Västerbotten •

Från Stenåldern till Stenmark
Om skidor, skidåkning och Svenska Skidmuseet.

I detta nummer
Detta nummer har få tt sitt tema med anledning av
att Svenska skidmuseets nya basutställning öppnats.
Antikvarie Kennet Åström, som har ansvaret för
skidsamlingen, har planlagt numrets innehåll och
svarar tillsammans med Ove Norberg för de inle
dande texterna, som närmast ansluter till utställ
ningen och skidmuseets samlingar. Som särskild
bilaga till häftet medföljer det tryck som utgavs
till öppnandet och presenterar några av de intres
santaste skidorna i utställningen.
Skididrottens historia tecknas i översiktliga artik
lar av Lennart Forsberg, Vidar Martinell och Sven
Plex Pettersson. Illustrationerna är hämtade ur
Friluftsfrämjandets bildarkiv, som överförts till
skidmuseet. I de fall då uppgift funnits om fo to 
grafens namn, har detta angivits.
Avsikten var att i häftet också nytrycka Erik
Collinders uppsats »Skidlöpning», publicerad
1888 i Viktor Balcks »Illustrerad Idrottsbok», del
3. Uppsatsen var den första mera omfattande
studien om skidans och skidåkningens historia
och den är fortfarande m ycket läsvärd. Emeller
tid måste den p g a stoffets omfång utgå vid häf
tets slutredigering - det blev ändå tjockt! Detta

förklarar ett par hänvisningar i texterna till Erik
Collinder som måste förefalla den uppmärksam
me läsaren gåtfulla. Förhoppningsvis skall Col
linders text längre fram kunna tryckas separat,
kanske inleda en särskild publikationsserie
från skidmuseet.
Omslagsbilderna:
Thomas Wassberg vid VM i Holmenkollen 1982.
Foto Harry Lindvall, VK.
Deltagare vid en skidtävling i Särna 1908.
Barn brättar skidor. Hemavan 1951.
Foto Sture a f Ekenstam.
SLÖJDSOMMAR 1984!
De traditionella slöjdkurserna är i år spridda över
hela länet och genomförs tillsammans med de
lokala hembygdsföreningarna:
Jörn 25-29/6 näverslöjd, Bjurholm 2-6/7 trä,
Nordmaling 2-6/7 lin, Dorotea 9-13/7 trä, Gammlia 25-29/6 tryck, färg, 2-6/7 rotslöjd. Program
och anmälan genom hemslöjdskonsulenterna!
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Svenska Skidmuseet 1984
Den 8 april invigde Friluftsfrämjandets ordförande
Torsten Söderhorn Svenska skidmuseets nya bas
utställning i Västerbottens museum. Därmed inled
des en ny epok i skidmuseets historia.
Skidmuseet öppnades första gången för publik
1928 i tornet till hoppbacken på Fiskartorpet i
Stockholm . Det utvecklades till en etnologisk
mönstersamling tack vare den insats major Artur
Zettersten gjorde som intendent och intensivt
verksam skidforskare. När under 1950-talet pro
blem uppstod med lokal och tillsyn överlämnades
samlingen - främst på initiativ av Hans Holmlund,
Bastuträsk - till Västerbottens museum 1963. Den
ställdes provisoriskt u t i Lars Färgares källare på

Gammlia, där den dock fört en undanskymd till
varo. När en ny utställningsvåning byggdes över
folkrörelsearkivet fick länsmuseet möjlighet att
presentera den unika skidsamlingen i en ny bas
utställning i museets huvudbyggnad. Här erbjuds
en ny utgångspunkt för samlingens vidare utveck
ling.
I anslutning till skidutställningen finns »Tjukotka», en filialutställning från Etnografiska museet
Stockholm med material från Nordenskölds Vega-expedition 1878-80. Den presenterades vid
invigningen av Karl Erik Larsson, Etnografiska
museets förre chef, som varit en ivrig tillskyndare
till utställningen i Umeå.
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Kenneth Aström • Ove Norberg

Forskningsöversikt
Från 1800-talets slut och några decennier framåt
företogs många myr- och sjösänkningar. Det var i
samband med sådana arbeten och vanliga dikesgrävningar som förhistoriska skidor påträffades.
Det första dokumenterade fyndet är en skidspets
från Klöverfors, Byske, Västerbotten, insänd till
Skellefteå museum 1891 av E Lundqvist, Klöver
fors.
Under 1920-talet hade antalet skidfynd blivit så
stort att man börjat få ett underlag för teorier om
skidans förhistoria.
Språkforskaren/etnologen K B Wiklund skrev i
Skidfrämjandets årsbok På Skidor 1926 den första
artikeln om förhistoriska skidor. Inledningsvis cite
rar han den danske etnografen Gudmund Hatt:
»Några etnologer vilja gärna föreställa sig, att kul
turfenom en av samma slag, som förekomma i olika
trakter, ha lokalt och sinsemellan oberoende ur
sprung. Andra åter ha en naturlig obenägenhet m ot
att antaga dylika lokala, sinsemellan oberoende ur
sprung och föredraga att söka efter kulturcentra
och efter de vägar, längs vilka en överflyttning av
kulturfenomen från en trakt till en annan ägt rum.
.. när vi finna ett visst kulturelem ent utb rett över
en större, sammanhängande yta, ha vi både rätt och
skyldighet att söka efter ett centrum, där det upp
kommit.»
K B Wiklund och hans efterföljare inom skidforskningen hade samma inställning som G Hatt
och sökte därför efter ett skidans urhem och disku
terade spridningsvägarna därifrån över den eurasiska kontinenten.
De som förde skidforskningen vidare i Sverige
var framför allt Gösta Berg, Ernst Manker och
Artur Zettersten. I Norge gjorde Nils Lid stora in
satser och i Finland Toivo Itkonen.
Skidorna indelades i olika grupper efter typen av
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bindning och försök gjordes att ordna dem i en
kronologisk serie med den enklaste som den äldsta.
Skidtyperna kallades den arktiska, den södra, den
skandiska och den bottniska typen. Vidare disku
terades sambandet mellan skidan och snöskon och
deras respektive ursprung. Flera teorier fanns, bl a
en som härleder snöskon ur kinesiska sumpskor.
Enligt Gudmund Hatt hade snöskon utvecklats ur
sandalen, en tanke som tilltalade K B Wiklund. Han
tyckte nämligen att snöskor och skidor var alltför
olika i form för att ha ett gemensamt ursprung.
Han tänker sig därför på motsvarande sätt att den
skinnklädda skidan har uppkomm it ur den »ludna
vinterskon». Teorin om så skilda ursprung gör det
enligt K B Wiklund meningslöst att spekulera om
vad som var först — skidan eller snöskon. Andra
forskare åter hävdade att snöskon, på grund av sin
större utbredning, måste vara äldst.
Efter nästan två decenniers skidforskning utkom
det stora verket »Finds of Skis from Prehistoric
Time in Swedish Bogs and Marshes». Det inleds
med ett stort kulturhistoriskt avsnitt författat av
Gösta Berg. Två geologer, Erik Granlund och Gösta
Lundqvist, redovisar de pollenanalytiska datering
arna och en fyndkatalog är sammanställd av Artur
Zettersten. Boken kom ut i två upplagor, 1941 och
1950. Efter detta storverk publicerades endast ett
fåtal artiklar under 1950- och 1960-talen. E tt för
sök att gå vidare gjorde Ernst Manker i en artikel i
Fornvännen 1971. Han föreslår där en ny gruppe
ring av skidtyperna, som bygger på konstruktionsdetaljer — fotplattan i kombination med undersi
dans utformning. Han urskiljer följande typer:
A med 4 vertikala hål genom skidan för bind
ning, tidigare arktisk typ (Kalvträskfyndet).
B med utsparade sidolister som inramar fotstö
det, tidigare södra typen (Riihimäki- och
Viitasaari-fy nden).

Ci med upphöjd och indragen fotplatta med ver
tikalt öglehål, utan ränna
C 2 med samma fotplatta men med en ränna
C3 med samma fotplatta men med två eller tre
rännor
C4 med samma fotplatta men med sidolister på
undersidan.
C 1 -C3 kallades tidigare den bottniska typen och
C4 den skandiska typen.
Ernst Manker efterlämnade vid sin död 1972 ett
bokmanuskript om fornskidor, vilket ännu ej redi
gerats och utgivits.
Den kulturhistoriska forskningen var vid den tid
då studiet av förhistoriska skidor började, starkt
präglad av spridningsteorier och tankar om ett ur
hem för skilda kulturelem ent — en kulturens vagga.
Gudmund Hatts och K B Wiklunds uttalanden och
våghalsiga hypoteser om snöskons och skidans u r
sprung och utveckling belyser detta.
E tt problem med denna typ av spekulerande är
att slutsatserna i så hög grad beror på vilka form
egenskaper man väljer som utgångspunkt. Några
finska forskare har t ex intresserat sig för skidans
undersida och styrrännans utformning och de kom 
mer på det sättet fram till helt andra »släktband»
mellan skidtyperna.
En stor brist hos den tidiga skidforskningen var
att en koppling saknades mellan skidans form och
den terräng och de skilda snöförhållanden den an

vändes i. Under 1800-talet fanns i Norrland en
mångfald skidformer — de flesta utform ade för en
speciell användning: hårda tjurvedsskidor för skarföre, s k bredannare för lössnöföre, vackert ornerade högtidsskidor och oliklånga skidor för jak t med
spjutstav. Dessa väsensskilda skidor har alla upp
höjd, indragen fotplatta och skulle enligt den gäng
se typologiska synen tillhöra den bottniska typen!
Troligt är att även de människor som använt de
forntida skidorna på motsvarande sätt hade flera
skidor för olika behov och fören.
En annan brist i hittillsvarande skidstudier är att
ingen intresserat sig för hur skidämnet är uttaget ur
stocken, d v s hur vedens årsringar ligger i förhållan
de till glidytan, parallellt eller i rät vinkel.
Dels är det intressant att två olika tillverkningsprinciper funnits samtidigt och dels har skidorna
förslitits olika. E tt studium av dessa två egenskaper
hos materialet skulle kanske kasta n y tt ljus över
problem et med konvex eller plan undersida.
I det följande skall vi nöja oss med att redovisa
skidors och snöskors faktiska utbredning, samt an
tyda de C 14-daterade skidornas miljöbakgrund.
Samtliga åldersangivelser på dessa skidor är kalibre
rade, d v s justerade, C14-värden. Det bör framhål
las a tt inga av skidorna påträffats under arkeotogiska utgrävningar och därför inte med säkerhet kan
kopplas till andra fynd eller kulturlämningar. Samt
liga beskrivna skidor är tillverkade av tall.

