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Att skriva mediehistoria
Den svenska radiosporten ur ett periodiseringsperspektiv

PETER DAHLÉN

Vad kom först – hönan eller ägget, samhället eller
tekniker för kommunikation? Skall man som
mediehistoriker utgå från att samhällsutvecklingen
betingar medieutvecklingen eller tvärtom? Förmod-
ligen gäller det att hitta den gyllene medelvägen,
att se det hela som en ömsesidig (dialektisk) och
ständigt fortgående påverkansprocess. När allt
kommer omkring – medierna och samhället är ändå
ett, organiseringen av olika samhällsformer och
med detta skapandet av kulturmönster och gemen-
samma föreställningsvärldar är oupplösligt förbun-
den med utvecklingen och användningen av olika
kommunikationsteknologier.

Ett för det svenska 1900-talssamhället viktigt
massmedium var rundradion. Särskilt stor var dess
samhälleliga betydelse under trettioårsperioden
1925–1955, då någon konkurrens från televisions-
mediet ännu inte existerade och då det bara fanns
en rikskanal – en andra radiokanal tillkom i no-
vember 1955 och först under 1956 började televi-
sionen slå igenom. En långt ifrån oviktig del av
rundradioverksamheten och därmed den svenska
gemensamhetskulturen under denna period var
sportprogrammen, som redan tidigt under det första
radioåret 1925 manifesterade sin popularitet – dvs.
sin brett folkliga försänkning – genom utsänd-
ningen från Vasaloppet den 8 mars, för övrigt dåva-
rande Radiotjänsts allra första direktsända utom-
husreportage.

De idrottsrelaterade programverksamheterna
var emellertid av ganska varierat slag och kan där-
för inte enkelt ses som ett enhetligt programblock;
jag använder här beteckning idrott i stället för sport
eftersom den mer smidigt inkluderar den icke
tävlingsinriktade gymnastiken. Tvärtom går det att

skönja flera utvecklingslinjer som ibland över-
lappar varandra, men lika ofta inte. En viktig fråga
blir därför vad som skall ligga till grund för en
eventuell periodindelning av idrottsprogrammens
utveckling – interna (inomföretagsliga) eller ex-
terna (samhälleliga) faktorer. Alltså: vad skall tol-
kas som orsak respektive verkan.

En indelning av materialet i perioder gör det å
ena sidan lättare att kontextualisera, att sätta in pe-
rioderna i ett större socialt och historiskt samman-
hang. Att dela in en verksamhets utvecklingsgång
som sträcker sig över flera decennier i klart åt-
skiljda perioder innebär å andra sidan att det ut-
övas ett visst mått av våld mot verkligheten, efter-
som en periodindelning i viss bemärkelse alltid är
en efterhandskonstruktion: det handlar ju om att
pressa samman ett mångfacetterat skeende som
innefattar en mängd händelser som inte alla gånger
varit benägna att gå i takt med varandra (och
bakom vilka det döljer sig ett spektrum av mänsk-
liga avsikter och viljor).

Indelningen av materialet i perioder innebär
alltså med nödvändighet att man tvingar historiens
små och stora händelser att marschera i någorlunda
takt med varandra, som om det existerande någon
slags linjärt framåtskridande ändamålsenlighet –
samtidigt som en bredare kontextualisering av de
skeenden som studeras kan påvisa att olika feno-
men och processer faktiskt visar sig vara betingade
av samma bakomliggande krafter och dialektiska
förlopp, att det trots allt finns vissa gemensamt be-
stämmande faktorer som styr utvecklingen.

Det är givetvis viktigt att vi redogör för på vilka
grunder vi gör våra periodindelningar, eftersom det
har med både val av (ideologiskt eller teoretiskt el-
ler annat) perspektiv och kontextualiseringsnivå-
(er) att göra.

Exempelvis delar Torsten Thurén i sin bok Me-
dier i blåsväder. Den svenska radion och televisio-
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nen som samhällsbevarare och samhällskritiker
(1997) in den journalistiska utvecklingen mellan
1925 och 1970 i två perioder: 1925–1955 och
1955–1970. Det är en uppdelning som gjorts på ba-
sis av att det 1955 tillkom en andra radiokanal och
med detta en både utökad och mer självständig ny-
hetstjänst samt att regelbundna televisions-
sändningar inleddes året därpå, 1956. Något som
sammantaget innebar att en kritisk, ”undersö-
kande” journalistik växte fram. Den första perio-
den präglades enligt Thurén av en kombination av
försiktighet och förmynderi vilket innebar att
kontroversiella ämnen i stor utsträckning undveks.
Den andra perioden däremot präglades i ideologisk
bemärkelse av en gradvis frigörelse från rädslan för
kontroversiellt stoff och en allt starkare journalis-
tisk professionalisering.

