ”Nationalismens tidsålder”, Nationens röst (red. Sörlin), s. 135-137 
264 George L. Mosse, ”Nationalfesternas uppkomst”, Nationens röst (red. Sörlin), s. 286-288 
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märkligt förbisedd i till och med den idrottshistoriska forskningen. Även jag har 
slagits av detta. Yttergren har gjort en aktningsvärd insats genom att undersöka 
Skidfrämjandets och Svenska Skidförbundets olika organisationstyper. Dessa 
framförs som delförklaringar till skidschismens utgång, vilket för övrigt känns 
troligare än skiljaktiga fosterländska ambitioner. En sådan undersökning är ett bra 
exempel på att skidandet erbjuder ingångar till mer forskning. 
    Skidandet borde även beredas utrymme i forskning som inte direkt handlar om 
idrott. Den kan inplaceras i arbeten om natursyn, turism, civilisationskritik, 
folkrörelser, folkskolan, fysisk fostran och hälsa. Flera av dessa teman har avslöjat 
sig i denna undersökning.  
    I uppsatsen har det visats att skidlöpningens historia står med en pjäxa i ett 
nationalistiskt spår, och en i ett tävlingsideologiskt; tillsammans utgör de det 
parallella spår som alla skidspår bildar. Om vidare forskning vill följa spåret, skulle 
vi förmodligen få se mycket mer än nationalism och tävlingslust – forskningen, 
världen och livet till båtnad: Tjolahou!  

 
 
 
Emil Dickson 
2009-02-02   

 

 
Målet vid Nordiska spelens internationella skidtävlingar å 60 och 30 km, 13 februari 1909. 
Källa: På Skidor 1909-1910 
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 Källa: På Skidor 1918 
 

 



     BILAGA  2

 
 

 
 

Det är med glädje och stolthet som Föreningen för skidlöpningens främjande i 
Sverige pryder första sidan af sin årsskrift med bilden af H. K. H. Kronprinsen, 
hvilken ej blott med intresse utan äfven med skicklighet utöfvar jemväl 
skidlöpningsidrotten, och ej sällan gör H. K. H., åtföljd af Prinsarne Gustaf-Adolf 
och Vilhelm, hvilka äfven med stort intresse utöfva denna nationella idrott, 
milslånga utfärder på skidor. 
    Det höga föredöme, som från H. K. H. Kronprinsens sida gifvits, kan därför ej 
nog uppskattas, och har detta i ej ringa mån bidragit till att öka sympatierna 
för ”idrotternas idrott”. 
 
Källa: På Skidor 1900-1901 
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