C 14
Kol är det viktigaste grundäm net i alla levande organis
mer, där det förekom m er i flera föreningar, t ex k o l
hydrater.
C 14-m etod en bygger på det faktum att d et i växter
även finns en del k ol av den instabila C 14-isotop en ,
som står i e tt visst m ängdförhållande till den stabila,
»vanliga» C 12-isotopen . V äxter upptar C 14 gen om at
m osfären och det förs vidare genom näringskedjan så
att i alla levande organismer samma förhållande råder
mellan m ängden C 12 o ch C 1 4 . När en växt dör upp
hör tillförseln av C 14-iso to p en . D et tidigare förhållan
det mellan isotoperna rubbas vidare genom att C 14
börjar sönderfalla m ed en bestäm d hastighet i förhållan
de till C 12. Halveringstiden för C 14 är 5 .7 3 0 år, vilket

innebär att det efter denna tid återstår endast hälften
av den ursprungliga mängden C 14. Problem et m ed dateringsm etoden är att förhållandet m ellan isotoperna
inte varit konstant under årens lop p , vilket bl a beror
på soleruptioner och förändringar i jordens m agnetfält.
D etta m edför att dateringar m ed C 14-m etod en inte
överensstäm m er med kalenderår. M ed hjälp av s k
dendrokronologi (årsringsanalys på träd) kan man dock
kalibrera, »justera», C 14-åren till vanliga kalenderår.
För att kom m a tillräckligt långt tillbaka i tid en har
man bl a använt sig av den långlivade B ristleconetallen,
som kan bli upp till 5 .0 0 0 år gammal. G enom att C 14datera årsringar vars ålder man kan räkna fram , erhålls
de s k kalibreringskurvorna.
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C 14-daterade förhistoriska skidor i skidmuseet
De tidiga norrländska stenåldersboplatserna sedan
landisen dragit sig tillbaka dateras till ca 6.000 f Kr.
De befolkades med rörliga jagande och fiskande fa
miljegrupper, med verktyg och redskap av skiffer,
kvarts och senare söderifrån importerad flinta.
Det är från denna första stenåldersepok som
Kalvträskskidan daterar sig, världens äldsta skida.
Den hittades vid dikesgrävning hösten 1924 i en
myr utanför Kalvträsk, Västerbotten. Den dateras
till 3.200 f Kr. Vid fyndtillfället var båda skidorna
hela, men vid transporten föll den ena skidan i bi
tar. Till skidorna hör även en skovelstav med tydli
ga bearbetningsspår efter verktyg, sannolikt ett håleggat stenverktyg. Skidan är 204 cm lång och 15,5
cm bred (från bindningen avtar den i bredd bakåt).
Undersidan är plan och översidan har en svagt mar
kerad rygg. Kalvträskskidan är det enda förhistoris
ka exemplet på den s k arktiska typen (A enligt
Manker), vilken kännetecknas av två par vertikala
hål genom vilka bindningsremmen dragits. Denna
bindningstyp var vanlig i stora delar av Sibirien än
da in på 1900-talet.
Från omkring 2.000 f Kr och under århundrade
na framöver sker stora förändringar. Nya föremålsformer och helt nya material såsom kvartsit och as
bestkeramik uppträder. Här och var förekommer
bronsföremål. Även bosättningsmönstren förändras
och utefter kusten börjar kuströsen anläggas.
Under denna period har skidorna från Hoting,
Ångermanland, Storbäck, Västerbotten, och Anumark, Västerbotten, använts.
Hotingskidan hittades vid dikesgrävning 1921.
Den är nu daterad till ca 1.500 f Kr. Skidan är inte
fullständig, ca 1/3 av bredden på skidans vänstra si
da saknas. Den är 111 cm lång, 10 cm bred. På brät
tets undersida syns tydliga spår efter verktyg.
Hotingskidan är det äldsta kända exemplaret av
Mankers grupp C, vilken kännetecknas av den upp
höjda, indragna fotplattan, genom vilken e tt hori
sontellt bindningshål är täljt.
Storbäckskidan hittades 1935 vid dränering av
en myr utanför Storbäck, Dorotea. Den dateras till
ca 1.200 f Kr och är 144 cm lång och 17-18 cm
bred. Skidan är inte kom plett — den verkliga bred
den har troligen varit drygt 20 cm. Den tillhör sam
ma grupp som Hotingskidan.
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Anumarkskidan hittades 1936 vid myrdikning.
Den dateras till ca 1.000 f Kr. Till skidan hör även
en fragmentarisk skovelstav. Skidan är 178 cm lång
och 18,5 cm bred. Även denna skida hör till grupp
C.

Färnässkidan. Till vänster den upph öjda, indragna fo tp la tta n .
Till höger syn s u rta g et p å skidans undersida.

I Skidmuseets samlingar finns en skida från Dalarna,
Färnässkidan, som dateras till 350 e Kr. I området
kring Siljan fanns vid denna tid jordbrukare och
man har vid utgrävningar funnit ett rikt bestånd av
jäm f öremål.
Vid myrdikning 1932 hittades skidan i så gott
som kom plett skick. Den är 204 cm lång och 15
cm bred. På skidans ovansida finns en enkel linje
dekor. Bindningskonstruktionen är densamma som
på Hotingskidan. Det är undersidan på denna skida
som är intressant. De ovan behandlade skidorna har
samtliga plan undersida, men Färnässkidans under
sida är försedd med sidolister. Det lägre liggande
planet innanför dessa lister kan ha varit skinnklätt.
Man gled alltså på sidolisterna och fick fäste med
hjälp av skinnet. Färnässkidan är ett av de äldsta
exemplen på denna skidtyp, som kallats den skandiska och tillhör Mankers grupp C4 .
Från Billtjärn, Ångermanland, kommer ett frag
mentariskt skidfynd som är daterat till ca 650 e Kr.

Skida från K alvträsk, V ästerb.
3 2 0 0 f K r.

Skida från H oting,
Å ngerm anland.
1 5 0 0 f K r.

S kida från S to r 
bäck, V ästerb.
1 2 0 0 f Kr.

Skidan hittades vid myrdikning sommaren 1929.
Fragmenten utgör merparten av skidans framända.
Undersidan har en flack ränna — Mankers grupp C2 .
Alla de återstående C 14-daterade skidorna till
hör vikingatid. Gemensamma drag för dessa skidor
är att de har plan undersida och samma bindningskonstruktion som Hoting — typ C i .
Siikavuopioskidan hittades 1930 vid en strand
bank av Viekkujoki, Norrbotten. Den är daterad
till ca 900 e Kr. Den är spetsig i båda ändar och är
113 cm lång och 11,4 cm bred vid fotplattan.
Sydenskidan hittades när man i september 1932
placerade u t artillerimål nära Degerträsket utanför
Boden, Norrbotten. Den dateras till ca 950 e Kr
och är 178 cm lång samt 14,7 cm bred vid fotplat
tan.
Slagnässkidan hittades vid myrdikning 1927. Den
dateras till ca 1.000 e Kr. Brättet saknas på skidan,
i övrigt är den kom plett, 11,5 cm bred'. Spetsig bak
ända.
Fyndet från Arvträsk, Västerbotten, består av
två fragmentariska skidor — den längsta 114 cm
lång och 12,5 cm bred. Skidorna har spetsig bak
ända. De dateras till ca 1.000 e Kr.

Skida från A num ark, Västerb.
1 0 0 0 f Kr.

Skida från Siikavu opio, N orrb.
9 0 0 e Kr.

Skida från Slag
näs, N orrb.
1 0 0 0 e Kr.

Det totala antalet fynd av förhistoriska skidor
(från tiden före 1050 e Kr) och fornskidor är
nu 189. Från Finland är 89 fynd kända med en
spridning från Karelen och nordväst u t över he
la landet. 85 har hittats i Sverige med sprid
ning från riksgränsen i norr till Dalarna i söder.
Utöver dessa har ströfynd gjorts i Uppland
och Närke. 15 har hittats i Norge, glest spridda
över hela landet från östfinnm ark till Sydnorge.
Regionalt är fördelningen följande:
Finland: Karelen 8 fynd, Nyland 1, Egentliga
Finland 3, Savolaks 10, Tavastland 13, Satakunta 13, Södra Österbotten 14, Mellersta
Österbotten 15, Norra Österbotten 8 och
N orrbotten (Tornedalen) 4.
Sverige: Lappland 34, N orrbotten 18, Väster
botten 14, Ångermanland 8 , Jäm tland 6 ,
Dalarna 3, Uppland 1 och Närke 1.
Norge: Finnmark 4, Troms 1, Nordland 4,
Nord-Tröndelag 1, Hedmark 3 och VestAgder 2.
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Äldre bildframställningar av skidlöpare
Utom själva skidorna finns en intressant källa till
kunskapen om förhistoriska skidor, nämligen häll
ristningar.
På de stora hällristnings- och hällmålningsfälten i
mellersta Norrland finns inga skidlöpare avbildade,
men i Norge finns en skidlöparfigur på en hällrist
ning på Rödöy, Helgeland. Från Sovjetunionen
finns flera hällristningslokaler med skidlöparfigurer,
bl a Bessov-Noss vid Onegasjön och Zalavrouga vid
Vita Havet.

Rödöyristningen avbildar två skidlöpare, där den
ena är hälften så stor som den andra. Storleksför
hållandet mellan man och skida är dock detsamma.
Skidorna är ca 2 1/2 gång större än mannen, d v s
ca 4 1/2 meter. En teori på 1930-talet var att rist
ningen föreställde en man i en sorts båt, men den
är numera förkastad.
«S'> . »

Ristningslokalen från Zalavrouga är den absolut
mest intressanta. Där blir man nämligen åskådare
till en jaktscen; ett helt händelseförlopp avbildas:
spåren efter älgarna och skidspåren förmedlar på
ett tydligt sätt tidsföljden i älgjakten. Scenens tre
skidåkare har på vissa ställen lämnat trampspår och
stavtag efter sig, på andra ställen långa, samman
hängande spår med enstaka stavtag, vilket kan tol
kas som uppförsbackar och utförslöpor. Efter den
sista utförslöpan delar jägarna upp sig för att in
ringa och fälla de tre älgarna.
Zalavrougafältet innehåller
flera skidlöparfigurer, bl a en
framställning av tre skidåkande
mansfigurer. Man tvistar om
dateringen av Zalavrougaristningarna, men de bör 'kunna
dateras till tidig bronsålder,
2 .0 0 0 -1 .5 0 0 f Kr. Ungefär
samma ålder bör Rödöyrist
ningen ha.
Den äldsta kända bildframställningen av skidlö
pare i Sverige är Bökstastenen, Uppland. Även här
skildras en jaktscen, troligen älgjakt. Bilden domi
neras av en ryttare med spjut (?) i hand som förföl
jer en älg. I älgens bakhasor jagar två hundar och
två fåglar, jaktfalkar — den ena har slagit sig ner på
älgens huvud, den andra flyger ovanför textslingan.