En närmare titt på den journalistiska utveck-
lingen inom den svenska radion visar emellertid att
en kritisk och undersökande reportagejournalistik
började utkristallisera sig redan under andra halvan
av 1940-talet. Kanske skulle man rent av kunna
vända på perspektivet och pröva den hypotesen, att
den journalistiska utvecklingen inom radion efter
kriget i själva verket drev på inrättandet av en and-
ra radiokanal, dvs. att det inte var inrättandet av en
andra kanal som födde en kritiskt självständig
radiojournalistik utan att förhållandet var det mot-
satta.

Att vid skrivandet av den svenska radiohistorien
göra en grov periodindelning där året 1955 blir till
en vattendelare är ändå pragmatiskt och gör sig
lätt, eftersom det står som en vägkorsning i det
svenska etermediesystemets strukturella och insti-
tutionella tillväxt. Jag hade nämligen själv samma
periodindelning som utgångspunkt i min studie av
den svenska radiosportens historia. Detta eftersom
året 1955 markerade en gränslinje för tiden före
respektive efter tillkomsten av en särskild sportre-
daktion, vilket skedde 1956 och var en del av den
utbyggnad av radions nyhetstjänst som Thurén lyf-
ter fram och som alltså möjliggjordes av utbyggna-
den av både radio- och tv-mediet. På basis av vad
som sedan framkom av det empiriska materialet
blev det emellertid så att jag fann anledning att
konstruera en ny, tredelad periodisering med avse-
ende på utvecklingen av idrottsbevakningen i
svensk radio.

Den första perioden kom då att omfatta åren
1925–1949 och karakteriserades av att idrotts-
bevakningen skedde inom ramen för de allmänna
nyhets- och reportageverksamheterna, eftersom det
inte existerade någon sportredaktionen. Här blev
pionjären Sven Jerring viktig för såväl förekomsten

av sport i radioprogrammet som för själva utform-
ningen av sportsändningarna. Den andra perioden
sträcker sig mellan 1949 och 1969, två årtal som
sätter de tidsmässiga ramarna kring Lennart Hy-
land som radiosportens centralfigur och förnyare.
Den tredje perioden sträcker sig från 1969 fram till
1995. Detta beroende på att Hyland 1969 avgick
som chef för radiosportredaktionen, som därefter
fick en allt fastare och bredare organisation med
fler medarbetare.

År 1947
som radiosporthistoriens vridtapp
Men även denna periodisering kan problematise-
ras. Det kan nämligen hävdas att den andra perio-
dens inbrytning 1949 i sig var en följd av de led-
ningsbeslut som togs i februari 1947 och som på ett
direkt och genomgripande sätt kom att påverka pro-
gramsättningen under de närmaste åren. Det är ett
skifte som också idéhistorikern Karin Nordberg lyf-
ter fram i sin rika avhandling Folkhemmets röst.
Radion som folkbildare 1925–1950 (1998). Nord-
berg menar att besluten 1947 tog sig uttryck i en ny
radioideologi och markerade en övergång för Ra-
diotjänst till ett modernt företag, med nya journa-
listiska ideal och en mer publikanpassad program-
sättning. Under de dryga första två decennierna,
fram till och med kriget, hade programverksamhe-
ten en markerat folkuppfostrande karaktär. Efter
kriget förändrades tidsklimatet och på Radiotjänst
startade en programpolitisk islossning.

Den radikala programpolitiska omsvängningen i
populär riktning måste alltså ses mot bakgrund av
den nya, mer frimodiga och otvungna tidsanda som
växte fram efter krigsslutet 1945; en tidsanda som
å andra sidan kom att underbyggas av radion från
och med 1947 och fram till – åtminstone – 1955 ge-
nom tillkomsten av nya och lättsamt folkligt orien-
terade programformer som exempelvis Karusellen
(1951), med just Lennart Hyland som programle-
dare.

Syftet med denna artikel är att redogöra för
några valda delar av den svenska radiosportens ut-
veckling från 1925 till 1955. Framställningen base-
ras på resultaten i min doktorsavhandling Från
Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etable-
ring och förgrening 1925–1995 (1999) och den
uppföljande studien Fyra texter om radio, sport
och gymnastik (2000). I avhandlingen är fokus be-
gränsat till den rikssända sporten. I den andra voly-
men finns texter om den lokala idrottsbevakningen,
radiogymnastiken, sportprogram inriktade mot en
barn- och ungdomspublik samt det för Vasaloppets
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utveckling viktiga året 1952, där radion kom att
spela en viss roll.

För att i viss mån pröva hållbarheten i både den
tvådelade periodindelning där år 1955 markerar en
gränslinje och min tredelade periodindelning har
jag här valt att ”på prov” utgå från den program-
politiska kursändringen 1947 som en historisk
vändpunkt för radioverksamheterna och därmed
också för idrottsprogrammen. Det föder vissa för-
enklingar och generaliseringar men förhoppnings-
vis uppvägs dessa omkostnader av de pedagogiska
vinsterna i form av ett enkelt klarläggande av vissa
huvudsakliga utvecklingslinjer.

Radiosportens
riksprogramverksamheter
Efter en inledande experimentfas under slutet av
1920-talet, då det först och främst handlade om att
pröva sig fram både produktionsmässigt och i för-
hållande till idrottssamhällets representanter och
maktorgan, började den svenska radion att under
1930-talet gradvis hitta sina program- och samar-
betsformer för sporten. Det största problemet före
kriget var svårigheten att få tillstånd att direkt-
sända fotbollslandskamper från nationalarenan
Stadion i Stockholm (som byggdes till de olym-
piska spelen 1912).

Under kriget 1939–1945 framkom tydligare än
någonsin att sportsändningarna från olika evene-
mang förmådde samla nationen i ett gemensamt in-
tresse, för en gemensam sak. Då – närmare bestämt
1941 – fick också konflikten med stadionledningen
sin lösning efter ingripande från regeringshåll till
följd av den ökade betydelse fotbollslandskamp-
erna fick för den nordiska samhörighetstanken.

Någon särskild sportredaktion skulle alltså inte
komma att inrättas förrän 1956. Förutom att det
fram till 1955 bara fanns en radiokanal där alla
riksprogramverksamheter skulle få plats var det
den länge outvecklade nyhetstjänsten som satte
stopp för en eventuell expansion av sportpro-
gramverksamheterna. Eftersom det över huvud ta-
get inte fanns någon självständig aktualitetsav-
delning före 1945 kunde man rimligtvis inte heller
inrätta någon särskilt avdelad sportredaktion, efter-
som en sådan först och främst är att betrakta som
en nyhetsförmedlande instans. Formell rätt till
egen nyhetsanskaffning vid sidan av TT (Tidning-
arnas Telegrambyrå) fick Radiotjänst först genom
ett avtal mellan staten och företaget just år 1947,
men i praktiken kom TT:s monopol som nyhetsle-
verantör till Radiotjänst att leva kvar ända till
1950-talets mitt. Det dröjde i själva verket ända till

1956, innan Radiotjänst tillvaratog möjligheten till
egna nyhetssändningar. Först då möjliggjordes
också inrättandet av en särskild sportredaktion på
radion.

Något som också fick sin lösning efter kriget var
frågan om tipsresultatens vara eller inte vara i ra-
dion. Ända sedan tillkomsten 1934 av monopol-
företaget Tipstjänst ville förstås de tippande radio-
lyssnarna ha tipsresultaten upplästa i radio.
Radiotjänsts till objektivitetskraven hörande ovilja
att gynna något partintresse satte dock länge stopp
för detta, om än också en viss kulturell snobbism
kan ha spelat in i sammanhanget. Det var först
1948, ett år efter programomläggningen 1947 och
med den en ny omtanke om publiksmaken, som Ra-
diotjänst gav efter och började meddela tips-
resultaten.

Samma år, 1948, upphörde – symtomatiskt nog
– den militaristiskt hållna morgongymnastiken

Radiogymnastiken
Första gången termen gymnastik förekom i
Radiotjänsts programtablå var så tidigt som tisdag
den 20 januari 1925, då major Ebbe Lieberath in-
ledde kvällssändningarna med ett ”Föredrag om
Motionsgymnastik i Stockholm i anslutning till
Stockholms gymnastikavdelningars verksamhet”.
De närmaste åren förekom en hel del sådana
programpunkter: för perioden 1925–1929 kom
idrottsföredragen att genomsnittligt utgöra 4,7 pro-
cent av alla föredrag sammantagna, med en topp
inledningsåret med 9,9 procent,

På hösten 1929 hade det så blivit dags att på
försök starta regelbunden morgongymnastik, på
förslag av Svenska Gymnastikförbundet. Den le-
dande personen i sammanhanget hette Bertil G:son
Uggla, hög militär och chef för Karlsbergs Krigs-
skola utanför Stockholm. Uggla var själv också ak-
tiv idrottsman och bl.a. pristagare vid tre olympiska
spel. Det var han som stod bakom gymnastik-
förbundets framstötar och det var han som blev
programledare. Försökssändningarna sågs som
lyckade och i oktober 1929 föreslogs att radio-
gymnastiken från och med 1930 helt skulle bekos-
tas av Radiotjänst (programmen hade ditintills be-
lastat Gymnastikförbundets konto) och att den
skulle utsändas över samtliga statliga stationer.

Kapten Ugglas morgongymnastik blev snabbt en
institution som band nationen samman, som etable-
rade en minutställd nationell samtidighet genom att
inpränta en gemensam referensram med samma re-
gelbundna rytm som väderleks- och nyhets-
rapporten. Dess tillkomst skall emellertid ses mot
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bakgrund av att hälsoproblemen under 1930- och
1940-talen rent generellt kom att integreras i det
samhälleliga reformarbetet på ett sätt som inte
hade någon tidigare motsvarighet. Det förefaller
alltså uppenbart att radions morgongymnastik –
tillsammans med dess skolgymnastik – var en vik-
tig del av det folkhälsoarbete som nu började växa
fram i Sverige och som i sin tur var en del av ett
mer övergripande arbete på att rationalisera och ef-
fektivisera samhällslivet och som kom att få be-
teckningen social ingenjörskonst.