&

'V t'

f e
H ällristningen i Zalavrouga, S ovjetunionen.
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I vänstra hörnet står en man på skidor, beredd att
avfyra en pil från sin båge. Bökstastenen dateras till
ca 1050 e Kr.
En annan intressant bildkälla är de
samiska trolltrum m orna. De är fyllda
med figurer ur samernas andliga och
materiella kultur. Bland dessa figurer
finns flera skidlöpare, bl a en på en
trum ma från Åsele lappmark. Den används sedan
drygt ett år som Svenska Skidmuseets logotyp.
Knappast någon av de bevarade trum m orna är
äldre än från 1500-talet, men Ernst Manker hävdar
att figurernas utseende och motiv är långt äldre än
Bökstastenens bilder.

B ökstasten en , U ppland, från 1 0 5 0 e K r.

Snöskor
Det finns i Sverige inga förhistoriska fynd av snö
skor, men det finns flera snöskotyper som använts
in i vårt sekel. Snöskor har i vårt land särskilt n y tt
jats vid korta transporter i närheten av gården och
för upptrampning av stigar mellan byggnaderna.
Olika former av snöskor för hästar har förekomm it
i snörika skogstrakter. Snöskor avsedda för männi
skor är av tre klart avgränsade typer med skilda u t
bredningsområden :
Ram typen har en rund eller oval ram, i vilken
man spänt ett flätverk av vidjor. Den var vanligast
i nordsverige.
Stegetypen består av två längsgående lister som
är hopfogade med tvärslåar. Den har förekomm it i
stora delar av landet.
Plattypen består helt enkelt av e tt rektangulärt
eller runt trästycke. Många av hästtrugom a var av
denna typ.

R a m ty p .

P la tty p .

Stege ty p .

P la tty p , fö r häst.
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H erman Sundin, B ra ttb ä ck en , Tåsjö, Å ngerm anland, 1 9 2 8 .

Snöskor har varit spridda i snövinterområden på
norra halvklotet samt i Anderna, över hela den
eurasiska kontinenten har snöskor använts i områ
den där även skidor varit vanliga. Förhållandet i
Nordamerika är helt annorlunda. Där har snöskon
inte haft konkurrens av skidan förrän i relativt sen
tid. De snöskor som använts där är mycket elegan
ta och konstruerade enligt ramprincipen. Denna
lätta och avancerade snösko har fungerat som ett
perfekt redskap för långfärder i djup snö, t ex vid
bisonjakt.
I Kanada har långlopp i snöskolöpning arrange
rats — en parallell till våra långlopp på skidor.
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B jurbäcken, V ärm land, 1 9 1 0 . F o to N ordiska m useet.

S n ösko av ra m ty p , O ntario, Kanada.

Skidmakaren
När skidan var en nödvändighetsartikel var skidtillverkningen en del av hemslöjden. Det arbete som
lagts ned på skidornas utformning har varierat. Li
kaså har kunskaperna om hur skidämnena tagits ut
varit mer eller mindre djupa. Men bland dem som
för sitt livsuppehälle varit beroende av skidor u t
vecklades en ingående kännedom om träets egen
skaper och olika skidtypers lämplighet i skilda snö
förhållanden. Lokala tillverkare som förvärvat stör
re färdighet än andra i dessa frågor fick anseende
som skidmakare. Bland äldre skidmakare kan näm
nas samen Lars Aron, Raukasjö, Jämtland, Susspa
Olof Andersson, Transtrand, Dalarna, samt Per och
Hans Wiborg, Orsa, Dalarna.
Den tidigast beskrivna skidtillverkningen förefal
ler ha varit en bisyssla för människor som levat un
der knappa omständigheter. Från Dalarna finns
uppgifter om kringresande skidmakare, som bodde
på gårdarna under arbetet. Bönderna i Mora anlita
de vad man kallade »skidsnickare» från Orsa finn
mark.
Med den ökade efterfrågan på skidor etablerar
sig snart nya skidtillverkare, som inte alla tillägnat
sig de rätta kunskaperna om bl a träets egenskaper.
D etta ledde ofta till kvalitetsförsämringar. För kort
torkningstid på skidvirket gav vinda och krokiga
skidor som blev obrukbara.

I början av 1890-talet levererades fortfarande
större delen av den årliga skidproduktionen från lo
kala skidmakare. Tusentals par handslöjdade skidor
sändes under denna tid från Norrland, norra Fin
land och Norge till Stockholm och andra orter i
landet. Även från Västerbottens inland skickades
skidor. »Likaså torde även de utm ärkta Tärnaski
dorna i vinter bli tillgängliga i handeln, vilket skulle
vara en välbehövlig förstärkning av den s k lappskidtypen, vilken alltför litet förekommit, åtminstone
här i huvudstaden.» (Föreningen för skidlöpningens
främjande, styrelseberättelsen 1894.)
Efterhand förändras de folkliga skidtyperna så
att de bättre lämpar sig för idrottsändamål.
Dekorerade skidor
En del av skidmakarna smyckade sina skidor med
vackra geometriska mönster och flätmönster, en
tradition som går tillbaka till förhistorisk tid. Färnässkidan från 350 e Kr är det äldsta dekorerade
skidfyndet.
Under 1800-talets andra hälft försvinner nästan
helt den traditionella dekoren. Massproduktion av
skidor till följd av skididrottens genom brott och
stadsbornas ökade skidintresse samt Skid- och Fri
luftsfrämjandets försök att i stora utställningar ver
ka för standardisering och likriktning förändrar
skidmakarens syn på sitt hantverk. Han förenklar
de äldre mönstren och utvecklar i stället en indivi
duell dekor med bl a vegetativa inslag. Dekoren blir
något av skidmakarens firmamärke.

»Ville man ha sig ett par skidor, skulle man gå
till stora torget, där stundom kringresande
lappar och Orsabor brukade sälja skidor, laggkärl o dyl. Men som det var långt mellan be
söken, fick man gemenligen vända sig till nå
gon av stadens handlande som stunplom tog
hem mindre lager av skidor. — Kunde m a n
inte få vad man önskade här i staden, måste
man tillskriva någon av sina vänner på lands
bygden eller s k skidmakare i Los eller Orsa.»
G ävle IF :s M innesblad 1 9 0 7 .

S : t H an skorset, so m idag u tm ärker våra k u ltu r
minnen, p r y d e r e t t av våra vackraste m y rfy n d ,
A jaurskidan från 1 1 0 0 -ta let.
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En berömd skidmakare
Båtbyggaren och skidmakaren Lars-Henrik Thurfjell (1828-1914), från Mannön, Nederluleå, Norr
botten, utvecklade sin egen speciella dekor. Skidor
ur hans produktion prisbelönades vid många natio
nella och internationella skidutställningar, bl a i
Stockholm 1866. Hans skidor finns representerade
i alla större skidmuseer samt i British Museum.

Några västerbottniska skidmakare:
Jonas Lundmark, Storbrännan, Byske
A xel Aberg, Akulla b y , Bygdeå
Gustav A ndersson, Karlsgård, L ycksele
L J H olm ström , Lövånger
Erik Lind, Norrfors
J N orström , Klutmark, S k ellefteå
O lof Å ström , Klutmark, S k ellefteå
A ugust Håkansson, Sävar
Johan Eriksson, Tavelsjö
J A Sjöblom , Tavelsjö
O lof Berglund, Tärna
Oskar H ultm an, Um eå
Abraham Fernström , Tärna
N Sjögren, V ästerhiske, Um eå.

D ek o rera d e sk id o r från (fr v) O viken, Jäm tlan d, Sorsele,
V ä ste rb o tte n ; S k ellefteå , V ä sterb o tten ; Å s, Jäm tlan d; N ed er
luleå, N o rrb o tten . D en sista skidan är tillverkad av Lars
Henrik Thurfjell o ch p risb e lö n t bl a 1866.

Hantverksmässig skidtillverkning
Vid hantverksmässig skidtillverkning har de flesta i
Norden förekommande träslagen någon gång an
vänts. Generellt kan sägas att björk, tall, ask, asp
och gran varit vanligast. I en del fall har vissa träslag
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också varit intimt förknippade med en särskild skidtypBjörk och asp har främst använts vid tillverkning
av lössnöskidor, tall- och grantjur till löpskida och

andur samt skarskidor. För tillverkning av »vargski
dor», extrem t breda lössnöskidor för jakt, användes
vanligen tall och gran. Den norska telemarksskidan
tillverkades före sekelskiftet framförallt av tall, där
efter vanligen av ask och hickory. Till de traditionel
la finska skidtyperna harm an främst använt björk.
Det var förr vanligt att man vid färd i skogen tit
tade efter lämpligt skidvirke. Ibland höggs ämnena
u t med en gång — ett bruk som varit känt bl a hos
samema. De hade med sig sin hyvelsäck, »råkkervåss», u t i skogen och grov hyvlade ämnena på plats.
På så sätt blev de ju också lättare att frakta hem.
Ibland märktes träden och hämtades senare. För att
pröva om virket var rätvuxet, provtäljdes det med
yxan. Allmänt gällde att björk som vuxit i torr gran
skog gav de bästa skidämnena. Där hade skugga och
vindskydd gjort dem kvistfria och rakvuxna.
Klyvningen av skidbjörken
gjordes med yxa och kil; såg
användes aldrig. Därmed togs
trädets naturliga fiberriktning
tillvara, vilket ökade den bli
vande skidans styrka och elasticitet. Från björken togs se
dan skidämnet ut, så att ytsidan
blev skidans undersida eftersom ytveden sedan den
torkat blev starkare än märgveden. Skidan fick där
med även ett naturligt spann. För att motverka sli
taget på glidytan tillverkades björkskidor med lig
gande årsringar. Liksom vid all annan skidtillverkning fick ämnets rotända bli skidans spets.
I allmänhet fick man inte mer än ett par skidor
från varje björk. Det hände också att man fick nöja
sig med en enda. Detta beror på björkens egenskap,
att bilda s k dragved. Vid mera ensidigt verkande
vindtryck rubbas stammens tjocklekstillväxt. Mär
gen komm er därför inte längre att ligga i centrum
utan förskjuts åt ena sidan. Detta innebär att virket
får olika egenskaper i stammens båda halvor. För
att få ut två skidor ur en sådan björk gällde det att
klyva stammen på rätt ställe. Gjorde man fel, kunde
den ena skidan få naturligt spann medan den andra
blev utan. Om skidämnet togs i dalgångar med ensi
digt verkande vindar, var det viktigt att känna till
detta.
Skidmakaren och fjällsamen Anders Norsa är en
av dem som tillverkat björkskidor för eget bruk

A n d ers Norsa vid sin verk b o ck , i färd m ed a tt h yvla kanten
av en skida. En färdiggjord skida och e t t råäm ne ligger
vid sidan om . F o to E rnst M anker.

och för avsalu. Norsa föddes 1881 i en tältkåta vid
Vuolvojaure inom Luokta-Mavas sameby, Arjeplog.
Efter åtta år som nomadiserande same blev han av
hälsoskäl bofast. Vid sidan av jordbruket tillverka
de han skidor till beställare i trakten. Ämnet vid
skidtillverkningen skulle enligt Norsa vara en rätkluven, rak och kvistfri björkstam.
»Helst borde den vara vuxen ’i torrland’; på sur
och sumpig mark var veden svårare att klyva. Björ
ken höggs vanligen på vintern, varvid den klövs och
grovskräddes till råämnen, vilka surrades fast i tjåskaklammer, en rak stockmall, med insidorna åt mal
len. I denna ställning fick ämnena torka i skugga
över följande sommar, för att utarbetas till skidor
nästa höst. Om så var nödvändigt, kunde man dock
torka ämnena vid elden, som vanligen skedde i kå
tan förr i världen, och redan efter ett par dar arbe
ta u t skidorna.
För att skidorna skulle bli fullgoda och inte slå
sig och bli skeva eller spänna sig åt olika håll, måste
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Skidan o m era s m ed vasjkom -hivvel, en dragrits. F o to E rnst
M anker.