Ett mått på att kroppen under 1930-talet ham-
nade i fokus på ett sätt som aldrig förut är att
Svenska Riksidrottsförbundet mellan 1920 och
1940 ökade medlemstalet från 100 000 till 400
000, och att Gymnastikförbundet i absoluta tal
växte betydligt mer, enligt egna uppgifter från
8 000 medlemmar (1918) till 160 000 (1938).
Idrottsrörelsen och med den gymnastiken var tidens
utan jämförelse snabbast växande folkrörelse, vil-
ket var ett resultat lika mycket av en svällande våg
av nyfrälst fysisk entusiasm som av politiska och
organisatoriska krafter – och av kommunikations-
teknologier som press och radio.

Bertil Uggla fortsatte som programledare för
morgongymnastiken fram till sin hastiga bortgång i
oktober 1945. Ugglas efterträdare på programled-
arposten kom att bli en annan militär, kapten Olof
Olsson, sedan 1940 verksam som gymnastiklärare
på Karlsbergs Krigsskola samt chef och lärare vid
arméns gymnastik- och idrottsskola, GIS. Inför vår-
terminen 1946 skedde ännu ett byte av programle-
dare för morgongymnastiken i och med att Gösta
Karås tillträdde.

Gösta Karås tillhörde Svenska Gymnastik-
förbundets (SGF) ”elitavdelning” och hade sin dag-
liga gärning som gymnastiklärare vid Enskede
Samrealskola. Tidigare hade han varit med i
KFUM:s elittrupp och även visat svensk gymnastik
på såväl Island som i USA. Med honom tycks den
sedan programmets början omhuldade marsch-
musiken fått ge plats åt mer folkligare tongångar,
som schottis (en form av s.k. gammaldans), om än
den föregivet förhärdande militära ledstjärnan
ännu på olika sätt kastade sitt ljus över verksam-
heten. Till skillnad från sina föregångare Uggla och
Olsson tycks Karås ha varit mer idrottsgymnast än
militär men tillhörde även han försvarsverket.

Att det militaristiska inslaget ändå dämpades
skall ses i ljuset av att en ny tidsanda började växa
fram efter kriget och som förde med sig att radions
tidigare så militaristiskt hållna morgongymnastik
började te sig alltmer otidsenlig. Gösta Karås
skulle också komma att bli den sista program-

ledaren för Radiotjänsts morgongymnastik: vårsä-
songen 1948 blev den sista. Därmed gick en epok i
graven – ett år efter den programpolitiska omlägg-
ningen 1947.

Under 1930-talet och i ännu högre grad under
1940-talet föreslogs och genomfördes också ett
stort antal sociala reformer som ägnades den hem-
arbetande kvinnan; under 1940-talets början, med
ett pågående världskrig och dess ”babyboom”, kom
den hemarbetande kvinnan, husmodern, än mer i
centrum och 1944 tillkom Hemmens Forskningsin-
stitut. Ett utslag av detta var offentlig och kollektiv
husmorsgymnastik. I samklang med denna utveck-
ling startade Radiotjänst i januari 1945 en speciell
kvinnogymnastik med (den då moderna) gymnas-
tiktruppen Sofiaflickornas ledare Maja Carlqvist
som programledare. Detta som ett alternativ till
den militärt – och manligt – orienterade exercis-
gymnastiken. Även kvinnogymnastiken sändes på
morgonen.

Inför höstsäsongen 1948 beslutades så att man
skulle avveckla inte bara den ”manliga” morgon-
gymnastiken utan också den kvinnliga. Istället
skulle man införa ”andra folkhälso- och motions-
program”, vilket i praktiken innebar en kvart ”hy-
gienisk upplysning” varje fredagsmorgon samt ”på
försök motionsprogram på middagen vissa dagar i
veckan för industrianställda och hemarbetande”.
Därför vidtog nu en tioårig period, mellan 1948 och
1957, helt dominerad av kvinnogymnastik och med
sändningarna förlagda till dagtid (dvs. då mannen
förutsattes vara på arbetet och barnen i skolan). I
augusti 1948 återkom alltså gymnastiken som fast
programpunkt i radio, fast på nya sändningstider
och nu vändande sig till ”två speciella grupper,
nämligen husmödrar och kontorsanställda”.
Programledarna var också uteslutande gymnastik-
utbildade kvinnor. Frisksport i största allmänhet
blev över huvud taget vanligt förekommande i
olika radiosammanhang från och med 1949.

Inte förrän 1957 hade tiden åter blivit mogen för
en manligt orienterad gymnastik- och hälsopropa-
ganda. Programserien Från hösäck till muskel-
knutte sändes i den nya kanalen P2 och det är sym-
tomatisk för den nya tidsåldern att allt här försig-
gick i vetenskapens tecken och inte som tidigare i
militarismens.

Vasaloppet öppnas upp
En klassiker ända från radiostarten har alltså
längdskidtävlingen Vasaloppet varit. Vasaloppet
blev redan från början populärt som medie-
evenemang men var som tävling länge bara öppen
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för elitåkare. Det skulle komma att ändras i och
med 1952 års tävling, och radion kom därvidlag att
få en viss betydelse. En tidigare obemärkt person
ur folkdjupen, den 43-årige fanjunkaren Yngve
Brandell, blev då i radions populära familje-
underhållningsprogram Karusellen utvald till att
som deltagande skidåkare representera den fiktiva
idrottsföreningen Karusellens IF i Vasaloppet.

Det hela har i viss mening sin upprinnelse i
1947 års programomläggning. Det året inledde ock-
så Lennart Hyland sin bana som programledare för
(per definition) lättsamma familjeunderhållnings-
program, genom programledarskapet i den till viss
del nydanande folkliga serieunderhållningen Lör-
dagskväll (1947–1950). Med Lördagskväll var
grunden lagd till den verkligt revolutionerande
programserien i genren, Karusellen (1951–1954),
med Hyland som än mer entusiasmerande program-
ledare.

Karusellen var det första programmet där tidi-
gare okända (vuxna) människor ur folkdjupet fick
kliva upp på radioscenen för att under lössläppta
former leka, tävla och uppträda inför hela svenska
folket. Man inrättade något som kallades Karusell-
skolan och som gick ut på att en mer eller mindre
godtyckligt uttagen person i studiopubliken fick ett
uppdrag att lösa till nästa lördag. Ett sådant upp-
drag blev alltså att åka Vasaloppet. Den för ända-
målet utnämnde fanjunkaren Brandell blev snabbt
”Karusellmannen” med hela svenska folket genom
den omfattande pressbevakningen – det var
Brandell som var publikens hjälte i 1952 års Vasa-
lopp. En effekt av att man släppte in amatören
Brandell i tävlingen visade sig året därpå, då
deltagarantalet fördubblades, från 351 till 698.

Det var också i skarven mellan Lördagskväll
och Karusellen, närmare bestämt vid ishockey-VM
i Stockholm 1949, som Lennart Hyland i egenskap
av oöverträffad snabbpratare med ohämmat känslo-
register förnyade sportreferatet. Därmed övertog
han definitivt Jerrings tidigare roll som förste
sportreporter. Att detta skedde just 1949 är ingen
tillfällighet utan symtomatiskt för den nya tids-
andan och det nya, friare programklimat som ut-
vecklade sig från och med 1947.

Idrottsprogram för barn och ungdom
Radiotjänst var ett allmännyttigt radioföretag med
ett klart uttalat ”public service”-uppdrag. I detta in-
gick som sagt länge ett starkt fostrande element och
som inte bara gällde vuxna människor. Det gällde
förstås också barn och ungdom. Litet paradoxalt
var det just inom barnprogramverksamheterna som

det första mer lättsamt avslappnade och delvis im-
proviserade underhållningsprogrammet tog form.
Det var i den av Sven Jerring redan det första
radioåret sjösatta långköraren Barnens brevlåda,
ett program som i hög grad också tilltalade en
vuxenpublik.

Ett stående inslag i programmet var Jerrings
dialoger med den litet dumdryge men älskvärde
betjänten Efraim Alexander, en helt fiktiv figur
uppfunnen och framförd av Jerring själv (med för-
ställd röst). Inte sällan passade Jerring på att disku-
tera sport med Efraim Alexander eller låta honom
själv pröva på att tävla i olika idrotter – allt med
det pedagogiska syftet att introducera nya idrotts-
grenar och dess regelverk för de radiolyssnande
barnen.

Mot mitten av 1940-talet höll någonting på att
hända i det svenska samhället. Urbaniseringen och
moderniseringsprocesserna tilltog i styrka och för-
utom att negativa storstadsskildringar hastigt ökade
under decenniet i den svenska filmen ökade också
andelen barnförbjudna filmer med 20 procent mel-
lan åren 1943–1945. Vid samma tid, 1942, bildade
Riksidrottsförbundet (RF) sin första ungdoms-
kommitté, något som av idrottsforskare betraktas
som den svenska ungdomsidrottens födelse (i dess
organisatoriska former). Riksidrottsförbundets åt-
gärd ledde snart till att specialförbunden följde ef-
ter med egna kommittéer och arbete med ungdoms-
idrott.

Det är åtgärder som kan ses som statsappa-
raternas dialektiska svar på de sociala problem som
hade börjat uppstå bland de växande ungdomska-
drarna. Som en del av dessa åtgärder kan också det
av Edwin Ahlqvist samma år, 1942, sjösatta vecko-
tidningsprojektet Rekord-Magasinet betraktas. I
Rekord-Magasinet hyllades sportmannaideal som
skötsamhet, pliktkänsla, flit, kämpaanda, ärlighet
och osjälviskhet och tidningen blev för många år
framåt pojkarnas favoritlektyr.