A n d ers N orsa m ed e t t p a r n ygjorda skidor. M o t trä d e t står
en tjåska-klam m er med. e tt p a r fastsurrade skidäm n en , och
p å m arken ligger e t t p a r b rä ttsto ck a r. F o to E rn st Manker.

ämnet, björkstammen, klyvas ’i rätt väderstreck’ —
det var ett villkor,- som Norsa höll styvt på. Mot so
len eller med Norsas ord ’i dagen’ hade alltid träd
stammen en viss tjurbildning med bredare årsringar
än på m otsatta sidan. Denna bildning var följaktli
gen starkast åt söder men enligt Norsas mening ej
strikt i söder utan något åt väster, alltså SSV, vilket
kunde förklaras med att trädstammen blev som
bäst uppvärmd först en stund fram på eftermidda
gen. Men om trädet stod i skuggan av annat träd el
ler av en klippvägg på den sidan, kunde tjurbild
ningen i stället vara förskjuten åt öster. Det gällde i
varje fall att lägga märke till, vilken sida av stam
men som stod ’i dagen’, ty i m itten av den sidan
och sålunda m itt igenom tjurbildningen skulle yxan
och kilarna in. Då klövs skidorna u t ’i rätt väder
streck’ och då skulle de bli raka och få samma
spannegenskaper. De båda halvornas utsidor blev
skidornas undersidor.» (Ernst Manker, På Skidor
1948.)

När skidvirket avverkats och eventuellt grovbearbetats, var det viktigt att ämnena inte torkade för
snabbt. Då uppstod lätt sprickbildningar. Ämnet
fick vanligtvis torka cirka ett år, exempelvis i fähu
set, där luftfuktigheten var lämplig. Sista tiden före
slutbearbetningen togs ämnena in i boningshuset
för eldtorkning på takbjälkarna i köket.
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Turordningen vid bearbetningen av det torkade
skidämnet har varierat. Många skidmakare har haft
egna idéer. Det följande är ett exempel.
1. Undersidan hyvlas med fog-, puts- eller skrubbhyvel. Vid tillverkning av björkskidor var det sär
skilt viktigt att böija med bearbetningen av un
dersidan (ytveden), så att så lite trä som möjligt
behövde tas bort. Skidans tjocklek justerades i
stället genom hyvling av ovansidan.
2 . Ämnets kantsidor riktas med foghyvel.
3. Ovansidan hyvlas med hålkälshyvel.
4. Remhål tas upp med stämjärn eller borr och kniv.

Skidor av furu (ej tjur)
På barrträd råder till skillnad från lövträd stora
skillnader mellan ytved och kärnved. E tt skidämne
som innehåller för mycket ytved slår sig lätt och
slits därför ojämnt. Därför tas ämnet av tallens
kärnved, en bit utanför själva märgen. Eftersom
barrträdens tillväxtlager är omväxlande hårda och
mjuka, använder man vid tillverkning av tallskidor
helst kantved, d v s ämnet tas u t så, att årsringarna
ligger vinkelrätt m ot skidans undersida i längdrikt
ningen. På så sätt slits skidan jämnare än om man
använder flaskved där årsringarna ligger parallellt
med skidans undersida. Med kantved erhålles också
naturliga styrränder efter hand som de mjukare till
växtlagren nöts bort. (Även för tallskidor gäller att
rotändan på skidämnet blir skidans spets eftersom
den oftast är ren och kvistfri.)
B rättnin g i k n u t och m ed b rättstege.

Skida av k a n tved .

5. Brättning. Skidan gjordes i stort sett klar innan
den brättades. Men en del skidmakare gjorde på
m otsatt sätt. Före brättningen mjukas skidspetsen genom att doppas i hett vatten eller genom
att bestrykas med tjära och sedan upphettas över
eld. Därefter böjs spetsarna till lämpligt läge med
hjälp av en brättstock (se föreg sida) eller brättjäm (se sid 1 0 2 ), brättning med vidja eller järn
tråd, brättning i knut eller med »spiskroksmetoden» (se bilden på omslagets baksida).
6 . Spanning med klots mellan skidorna. Förekom
om det naturliga spännet var otillräckligt.
7. Upptagning av styrranden med »stavhyvel».
8 . Slutbearbetning av skidans ovansida.
9. Fotplatta av älgbälling eller näver spikas fast.

Skida av gran från U ppland, tillverkad o m krin g 1 8 8 5 . D en
är brättad m ed järn tråd.

Skida av s k flaskved.

Tjurvirket
När en tall eller gran av en eller annan anledning
— hård vind eller underminering av rotsystem et —
börjat luta, bildar den på utsidan ett skyddande la
ger av hård ved innanför barken för att hålla stam
men i upprätt ställning. Virket får en jäm n böjning
som blir kraftigare ju mer trädet lutat. En genom
skärning av stammen visar formen av en kraftig
oval. Då den excentriska tillväxten på trädet blir
mörk och hård, har det bildats tjurved. Denna om
vandling av veden påbörjas redan första sommaren
sedan trädet börjat luta och den fortsätter sedan så
länge trädet växer.
»I tjurveden är däremot skillnaden mellan vårved
och sommarved ej så starkt märkbar, och vårveden
har oftast här mindre utbredning än sommarveden
och är i det närmaste lika färgad med denna. På
starkt utbildad tjur kan till och med årsringarna av
denna orsak vara mycket svåra att bestäm t urskilja,
synnerligast om man endast har en mindre del av

T rädstam m ens förändring g en o m tjurbildning. T h : en tall.
I m itten : sam m a tall ro tb ru te n g en om vin den s påverkan .
T v: sam m a tall cirka 15 a 2 0 år efte r ro tb rytn in g en , bågböjd
g en om tjurbildn ingens inverkan. Ju mera trä d e t lutar, d e sto
starkare tju rbildning i regel.

Självsläppningstall surras fö r a tt ej ta skada när den fälles.

en tvärsnittyta framför sig, t ex spetsen av en skida.
Därav kommer nog den tron, att mycket smala el
ler tättliggande årsringar äro något för tjurvirket ka
rakteristiskt. Förhållandet är emellertid rakt m ot
satt. Årsringarna på den sida av trädet, där tjurve
den bildas, hava alltid större bredd än årsringarna
på m otsatta sidan. Därav kommer sig, att årsringar
na hos ett träd eller en träddel med tjurbildning ic
ke såsom vid normal växt ligga koncentriskt kring
märgen utan excentriskt, mer utpräglat ju längre
tjurbildningen fortgått, och följden härav blir att
tvärsnittet av trädstam med stark tjurbildning näs
tan undantagslöst har en
oval form. Den ovannämn
da rikliga förekomsten av
sommarved med sina hos
tjurveden mycket tjockväggiga celler torde utgöra hu
vudorsaken till att dylik
ved alltid är betydligt hår
dare än normal ved.»
(Sven J Cederberg, På
T värsn itt gen o m trädstam
m ed tjurvedbildning.
Skidor, 1938.)

E tt annat eftertraktat skidämne var självsläppningstjuren, vilken uppkomm er när den mindre elastiska
tjurveden, vid t ex vindpåverkan, släpper från trä
det i övrigt.
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Skidor av tjurved
Tjurträ har i en stor del av Norden varit ett efter
sökt skidmaterial, eftersom det hårda och glatta
träet lämpat sig väl till skidor. Det har bl a den
egenskapen att klabbsnö inte fastnar.
Ämnet till tjurskidan togs helst ur den kvistfria
nedre delen av en gran- eller talltjur, som växt åt sö
der. Talltjur ansågs allmänt lämna bättre skidämnen,
eftersom den var segare och hållbarare. Grantjuren
gav en bra glidyta men den brast lättare, i synner
het om den användes i stark kyla.
Sedan trädet fällts, skars skidämnet ur med spet
sen m ot roten och skidans undersida inåt märgen
eller kärnveden. När ämnet torkade uppstod ett
varaktigt naturligt spann.

Skidtyper

»Fordom då landet var glesare bebygdt, var äfven
färdighet i skidlöpning mera behöflig än i våra da
gar. Oländiga snöfylda skogar och ändlösa snöbetäkta kärrmarker måste passeras åt hvilket håll man
ville sträcka kosan. Utan skidor skulle jägaren vin
tertid ej kunnat bedrifva jakt efter skogens ville
bråd, hvaraf hans familjs uppehälle hufvudsakligen
berodde, utan skidor var det omöjligt att om vin
tern bege sig på fiskfångst, och utan skidor kunde
man ej häller i vintersnön göra besök hos andra
människor, hvilket äfven på den tiden var ett behof
för landets invånare.» (Hugo Rickard Sandberg
1893.)