Även Radiotjänst kom att bidra till ungdomens
idrottsliga fostran. Något helt nytt var den intro-
duktionskurs till ishockeysporten som man startade
på hösten 1945 i samarbete med Svenska Ishockey-
förbundet. Detta i en serie program som gick under
samlingsrubriken Med klubba och puck. Det var
den första verkliga idrottskursen i svensk radio och
den kompletterades med bildillustrerade små upp-
satser i ämnet i (den både ansedda och hyfsat popu-
lära) veckotidningen Röster i Radio. Med detta fick
ishockeysporten en ordentlig hjälp med att etablera
sig som folksport i Sverige – innan Hyland slutgil-
tigt befäste sportens starka publikförankring som
referent vid ishockey-VM i Stockholm 1949.
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Mot slutet av 1940-talet blev inslag från skol-
idrottstävlingar vanligt förekommande i radion. På
våren 1948 startades även en idrottsinriktad
programserie med ”idrottsgissning” för ungdom
kallad Klara – färdiga – gissa! som förstås anspe-
lar på idrottstävlingarnas ”Klara – färdiga – gå!”.
Under 1949 kunde barn och ungdom, flickor och
pojkar, även lyssna på uppläsningar ur böcker som
den om Sven Skidlöpare och Gunnar Grens
fotbollsbok Från Gröna vallen till Wembley. Strax
därefter skapades också den stående program-
rubriken Idrottshörnan. Under hela (det troskyl-
diga) 1950-talet igenom frodades sportrelaterade
programinslag för barn och ungdom.

Sporten i lokalradion,
med exemplet Sundsvall
Jämte de rikssända sportbegivenheterna fanns hela
tiden de lokala sportsändningarna. Vid radiostarten
1925 fanns fem stationer som bedrevs i Radio-
tjänsts regi. Dessa låg i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Sundsvall och Boden. Till detta fanns en
mängd mindre radiostationer drivna i privat regi.
Dessa fick fortsätta verka i egenskap av distributör
av Radiotjänsts sändningar, men under 1920- och
1930-talen kom de privata lokalstationerna att av-
vecklas och ersättas med statliga.

Det var emellertid bara två av lokalkontoren,
Göteborg och Malmö, som från första början fick
heltidsanställda föreståndare, dvs. fasta program-
kontor. Resten av landets stationer täcktes av
deltidsengagerade ombud och tekniker, ett förhål-
lande som kom att råda i praktiskt taget 25 år. Det
skulle dröja ända till 1950 innan en tredje heltids-
anställd provinschef tillsattes, denna gång i Sunds-
vall. Programombuden hade, liksom flertalet av
Radiotjänsts anställda, huvudsakligen akademisk
utbildning och speciellt yrkeskategorierna lektorer
och rektorer var starkt representerade: de ägde
bildning och en representativ vana som gjorde att
de väl smälte in i den starkt folkuppfostrande och
smaknormerande framtoning som Radiotjänst hade
fram till slutet av 1940-talet.

Historien om den lokala radioverksamheten är
historien om hur centralmakten allt eftersom kvä-
ver de lokala stationernas verksamheter. Det fanns
hos Radiotjänst en misstro beträffande de lokala
stationernas programverksamhet och centralise-
ringen innebar att de lokala, fortlöpande föredrags-
och reportageverksamheterna successivt kom att
upphöra. Dock fanns det vissa programtyper som
levde kvar. Bland dessa fanns förutom bl.a. guds-
tjänster bevakningen av det lokala idrottslivet: de

flesta stationer behöll nämligen sina lokala idrotts-
krönikor. I och med krigsutbrottet 1939 upphörde i
stort sett all lokal programverksamhet – utom vissa
lokala sportutsändningar.

Som en följd dels av att centralmakten stärkte
sitt grepp om programverksamheterna, dels av kri-
get, fanns endast 16 programbud kvar 1946, mot
runt 25 före kriget. Efter kriget började emellertid
Radiotjänst att expandera kraftigt, vilket innebar
att kraven ökade på mer programproduktion och
därmed också på provinsen. Som en följd av detta
skedde 1950 en omorganisation av distriktskon-
toren och som innebar en tilltagande (journalistisk)
professionalisering av den regionala verksamheten
med heltidsanställd personal vid fyra nyskapade di-
striktskontor, vid sidan av ombuden vars skara
återigen ökade vid ingången till 1950-talet. Det
skulle dock dröja till slutet av 1950-talet innan det
etablerades någon egentlig regional nyhetsverk-
samhet. Programarbetarnas sammansättning ute i
distrikten kom sedan under 1960-talet att succes-
sivt förändras så att nya rekryteringar i allt större
utsträckning gjordes bland journalister och redak-
törer med erfarenheter från dagspressen.

I Sundsvall konstituerade sig Radiotjänsts
programkommitté den 28 januari 1925, med en rek-
tor som ordförande. Ännu en rektor samt en lektor
och en telegrafdirektör ingick också i kommittén.
Sundsvall fick en ny s.k. storstation 1929 men 1936
upplöstes programkommittéerna.