Löpskida och andur
»Våra dagars liklånga skidor äro visserligen bra som
sportredskap, men frågan är, om de som bruksskidor kunna tävla med denna äldre typ. Om man
skulle dra en tung kälke uppför en brant fjällsida
och då endast använder en skidstav — fordom n y tt
jade man blott en stav — inses, att det sannerligen
inte är lätt att hindra skidorna från att glida tillba
ka. I uppförsbacken gjorde den gamla andurn löpa
ren ovärderlig tjänst, ty då den gled bakåt reste sig
älghåren på ända och stretade emot, varvid man gi
vetvis fick tillse att kroppstyngden då vilade på den
na skida. När sedan nedförsbacken kom, flyttade

Den betydelse som skidan haft för människorna i
de nordiska länderna visar sig i det stora antalet
skidtyper, som vi idag endast kan beskåda i muse
erna.
Ju mindre användningen av skidor varit i ett om
råde —t ex södra Skandinavien — desto fler former
och tillfälliga lösningar har förekommit. Skidorna
ger därför i regel ett ytterst klumpigt intryck. Men
i trakter där snötillgången var rik, vägarna få, och
där skidorna följaktligen varit ett verkligt behov,
där har skidtillverkningen utvecklat rika traditionsmönster anpassade till de lokala förhållandena. I
sådana områden har skidan troligen också varit en
viktig faktor bakom de förändringar, som dessa
samhällen genomgått. Det är t ex svårt att tänka
sig, att samerna kunnat utveckla sin nomadiserande
renskötsel utan tillgång till skidor.
Av alla de skidtyper och lokala varianter som
funnits i de nordiska länderna fick de flesta aldrig
mer än lokal utbredning, medan andra p g a någon
eller några goda egenskaper kom att nyttjat i ett
större område.
Här följer en översikt över några olika skidtyper.
K arl G u sta f Nilsson m ed lö p sk id a och andur. Från Tåsjöfilm ningen 1928.
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skidlöparen tyngden omärkligt över till skiet, håren
på andurn lade sig välkammade tillbaka igen och så
gled man behändigt fram också i utförsbacken.»
(Ragnar Jirlow 1942.)
Löpskidan för vänster fot var lång, glatt och
smal, oftast av talltjur. Spännet var kraftigt, betyd
ligt större än på liklånga skidor, en fördel eftersom
löpskidan belastades med hela kroppstyngden.
Bredden var ca 6-7 cm.
Andurn (eller »annarn»), sparkskidan för höger
fot, var avsevärt kortare, oftast helt eller delvis
skinnklädd och bredare. Skinnbeklädnaden bestod
av älg- eller renbällingar. Skinnet fästes med träpluggar eller syddes fast med sentråd.
Andurns längd kunde variera kraftigt, genomsnit
tet var ca 2,25 m. Sparkskidor utan skinnklädsel
har också förekommit, de beströks aldrig med valla
eftersom friktionen då minskades.
Till material togs helst ett lätt träslag. Ämnet
togs vanligen så att brättet täljdes ur en naturligt
böjd rotända så att man fick en skida som tålde hår
da stötar och slag, det gällde ju att parera hinder
för att skydda den mera ömtåliga löpskidan. An
durn tillverkades aldrig med spann, ibland gjordes
den t o m något konvex för att ge bättre avspark.
I stora delar av mellersta och norra Skandinavien
samt de nordvästliga delarna av Finland har denna
skidtyp varit i allmänt bruk. E tt kärnområde har u t
gjorts av österdalen i Norge, Dalarna, Jämtland,
Häqedalen, Ångermanland och Lappland i Sverige
samt Suomussalmi och Kuusamo socknar i norra
Finland. Här utvecklades den mest specialiserade
användningen av löpskida och andur. De kunde an
vändas under skiftande fören — så länge det inte
fanns tö- och klistervallor var detta en stor fördel.
Andurn gav fäste och den kådrika löpskidan gled
bra i alla fören.
Skidtypens goda egenskaper vid transport av hö
och förnödenheter kanske är förklaringen till att
de norska skidlöparkompanierna på sin tid utrusta
de manskapet med löpskida och andur.
»Tagelannare» från Tåsjö, Å ngerm anland. Från 1 8 60-talet.
Har fö r e k o m m it bland sam er och n o rd b o r i Å ngerm anland
Härjedalen.
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Men framförallt beskrivs löpskida och andur i
litteraturen som en jaktskida med vilken man på
skare och flack mark fick upp en avsevärd hastig
het. Den har också främst varit vanlig i de områden
där jakten spelat en viktig roll i försörjningen, t ex
vårvinterjakten på älg i Ångermanland. Skid typen
finns inte belagd i några förhistoriska fynd, varför
den antas ha utvecklats relativt sent, troligen under
historisk tid. Omkring sekelskiftet eller tidigare
upphörde bruket på de flesta håll av löpskida och
andur. I Norge förekom typen dock på vissa platser
ända in på 1930-talet.
»Tagelannaren» —de gamles »mohair-skida»
När skidfabrikanterna vid m itten av 1970-talet lan
serade plastskidor med mohairinlägg under steget
för att motverka bakhalka, så var detta ingen ny
uppfinning. På 1800-talets bruksskidor förekom
nämligen att högerskidans skinn i Ångermanland
och Härjedalen ersattes med tofsar av tagel eller
svinborst. Det är oklart om tagelannaren, eller
borstannaren som den också kallades, enbart före
kom i par med en löpskida eller om den även an
vändes i ett liklångt par. Tagel- och borstbeklädna
den kunde vara mer eller mindre fullständig. Vissa
hade hela undersidan beklädd, andra enbart m itt
partiet. Omtalade finns också annare, där borstran
den inte löpte m itt under skidan, utan längs dess
innerkant.
Kanske kan tagelannarens uppkomst förklaras av
att det under vissa tidsperioder i begränsade områ
den varit svårt att få tag på skinn.
»Bredannaren» —den extrema lössnöskidan
Flera skidtyper har som nämnts använts parallellt
för olika fören. Vanligast har kombinationen bred
lössnöskida av björk, smal skarskida av talltjur, va
rit. I vissa fall har specialiseringen drivits särskilt
långt. Den i Ångermanland och Västerbotten använ-

Med bredannare på fotterna kunde jägaren lätt
förflytta sig över lös meterdjup snö medan de kortbenta rovdjuren, liksom även älg och ren, sjönk
djupt. De uttröttades snart för att till slut falla of
fer för förföljarens skott eller spjut. Bredannaren
har inte bara komm it till användning vid hetsjakt
utan även för transport till fasta fällor under för
vintern.
Fördelarna med den här skid typen ges i en ja k t
skildring från Vilhelmina, Västerbotten, i böljan av
seklet:
»Vargrännaren hade efter två dagars outtröttlig
förföljelse av en stor hanvarg (en farlig rendödare)
äntligen trö tta t u t djuret i den djupa snön. Jägarens
tunga björkstav föll äntligen över vargens rygg men
slaget missade delvis och villebrådet högg med sin
breda käft och sina starka betar över vargrännarens
högra bredannare, strax framför tåremmen och
knäckte av skidan som om den varit av to rrt bröd.
Vargrännaren lyckades döda vargen, men frågan var
nu, huru han skulle taga sig hem de tre milen, med
bara en skida i meterdjup snö! Bredannaren, om
också bara en och en halv, räddade honom. På
jämn mark fick den avbrutna stumpen tjänstgöra
som try ga. I utförsbackar kunde jägaren åka på den
hela skidan och sparka på med den avbrutna. Hade
han haft vanliga, smala skidor, hade detta inte varit
möjligt, emedan han skulle ha sjunkit fotsdjupt ned
varje steg och slutligen trö ttn at och frusit ihjäl...».
(Bandinspelning från Vilhelmina, i DAUM.)

Johan B olin, Tåsjö, Å ngerm anland, m e d sina bredannare.

da »bredannaren» är ett exempel på detta. »Vargannare», som den också kallades, var känd från så
väl kustom rådet som skogsfjällsocknarna och sär
skilt anpassad för att i lös och djup snö förfölja lo,
järv, varg och björn.
Bredden kunde uppgå till ca 15 cm, längden till
2,5-3,5 m. I förhållande till sin storlek var skidorna
tunna, bara en dryg centim eter tjocka. Vid tillverk
ningen användes lätta träslag som furu och asp.

Skida för tillfälligt bruk
I områden med kort vinter från södra Skandinavien
över Baltikum, västra Ryssland till Jugoslaviens
bergstrakter har det ända in på 1900-talet förekom 
mit skidor som man i den tidiga skidlitteraturen
kallade »södra typen». I Sverige har den förekom 
mit från Skåne upp till södra delarna av Värmland.
Konstruktionen av dessa enkla skidor vittnar om
att skidåkning knappast kan ha varit av central be
tydelse för dem som brukat dem. Detta kan också
innebära, att skidtypen är mycket gammal, att den
bevarats just därför att det inte funnits några behov
av förändringar. Den finns belagd i två myrfynd
som båda hittats i Finland; såväl fyndet från Riihimäki som Viitasaari har åldersbestämts till omkring
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S k id a frän R iih im ä k i, T a va stla n d , F in lan d. O m k r år 0.

S k id a från V iitasaari, T a va stla n d , F in la n d . O m k r år 0.

år 0. Grundformen på skidan är i stort lika i hela
utbredningsområdet, medan man i brätte och bind
ning finner en mängd lokala lösningar.
Skidorna är korta och breda. Längden varierar
mellan 1,5 och 2 meter, medan bredden är 10-15
cm. Styrränna saknas och bakändan är tvärt avsku
ren. Brättet har åstadkommits genom tälj ning, påspikning eller i enstaka fall genom böjning.
Bindningen bestod för det mesta av en enkel tå
rem fästad mellan de urgröpta eller påspikade sidolisterna.
Materialet i skidorna har varit bok, gran, furu
och asp, även om andra träslag också förekommit.
I Skandinavien har man vanligen inte lagt ned nå
gon större möda på omständiga brättningsprocedurer. Därför togs skidämnet ut så att den böjda ro t
ändan fick utgöra skidans spets. Men det har också
förekomm it att brättet åstadkommits genom påspikning av en tillyxad brädbit. I Skidmuseets sam
lingar finns också några skidor från Dalsland där
brättet åstadkommits genom tvärställda ursågningar. En klots har därefter spikats fast på ovansidan
för att fixera böjen.
I Sverige har dessa skidor använts allmänt i delar
av syd- och mellansverige när man haft långt till
den allmänna landsvägen eller när skolbarnen haft
långt till skolan.

S k id o r fö r tillfälligt bruk. Fr v: aspskida från H abo, V äster
götla n d, granskida från G u stav A d o lfs socken , V ä sterg ö t
land, och granskida från Strängsered, V ästergötland.
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Samernas skidor
Det går inte att ge någon enhetlig bild av samernas
skidbruk. Variationerna var stora från ort till ort.
Generellt kan man säga att de sydsamiska skidorna
oftast varit något bredare och kortare än de nord
samiska, vilka var mera utpräglade »fjällskidor»:
långa och smäckra. Även oliklånga skidor användes
förr allmänt bland samema, men bruket försvann
på sina håll tidigt, på vissa ställen redan i slutet av
1700-talet.
Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet är
det framförallt i de samiska områdena man finner
den längst drivna specialiseringen i skidornas an
vändning. Minst tre typer har varit i allmänt bruk:
skarskidor av tjurved, lössnöskidor av björk eller
asp, vargskidor av gran eller asp.
»Sedan gammalt hade man tre slags skidor: skar
skidor (tjarve-sihpiek), lössnöskidor (luovasmuohtsihpiek) och vargskidor (guempe-sihpiek). Som
namnet angiver, användes det förstnäm nda slaget
när snön var skarbunden och hård, i synnerhet un
der de långa vårvinterflyttningarna nerifrån vinter
beteslandet. Skidorna voro av olika träslag, den
vänstra (guoute) av talltjur, den högra (sågäke) av
björk. På tjurskidan, som var hård, glatt och tung,
gled man, och med den lättare björkskidan sparka
de man sig fram, varvid man som vanligt betjänade
sig av endast en skidstav. De båda skidorna voro
ungefär lika till formen, jämförelsevis smala. —
Egendomligt nog hade min sagesman intet minne av
att de av princip gjordes olika långa; den olikhet i
längd, som kunde förekomma, var oavsiktlig och
vanligen beroende på skidämnena.
Lössnöskidorna voro båda av björk samt betyd
ligt bredare än skarskidorna men för övrigt av unge
fär samma form. - - De användes under höstvintern
och även längre fram på vintern i nyfallen och lös
snö.
Vargskidorna utgjorde egentligen en specialform
av lössnöskidor, använd framför allt vid vargränning
men även vid jakt på lodjur och järv. De gjordes
helst av gran, som gav e tt ännu lättare virke än
björk, samt särskilt korta och breda. Man gled knap
past på dem utan sprang med dem — som med snö
skor — över den lösa snön.» (Ernst Manker, Skogs
lapparnas skidor. På Skidor 1938.)

S kogsskida från Tåsjö, Å ngerm anland.
T illverkad av sam e till 1 8 9 7 års S to ck h olm su ts tällning.

»Sorsele socken. Enligt en uppteckning användes
följande slag av skidor:
1. Såkki-träokka — björkskidor för höst och hög
vinter.
2. Majnekk-träokka — tjurskidor, vilka användes
dels på vårvinterns skare, dels på hösten, ’då man
ännu skrapar i sten för att snön ej är djup nog’.
3. Bjätsäk-träokka — tallskidor/vargskidor. Bre
da, ca 2 0 cm, och lätta.
4. Bjätsäk-majnekk-träokka — tjurskida med ryg
gen av vanlig tall (glidytan av tjur). Denna skida är
starkare än en vanlig tjurskida p g a den färska tall
veden i skidans rygg. Användes därför ofta som hö
gerskida/sparkskida. (Obs — principen densamma
som för en limmad skida.)» (Uppteckning i DAUM
från 1931.)
Liksom samema skilt på mans- och kvinnostav,
så har man också gjort särskilda mans- och kvinnoskidor. Högtidsskidor, rikt utsmyckade och främst
använda vid kyrkliga högtider, har också förekom 
mit.
I det samiska samhället var det mannens uppgift
att göra skidor. På honom ankom det att se till, att
det fanns skidor tjärade och färdiga att tas i bruk,
på hösten då den första snön föll. Men för samema
var skidorna också en förbrukningsartikel. »Tjur
skidan tillverkades vanligen fram på vintem , när
skarsnön krävde denna skidform. Ämnet behövde
icke undergå någon torkningsprocedur utan kunde
bearbetas omedelbart. Björkskidans ämne däremot,
som togs tidigare på vintem eller på hösten, måste
torkas en tid, varvid det vanligen ställdes över ’båssjo ’ (köksavdelningen i kåtan.» (E Manker i På Ski
dor 1938.)
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Några finska skidtyper och deras inverkan på de
svenska
Det som framförallt utm ärkte de traditionella fins
ka skidtyperna var längden, den smäckra utform 
ningen och den låga vikten. I många fall var de ock
så baktunga. Generellt kan sägas, att dessa skidor
framförallt var avsedda för flack, öppen terräng
med hårt underlag eller is. Men där har också fun
nits bredare och kortare skogsskidor för lössnö
spridda över nästan hela Finland och använda bl a
vid ekorrjakt.
I norra Sverige, Tornedalen och östra N orrbot
ten användes typer som på olika sätt var besläktade
med de finska skidorna. Utom de redan beskrivna
särdragen märks påverkan i den konvexa glidytan,
ett säreget drag hos en del finska skidtyper. »Såsom
vi förut sett, brukas det i synnerhet i trakten af
Torneå älf att göra skidbottnet mycket afrundadt
m ot kanterna. Detta bruk leder troligen sitt ur
sprung däraf, att skidtillvärkaren ej velat afskära
fibrerna och fördenskull låtit b o ttn et behålla sam
ma rundade form som träets yta i naturen har.»
(Hugo Sandberg, Den finska skidan, 1893.)
Andra områden i Sverige, som påverkats av tra
ditionella finska skidtyper, är finnbygderna i Värm
land, Dalarna och Hälsingland. Antagligen har de
finnar som på 1600-talet invandrade till dessa trak
ter fört med sig skidtyper, som sedan levt kvar
fram till 1800-talets m itt. I Skidmuseets samlingar
finns också skidor som uppvisar stora likheter med
de gamla finska typerna från Tavastland och Savolaks, de områden varifrån merparten av invandrar
na kom. Typiska drag för dessa »finnskidor» är den
uppåtböjda bakspetsen, den skarpkantade ryggåsen
och spetsens utformning.
Det är lätt att överbetona de långa löpskidornas
betydelse i förhållande till övriga typer, men det
beror främst på deras stora inflytande på skidsporten i Sverige under 1900-talets första årtionden. De
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typer som i detta fall bör nämnas är Kajana- och
Haapavesiskidan, där framförallt den senare snabbt
vann popularitet genom de tidiga finska skidåkar
nas stora framgångar. Dessa skidor var som tidigare
sagts framförallt anpassade för åkning i flack ter
räng och på is. När tävlingsbanorna i m itten av
1920-talet blev alltmer kuperade och allt större
krav ställdes på skidtekniken, övergavs de finska
löpskidorna till förmån för de kortare Telemarksskidorna.

Telemarksskidan —den moderna sportskidans
ursprung
»I Telemark lade de aldrig ned sådant arbete på ski
dorna som i Österdalen eller i Tröndelag. Telemarksskidorna skulle vara enkla och de skulle kunna n y tt
jas i all slags terräng, bara det inte var eländigare än
att snön kunde ligga kvar.» (Stoltenberg 1939.)
Kännetecknande för skidorna i det här området
har varit den karakteristiska formen bred fram—
smalare på m itten—bredare bak, en form som fort
farande finns på modema slalomskidor. Den är för
delaktig framförallt vid riktningsförändringar. Ge
nom en obetydlig kantställning av skidorna kan en
sväng påbörjas.
Två huvudformer har varit vanliga, väl anpassade
efter de skiftande terrängförhållanden som råder i
Telemarken:
Fjellmanski, en förhållandevis lång och smal ski
da främst för flack fjällterräng och skarföre.
Utmannski, en kortare och bredare skida för
skogsterräng och kuperade områden.
Skida av ka ja n a typ från Ö sterb o tten , Finland.
D ärunder skida av te le m a rk sty p från B u skeru ds fy lk e , där
skidorn a o fta dekoration sm ålades.

Karakteristiskt för båda typerna är att de varit
framtunga med låg eller ingen rygg på ovansidan.
Före 1890-talet saknades styrrand. Skidornas spets
pryddes ofta av en snidad volut. Den tjänade som
fästpunkt för ett snöre så att skidan kunde dras
uppför alltför branta backar.
Dessa skidor var fjällböndernas bruksskidor i
Telemarksområdet, enkla skidor, som fick tjäna en
mängd olika ändamål i den varierande och ibland
kraftigt kuperade terrängen. De användes vid jakt,
transporter med skidkälke och postbärning. I för
hållande till de svenska och finska skidtyperna var
telemarksskidan kort. Där fanns också en tumregel
som vi övertagit för den moderna sportskidan: att
man för att ha rätt längd på skidan skulle kunna nå
med handen upp till skidspetsen.
De ursprungliga bruksskidorna tillverkades så

gott som uteslutande i tall, ofta torrtall eller tall
stammar som legat i myrarna. De gav bra skidor
och de var lättast a tt få markägaren att släppa ifrån
sig. Skidmakarna i Telemarken var nämligen ofta
torpare och arrendatorer, utan tillgång till egen
skog.
Telemarksskidans stora fördelar blev snabbt kän
da med skidsportens genom brott omkring sekelskif
tet i och med de norska skidlöparnas stora fram
gångar. Den spreds snabbt till resten av Norge och
övriga Skandinavien. I Sverige och Finland började
tidigt backhopparna att använda speciella skidor av
telemarkstyp. Längdlöpningsskidor av den här ty 
pen började användas i Sverige omkring 1920-talets
mitt. Modellen fanns sedan kvar i längdlöpningssammanhang fram till plastskidornas genom brott i mit
ten av 1970-talet.

Ingvar Irdalen, skidmakarc^
I oktober 1983 dokumenterade Väs
terbottens museum f.d. sk id makaren
Ingvar Irdalen, Karlsgård, Lycksele.
Irdalen tillverkade skidor under drygt
20 år, ett hantverk han lärt av sin far,
Gustaf Andersson.
Tillverkningen, som hela tiden be
drevs hantverksmässigt, upphörde
1952.
Fotografierna tagna av Sune
Jonsson.

Skidm akareverk sta d en i Karlsgård.
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Ovan t v: S k id ä m n et basas i va rm t va tten fö re brättning.
Skidans fo rm g rovtäljs m e d yxa.

S k id ä m n et brättas m ed brättjärn.
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Skidans kan ter h yvlas så den blir b redast vid
b rättet.
Ovan t h: Ovansidan hyvlas.

M ed en sp ecia lh yvel form as skidan s bakände.
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S tyrra n d en
h yvlas m ed
rännhy vel.

m

S tyrra n d en kontrolleras.

Hålkälen p å skidans rygg görs m ed h yvla r av olika
form beroen de p å hålkälens djup.

Skidan s rygg
centreras m ed
hem gjord mall.
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Maskintillverkade
1892 bildades Föreningen för skidlöpningens främ
jande i Sverige. Skidfrämjandet, som föreningen
kom att kallas, anordnade skidtävlingar, spred rit
ningar på allt från hoppbackar till idealskidor och
verkade för skidåkning i skolorna. Det ledde till en
stark efterfrågan på skidor, vilket fick till följd att
den hantverksmässiga skidtillverkningen snart er
sattes med en fabriksmässigt organiserad tillverk
ning med maskinella hjälpmedel. 1897 lade L A
Jonsson i Östersund ifrån sig hyvlarna och började
tillverka skidor med hjälp av sågar, fräsar och andra
maskiner. L A Jonssons är den första svenska skidfabriken, tä tt följd av O Johanssons skidfabrik,
Edsbyn, C H Roslunds skidfabrik, Jörn, och Ludvig
Jonssons skidfabrik, Granö. Bröderna Sandström,
som 1910 startade en skidfabrik i Stockholm, kom
från ö n i Umeå.
I Finland startade den fabriksmässiga skidtill
verkningen ungefär samtidigt som i Sverige, men i
Norge fanns skidfabriker sedan slutet av 1880-talet.
Det var inte bara själva framställningen av skidan
som förändrades — hela pro
cessen från skidämnestagning
till färdig skida blev en annan.
Nu sågades flera skidämnen
ut ur stocken —tidigare klöv
man dem med yxa. Risken
för att ämnet blev skevt öka
de, och skidämnet fick nu
inget naturligt spann. Det

åstadkoms bl a genom upphettning i ångbad, varef
ter ämnet sattes i spann. Brättningen tillgick på lik
nande sätt. Ämnet bearbetades med rikt- och planhyvel och olika frässtål. Sist kom putsning och polering. Undersidan grundvallades med tjära. De fles
ta skidor såldes i kvaliteterna prima och extra pri
ma. I gamla priskuranter erbjuds skidor av bl a föl
jande träslag: björk, ask, hickory, lönn, rödbok och
furu — som synes dominerar lövträd.
Varje skidfabrik med självaktning hade åtminsto
ne någon modell av telemarkstyp, haapavesityp,
kajanatyp eller västerbottenstyp. De två finska mo
dellerna och västerbottensskidan var populära
längdåkningsskidor i seklets böljan, medan telemarksskidan främst tillverkades som backhoppningsskida. Den gjordes traditionellt av gran eller
tall, men som backhoppningsskida av hickory eller
ask. Den blev därmed både starkare, segare och
tyngre —värdefulla egenskaper hos en backhopp
ningsskida.
På Nordiska spelens tid (1901-1926) var Sverige
långt efter både Norge och Finland. De dåliga
längdresultaten berodde delvis på att svenskarna
fortfarande använde upp till 1 0 fot långa skidor.
För att råda bot på detta anordnade Skidfräm
jandet 1921 och 1923 tävlingar för a tt få fram
nya idealmodeller för tävlingsskidor och turistski
dor.
Vid mitten av 1920-talet började man i stor ska
la experimentera med limmade skidor, försök som

■ M

D en fö rsta ty p e n av lim m ade skidor.
En lä tt ö verd el lim m as p ä en hård
slitsula.