Efter c:a ett års rundradioverksamhet tycks ti-
den ha blivit mogen för införandet av en lokal
idrottskrönika. En sådan, betitlad Idrottsnytt, dyker
upp i januari 1926 på söndagskvällarna efter riks-
programmets slut, c:a 21.50, men försvinner efter
ett halvår. Idrottsnytt skulle i koncentrerad form re-
dogöra för de lokala idrottshändelserna. Idrotten
dök stundom också upp som föreläsningsämne.

Under 1927 infördes en Mellersta Norrlands
idrottskrönika, vilket kan ses som ett led i en tidig,
programpolitisk omsvängning till förmån för det
populära och specifikt lokala i distriktets sociala
och kulturella liv. I februari 1928 dök också rubri-
ken Idrottsnytt upp igen. Det tyder på att idrotts-
krönikorna började inta en fastare plats i de lokala
radioverksamheterna. Dock tycks ingen idrottslig
programpunkt vid någon rundradiostation ha sänts
strikt regelbundet vid den här tiden, dvs. varje
vecka. Så tycks ha varit fallet ännu under 1930-ta-
let. Direktsändningar från idrottstävlingar tycks
också ha varit sällsynta på grund av de mycket be-
gränsade programresurserna.

Dock tycks de lokala idrottskrönikorna ha erhål-
lit ett allt större lyssnarunderlag, en allt större po-
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pularitet, under 1930-talet. Att programtjänste-
mannen själv skulle kunna hålla koll på regionens
expanderade idrottsliv förslog emellertid inte länge
till. Därför började man att anlita personer som till
sin profession sysslade med idrott till att ombesörja
idrottskrönikan. Senast från och med vårsäsongen
1931 anlitades ”kassör” Olof Isacson, vilken hade
en gedigen idrottsförankring, som den förste av
dessa externt rekryterade idrottskrönikörer. Under
sommaren samma år och för ett flertal år framöver
övertogs dock den idrottsliga krönikorsysslan av re-
daktör Rudolf Andréen, som 1929 hade blivit chef
för den nystartade sportavdelningen på tidningen
Nya Samhället, med huvudredaktion i Sundsvall.

Så sent som i juni 1936, det år då de lokala
programkommittéerna upplöstes (på årets sista
dag), hade man i Sundsvall varit i tillfälle konsta-
tera, att intresset för de lokala idrottskrönikorna
alltjämt var i starkt stigande. Särskilt synes ungdo-
men ha tagit del av dessa utsändningar. Det hjälpte
dock inte: nedläggningen av de lokala programkom-
mittéerna fastställande låg i linje med det avslu-
tande 30-talets organisations- och programpolitik,
syftande till att utöka centralledningen i Stock-
holms makt över programsättningen på bekostnad
av landsortsstationernas egna programverksam-
heter. Kvar blev enstaka ombud, som i Sundsvall
från och med hösten 1938 (och ännu åtminstone
1942) var lektor Yngve Englund, fil. dr. i latin
1934 och från 1937 lektor vid Högre allmänna läro-
verket i Sundsvall. Ännu 1938 kvarstod också Ru-
dolf Andréen som programledare för Idrottsnytt.

Redan vid krigsutbrottet 1939 kom Radiotjänst
att konsekvent stryka alla lokalprogram vid såväl
statliga som privata stationer, efter direktiv från
Telegrafstyrelsens Radiobyrå. Från år 1941 kom lo-
kala program återigen att anordnas men endast i
mycket ringa utsträckning och bestod, förutom av
speciella meddelanden av lokal betydelse, huvud-
sakligen av lantbruksföredrag, riktade till jord-
brukarbefolkningen i olika landsdelar.

En starkt bidragande orsak till de återupptagna
lokalsändningarna tycks ha varit ett under 1941
hållet sammanträde med bolagets ombud vid de
statliga stationerna i landsorten, varvid man från
centralt håll blev varse om, att man på många håll
uttalat önskemål att de stränga restriktionerna åt-
minstone i någon mån upphävdes. Det var önske-
mål man på Radiotjänst i viss utsträckning fann sig
kunna tillmötesgå utan någon större risk:

Sålunda skulle bl.a. vissa lokala gudstjänster
kunna anordnas vid de tillfällen, då t.ex. ett lokalt
evenemang gick av stapeln. Vidare skulle de upp-
skattade lokala idrottskrönikorna vid vissa lands-

ortsstationer kunna återupptas och andra lokala
händelser värda särskild uppmärksamhet kunna be-
aktas i speciella program.

Lekamliga grundbehov (jordbruket), andlig för-
tröstan (gudstjänster) och samhörighetsbefräm-
jande inslag (idrotten) synes alltså ha varit det som
i första hand prioriterades på det lokala planet un-
der krigsåren.