\mM\Mm\

l

G enom skärning av S undins Six-JeElit, en träskida m ed två stora lu ft
kanaler.
G enom skärning av m odern are luftkanalskida m ed över- och undersidor
av plastm aterial.

G enom skärning av en tidig S p litk ein skida. D e m juka träslagen i m itte n
om ges av hårdare.
f

G enom skärning av den p å 1 9 4 0 -ta le t
popu lära Bonna-skidan, u p p b yg g d av
björk, ask, lönn, bok och gran.

I

5 V-

A
I

B o x u p p b y g g d tävlingsskida. E tt hårt,
sta rk t p la sth ö lje om ger en skum kärna
m ed trästabilisatorer. Sula av p la st.
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Skidäm nen sågas u t ur sto ck en .
Ovan t h: Skidäm nena spannas parvis och läggs u p p fö r to rk 
ning.

S tyrran den urfräses.

B rä tta d e skidäm nen
spannas m askinellt.

D e färdiga skidorna
sprutlackeras.

var mer eller mindre framtvingade av brist på full
gott skidvirke och av åkarnas krav på lättare och
samtidigt starkare skidor.
Redan på 1890-talet hade i Norge limmade ski
dor tillverkats, som bestod av en hickory- eller ask
sula med överdel av gran. Liknande skidor tillverka
de Bröderna Sandströms skidfabrik i böljan av 1910talet. Den stora stötestenen var limsorterna, som in
te var vattenfasta. På 1920-talet lanserades konsthartslim, som under tryck och med värme gav en
vattenfast limfog. De äldre limsorterna innehöll en
större mängd vatten, vilket medförde att skidorna
lätt blev skeva och krokiga, eftersom de skilda trä
slagen utvidgar sig olika.
1925 fick Bröderna Sandströms skidfabrik pa
tent på en limmad skida, men den tillverkades ald
rig i någon större skala.
I m itten av 1930-talet började den s k splitkeinskidan tillverkas. Den byggde på två norska patent,
Ullevoldsaeter och Ostbye, och tillverkades på li
cens av Näslunds skidfabrik, Örnsköldsvik. Splitkeinskidan följdes under 1940-talet av bl a »Bonnaskidan», Edsbyns »Spanni-skida», Sundins »Speedwood-skida» och Sandströms »Strimlein-skida».
Utförsåkningsskidor
Från 1930-talets början tillverkades utförsåknings
skidor med metallkanter av stål, aluminium eller
mässing. Även kanter av celluloid förekom. I På
Skidor 1934 stod följande att läsa angående kanta
de skidor:
»Jag träffade i Innsbruck en framstående turist
skidåkare med stor erfarenhet i alpin terräng. Han
hade i tre år använt celluloidkanter, med vilka han
var mycket belåten. Celluloid och mässing glida
bättre än aluminium, särskilt i lös snö. En celluloidkant är mindre hållbar, men lättare att reparera än
en metallkant. Mässingkanter, patent Nansen, lim
mas eller kittas på skidan och äro i ett enda stycke.
Om en sådan kant lossnar, är skidan oanvändbar
och ganska besvärlig att reparera. D etta hände en
av de mera kända utförsåkarna under Innsbrucktävlingarna.
Stålkanter användas å tävlingsskidor med vilka
skarpa svängar skola kunna göras i hårdaste fart.
För turister äro dessa kanter för skarpa, och risken

att vid fall slå sönder benen är för stor. Stålkanter
äro även tre gånger så tunga som aluminiumkanter.
För en tävlingsåkare spelar detta mindre roll, men
för turisten är det av stor betydelse.»
Det skulle dröja ända till efter andra världskriget
innan stålkanterna fick någon större spridning. Me
dan de europeiska skidtillverkarna i början av 1950talet fortsatte att förbättra träskidorna, började
den amerikanske flygplanskonstruktören Howard
Head intressera sig för skidtillverkning. 1952 pre
senterade han en skida som bestod av flera lager
aluminium med sidolister och kärna av plywood.
Konstruktionen var vanlig i flygproduktionen och
kallades »sandwichkonstruktion». Den ligger till
grund för dagens alpina skidor.
Dessa metallskidor blev, trots sitt höga pris, myc
ket populära i USA, men i Europa förhöll man sig
kallsinnig. Där arbetade man febrilt för a tt hitta
nya material. 1960 lanserade Kneissl den första
»fullplastskidan». Den var byggd av glasfiber utan
träkärna. Vid OS i Innsbruck 1964 stod det stora
slaget mellan metall- och glasfiberskidorna. Guld
medaljerna fördelades ungefär lika mellan dem och
kampen mellan materialen slutade under 1970-talet
i en förening. Numera ingår återigen trä som kärna
i många utförsåkningsskidor.
Utvecklingen i Sverige
Vad hände då i Sverige under samma tid.
Under 1940-talet når antalet skidfabriker sin
kulmen — e tt fyrtiotal som mest. Många kända till
verkare lägger sedan ner verksamheten eller köps
upp av expansiva företag. E tt sådant var Edsby
verken som 1951 köpte upp Anders Perssons i Boll
näs och 1959 anrika L A Jonssons i Östersund. Med
detta köp fick Edsbyverken en bra utförsåkningsskida på sitt program — Skimaster-skidan. I sam
band med köpet skrev Dagens Nyheter: »På konti
nenten har man en längre tid arbetat med att få
fram metallskidor eller glasfiberskidor för utförsåkaren, men i Edsbyn räknar man med att träet
alltjämt skall visa sig oöverträffat.» Senare byggde
dock Edsby verken den första metallskidan i Sverige.
Citatet speglar ganska väl situationen i Sverige —
man byggde vidare med limmade träskidor och an
vände lignostone (komprimerad hartsbemängd bok)
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som slitkanter på turskidor. Brättena förstärktes
med vulcanfiber (samma material som i unicaboxen), längre kom man inte ifrån träet.
1964 byggde Sundins sina första Six-Je-Elit ski
dor med luftkanaler, vilket gjorde skidorna mycket
lättare utan att styrkan försvann. Edsby verken och
andra fabriker följde efter. Mot slutet av 1960-talet
började plastbelag användas även på längdåkningsskidor. I Sundins broschyr för säsongen 1972-73
berättas om den satsning som gjorts på plastskidor
och den planerade lanseringen av dessa säsongen ef
ter. Tyvärr hann de kontinentala skidtillverkarna
före. De hade ju sedan 15 år tillbaka erfarenheter
av plastmaterial i de alpina skidorna. Vid VM i
Falun 1974 slog plastskidorna igenom helt i längd
spåren. De flesta medaljerna vanns på Kneisslskidor
Svenska elitåkare skrev kontrakt med kontinentala
skidfabrikanter som Kneissl, Rossignol och Fischer

och fungerar som reklampelare för sina respektive
märken, samtidigt som skidornas dekor alltmer an
passats för att synas bra i TV. Firmanamnet finns
numera även på undersidorna för att synas från alla
vinklar.
I Sverige finns idag tre svenska skidtillverkare —
Tegsnäs skidfabrik, Sundins skidfabrik, Edsbyver
ken — och en finsk — Karhu. De tre sistnämnda är
tillverkare med en sammanlagd kapacitet på nästan
en miljon skidor. De är inne i en djup kris: Edsby
verken har t o m lagt sin tillverkning i malpåse. I
Tegsnäset tillverkas skogs- och turskidor i trä med
traditionell utformning. Man har hållit årstillverkningen strax under 10.000 par och det finns fort
farande avsättning för dessa skidor. »Man skall ald
rig göra mer än man behöver», har varit fabriksled
ningens m otto.

Skidstavar
Olika tradition ella sta v 
typ er. T åsjö, Å n germ an 
land, 1928.

Tåsjö 1928
Under vårvintern 1928
gjo rd e F öreningen fö r
skidlöpn in gen s frä m 
ja n d e en film d o k u 
m en terin g av gamla
skidåkare och sk id u trustningar i Tåsjö,
Ångerm anland.
Ä ven u ppteckn in gar
och inventeringar
g jo rd es i sam band
m ed film ningen.
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Vid skidåkning har man genom tiderna inom de
olika snövinterområdena använt en, två eller ingen
stav. Idag är det naturligt att vid alla typer av skid
löpning använda två stavar. Detta bruk är dock av
relativt sent datum och härstammar troligen från
Nordfinland och Kolahalvön.
E tt osäkert belägg för bruk av två stavar finns
från 1500-talets slut. I en skildring av den holländs
ke ishavsforskaren Willhelm Barents försök att
kringsegla Asien åt nordost år 1596 omtalar den
tyske skriftställaren J H Campe, att lapparna på
Kolahalvön skulle ha två stavar med trugor, en i
vardera handen. Ytterligare belägg som kan tänkas
tyda på tvåstavsåkningens finska ursprung kommer
från de svenska finnbygderna. Från Säfstnäs 1757
och Värmland 1837 finns uppteckningar som talar
om bruk av två stavar. I de bygderna fanns ju då
ännu ett stort antal ättlingar till de finnar som un
der 1500- och 1600-talen invandrade till Sverige.