Vid krigsslutet var Malmö, Göteborg och
Sundsvall de enda orter utanför Stockholm med
fast anställd personal, som bidrog med inslag för
riksprogrammet. På cirka 30 andra platser i landet
fanns istället frilansombud. Antalet fast anställda
provinsmedarbetare var ännu 1952 sammantaget
ungefär lika stort som 1935, 16 respektive 14.
Detta trots att den totala personalstyrkan under
samma tid hade ökat från 75 till 385. Ännu 1955,
strax före den stora distriktsutbyggnaden, var
Radiotjänsts fasta personal utanför Stockholm be-
gränsad till ungefär 15 personer. Till detta fanns
alltså ett antal deltidsavlönade landsortsombud för
Radiotjänst runt om i landet. Dessa uppgick 1949
till 25 stycken.

Gunnar Ollén vid Malmöradion har berättat, att
i hans distrikt lokalsändningar förekom i rikt mått
under 1920-talets senare hälft, i reducerat antal un-
der 30-talet och ännu färre i och med andra världs-
kriget. De enda lokala sändningarna av större bety-
delse efter 1945 var den lokala idrottskrönikan.

Under nästan hela 1950-talet, innan den nya,
kraftigt utvidgade distriktsorganisationen växte
fram under decenniets sista år, kom det att pågå en
diskussion kring de lokala idrottskrönikorna, om
dess plats i programmet och om hur mycket de lo-
kala idrottskrönikörerna skulle arvoderas med. De
rörliga programkostnaderna för provinsorganisa-
tionernas idrottskrönikor beräknades säsongen
1951/52 till 17 600 kr., vilket avsåg 40 idrotts-
krönikor från 11 stationer à 40 kr. I februari 1952
beslutades att idrottskrönikorna skulle ”ökas i viss
utsträckning” och senare på våren kunde man kon-
statera de lokala idrottskrönikornas ”fortsatta po-
pularitet”.

År 1955 hade verksamheten kring de lokala
idrottskrönikorna utvecklats och expanderat till en
nivå som framtvingade förhandlingar mellan Ra-
diotjänst och en kommitté ur Tidningsutgivare-
föreningen (TU) angående eventuell ersättning till
tidningarna själva för att radion disponerade deras
medarbetare. Året därpå, 1956, inrättades som sagt
en sportredaktion i Stockholm samtidigt som ännu
en kanal hade tillkommit och med detta ett
dubblerat programutrymme. Tillsammans med ut-
byggnaden av den nya distriktsorganisationen kom
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detta att till viss del ändra förutsättningarna för
den lokala idrottsbevakningen.

Avslutning
Utgångspunkt för denna sammanfattning av den
svenska radions sportverksamheter under de tre
första verksamhetsdecennierna har varit att titta på
utvecklingen före och efter det viktiga året 1947,
då radioledningen klubbade igenom en ny program-
sättningspolitik. Med en så pass grov och generell
periodindelning kan vissa linjer i utvecklingen lät-
tare åskådliggöras, samtidigt som det medför en
risk till att ett visst våld utövas mot den studerade
verkligheten på så sätt att disparata (kedjor av)
händelser tvinnas samman till en enhetlig och mot-
sägelsefri utvecklingsprocess.

Genomgången visar att vissa av radions sport-
programverksamheter lättare och mer direkt låter
sig hänföras till programomsvängningen 1947 än
andra.

Ett tydligt och näraliggande samband med
denna tycks nedläggningen 1948 av den militaris-
tiskt orienterade drillgymnastiken ha, liksom be-
slutet samma år att börja delge radiolyssnarna tips-
resultaten. På större avstånd från 1947 ligger Vasa-
loppet 1952 då man på Karusellen delegerade ett

”blåbär” till start. Å andra sidan kan även detta be-
traktas mot bakgrund av och som en tämligen lo-
gisk utveckling av de mycket folkligt lättsamma
underhållningsprogram som startade 1947 med
Lördagskväll.

Inte heller de barn- och ungdomsinriktade sport-
programverksamheterna har en alldeles tydlig
koppling till 1947 års programomläggning. Starten
under hösten 1945 av instruktionsserien Med
klubba och puck kan emellertid ses som en del av
den expansion – såväl personal- som program-
mässigt – som vidtog efter kriget och som bidrog
till 1947 års kursändring. Redan åren därpå, 1948
och 1949, initierades också en rad nya och mer lätt-
samt hållna sportprogram för barn och ungdom.

Den gren som minst tydligt hänför sig till 1947
års beslut är den lokala idrottsbevakningen. Ut-
vecklingen av denna synes ha varit betingad av mer
övergripande och långsiktigt verkande faktorer.
Sett i ett större tidsperspektiv kan det ändå fastslås
att den lokala programverksamheten låg på en
miniminivå efter krigsslutet, och att dess fortle-
vande och uppryckning vid ingången till 1950-talet
i inte ringa grad var avhängig idrottsbevakningens
traditionella roll och publika betydelse för de lo-
kala programverksamheterna.
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