Först på 1890-talet när skidsporten får sitt defini
tiva genom brott blir bruket av två stavar allmänt.
I Umeå och trakterna där omkring blir bruket känt
ungefär samtidigt.
Man förleds ibland att tro att staven ovillkorli
gen hört samman med skidåkning. Hos ester och
ryssar där snön ibland under kortare del av vintern
legat djup, har man inte alltid begagnat stav. Efter
som de använde skidorna bara vid kortare transpor
ter, blev det mera frågan om ett gående och då var
staven inte nödvändig.
I vissa fall har man dock använt ett rep fästat i
spetsarna, i vilket åkaren höll för att inte tappa ba
lansen.
I praktiskt taget hela det subarktiska området har
man ända till slutet av 1800-talet använt en stav.
Inom området finns också det äldsta kända stavfyn
det (vilket tillhör Kalvträskskidan). Till detta fynd
och till Anumarksskidan hör en stav med skovelförsedd överdel av samma typ som samerna använt än
da in på 1900-talet. Sådana stavar har i senare tid
framförallt förekommit i Norrland och Dalarna. I
Hälsingland, Gästrikland och Dalarna har dessutom
förekommit en stav med en liten ändklump avsedd,
a tt skrapa bort bl a is som bildats under skidorna
vid underfrysning.
Vid nyttoskidåkning behövde man ofta en arm fri
för andra ändamål — för att hålla geväret, yxan el
ler styrstången till skidkälken. Dessutom hade man
behov av en stav, som var så kraftig, att den kunde
användas till att pröva isens hållbarhet och som va
pen vid jakt på storvilt.

I delar av B altiku m har man i stä lle t fö r stavar an vä n t sn ö 
ren från b rättet.

I den äldre skidtekniken var dessutom »stavridning»
vanlig, d v s man lutade sig tungt över staven i ned
förslut eller satte sig gränsle över den för a tt mins
ka farten. För detta behövdes en kraftig stav som
höll för påfrestningarna.
Hos samerna har män och kvinnor använt olika
typer av stavar. Gemensamt för båda typerna var
a tt de längst ned hade en kraftig järnskoning, utan
truga. Med denna provade man t ex sjöisen för att
se om den bar för människor och renar. Stavarnas
överdelar skilde dem åt. Kvinnostaven, »gåivo-
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A lm a Johansson från B rattb ä ck en , Tåsjö, Å ngerm anland,
m ed kvinnostav.

klakka», skovelstav, hade överst en skovel, vilken
användes till att skrapa av is från skidorna och till
att gräva undan snö för att kunna undersöka betes
förhållanden för renarna. Den kunde även användas
som dryckeskärl.
Mansstaven, »saite-klakka», var överst förstärkt
med en mässinghylsa, vari en spjutspets var instuc
ken. För att skidåkaren inte skulle göra sig illa, sat
tes en slida av renhorn över spjutet. Denna kunde
sedan användas på ungefär samma sätt som kvinnostavens skovel. Även vid bruk av snöskor har en
stav använts i vissa fall. Men här har bruket varierat
från olika typer av vandringsstavar till skidstavar.

J Johnsson, B oden , använder här rem lös, lång sta v m ed
o va lt handtag.

Stavtrugan tycks även den ha komm it norrifrån.
Redan m ot 1600-talets slut brukade samerna i nor
ra Finland stav med truga tillverkad av vidj or och
fasthållen av läderremmar. I södra Skandinavien an
vändes svarvade trugor av masurbjörk, ben, järn el
ler bockhorn vilket värmdes för att kunna böjas till
en cirkel.

ma sätt som skidorna. Även här har behovet och
de lokala förhållandena varit avgörande. Ofta »tälj
de man till en stör», mer eller mindre provisoriskt.
Men bland dem som bedrev jakt lades större vikt
vid utformningen. Dekor förekom ibland på stavar
nas överdel. Bland de träslag som användes var
gran, björk och rönn de vanligaste. I södra Sverige
användes ofta en.
Liksom för yxskaft och liknande utnyttjades
ibland svallved på björk, »jägur», som uppstår när
sår på stammen läker igen. Det var vanligt att man
medvetet skadade björkar så att svallved skulle bil
das. Stammen ristades i lagom längd och efter några
år var »jägurn» färdigbildad, och kunde täljas ut.
Även svallved av rönn har använts till skidstavar.

Vid tillverkningen har materialval och slutproduk
tens kvalitet varierat högst väsentligt på precis sam-

När tävlingsskid åkningen utvecklades användes
långa trästavar med ovalt skaft utan handrem. Ge
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nom att förflytta greppet upp och ner kunde sta
ven utnyttjas alltefter terrängen: lägre fattning i
uppförsbackar, hög fattning vid stakåkning på jämn
mark.
Vid sekelskiftet kom de första bambustavarna.
Bambu och tonkinrör blev sedan fram till 1960talet det dominerande stavmaterialet. Successivt
har stavarna gjorts lättare och smidigare. I m itten
av 1920-talet lanserades kortare stavar med hand
rem. De var bättre anpassade till den nya diagonal
tekniken. Många framhärdade dock att även fort
sättningsvis nyttja långa stavar, som i en del fall för
sågs med dubbla handremmar på olika höjd.
Omkring 1930 introduceras metallstaven. Detta
material har senare främst utnyttjats i utförsåkningsstavarna, som började tillverkas på 1940-talet.
På 1960-talet började andra material användas —

glasfiber och lättmetall. Numera anses kolfiber ge
de lättaste tävlingsstavarna, något som är av stor
vikt för dagens elitåkare. En 60 g viktminskning på
stavarna anses ge upp till 10-20 sek tidsvinst per
mil.
Skidstavens förändrade utseende är ett bra exempel
på hur tävlingsspårens beskaffenhet påverkat u t
vecklingen. »Assymetriska trugor» hade varit otänk
bara på 1930-talet, då tävlingsspåren ibland bara åk
tes upp en gång före start. Den allt hårdare konkur
rensen, både ekonomiskt och tävlingsmässigt, har
bidragit till att tillverkarna tvingats göra sig av med
alla förutfattade meningar om hur skidstavar skall
vara beskaffade. I dag finns därför flera stavtyper,
hårt specialiserade och anpassade till de olika täv
lingsgrenarna.

Skidbindningar och skor
Hur de förhistoriska skidbindningarna såg u t är
svårt att säga, men jämförelser med skidor från
1700- och 1800-talen med likartade fotställ kan
ändå ge underlag för gissningar.
Den bindningstyp som Kalvträsksskidan företrä
der är för Norden unik och saknas i det traditionel
la materialet från 1700-1800-talen. Sålunda kan
man tänka sig att Hotingskidan och Storbäcksskidan liksom 1800-talsskidorna haft sina upphöjda,
indragna fotställ genomborrade av ett hål för tå
remmen. På tåremmen kan även en rem som binds
runt hälen ha varit fastsatt. Materialet i tåremmen
kunde vara läder eller tvinnade vidjor, även horn
förekom. Med denna enkla bindning kunde man
lätt sparka av sig skidan vid behov. Tåvidjan hade
olägenheten att lätt gå av. Dessutom kunde den
skava på foten. Som skydd m ot skav och kyla an
vändes bl a i Dalarna en tåhätta, stickad av tagel
med utvändig skinnklädnad, som drogs över skons
främre del.

I Norge användes en u t
vecklad variant av den enk
la vidjebindningen, sk ilkebindning. Tåremmen är där
kompletterad med en kort
ögla som räcker till hålfo
ten. Foten fixeras på
detta sätt under tåöglan.
I syd- och mellansverige fixerades foten med
hjälp av en list som spikades under hålfoten eller
bakom hälen på skon. Varianter på bindning med
hälrem finns i överflöd. Dels kunde vidjebindningarna tvinnas ihop på olika sätt — så i Leksvik och
Telemarken, dels finns ren rad varianter av läder
bindning. En av dessa är den s k lappbindningen.
Den har en tårem av m jukt läder och en lång mjuk
rem som dras runt hälen och över vristen för att
knytas fast framme vid tåremmen. Sådana bind
ningar användes av Fridtjof Nansen på hans Grön
landsexpedition.
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S k lappbindning.

När tävlandet började krävde så småningom de
olika grenarna sina specialbindningar. Det första
bindningspatentet (1889) som söktes gällde styva
rottingbindningar, främst avsedda för backhopp
ning. För att förbättre rottingens hållbarhet börja
de man sy in den i läder.
1894 patenterades i Sverige den norska Huitfeldtbindningen, uppkallad efter konstruktören Fritz
Huitfeldt. Den bestod av tåjärn, genom vilket tå 
remmen drogs, och en långrem runt hälen. Järn
öronen var revolutionerande och de flesta bindning
ar som tillverkades under de följande två decennier
na byggde på Huitfeldtbindningen.
Till tidigare bindningstyper hade man kunnat an
vända skidskor med mjuk sula, men Huitfeldtbind
ningen järnöron krävde hård sula. Särskilda skidpjäxor började nu komma, men de äldre skidskorna med mjuk sula levde kvar ännu en tid.
Huitfeldt gjorde flera modeller av sin bindning.
Den som stod sig bäst kom u t 1904. Den var för
sedd med en stramanordning, patenterad av S
Hpyer-Ellefsen.
Även på kontinenten konstruerades bindningar,
t ex Lilienfeldbindningen för alpint bruk. Den pre
senteras i På Skidor 1907-08, men får dålig kritik
p g a a tt den »genom tillhörande puffertar, fjädrar
och skrufvar» ansågs för invecklad. »Tåkramporna,
äfvensom den stålplatta, som ersätter balataremmen, kunna förmedelst skrufvar inställas för olika
storlekar. Dessa skrufvar kunna lätt förloras och
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F iltpjäxa m ed läderklädd
n ederdel och näbb. A nvän
des av tävlingsåkare ända
in p å 193 0 -talet.

därmed äfven delar af ’bindningen’, hvarför reserv
delar till densamma städse måste medföras.»
I På Skidor 1909-10 presenteras två nya svenska,
patentsökta bindningar — Magnetbindningen från
Jokkm okk och Blixtbindningen från L A Jonssons
i Östersund. Båda bindningskonstruktionerna är
mycket eleganta och lämnar hälen helt fri. Skon
fästs endast i tåjärnet. Gemensamt för båda är att
bindningen kräver vissa anordningar på skorna för
att fungera. Ingen av bindningarna blev någon affärsframgång. Den första bindning av denna typ
som slog igenom kommersiellt, är Selmer-Bergendahls bindning från 1913, en föregångare till Rottefellan som kom i slutet av 1920-talet. Denna bind
ning dominerade längdåkningen ända in på 1970talet.
Den första moderna skidpjäxan introducerades
1923 av Skidfrämjandet efter ett studiebesök i sko
landet Tjeckoslovakien. Pjäxan mottogs till en bör
jan med skepsis, men så småningom kom tillverk
ningen i gång.
I böljan av 1930-talet lanserades Kandahar-bindningen, eller kabelbindningen som den också kallas.
Den bestod av ett tåjärn och en spännbar kabel
runt hälen. Bindningen kunde också kompletteras
med »låga fästpunkter», som fästes på skidans kan
ter strax framför hälen på pjäxan. Därmed blev
Kandahar-bindningen en bra slalombindning — den
fixerade foten fastare vid skidan — och dominerade
inom utförsåkningen fram till 1950-talet. På fjäll
turåkning används den fortfarande och i modifierad
form även inom backhoppning.
Redan 1943-44 fördes en debatt i På Skidor om

R o tte fella.

Bergendahlbindning.

K andahar slalom bindning.

standardisering av skidskor och bindningar. Diskus
sionen gällde främst standardisering av militärens
skidutrustning under beredskapsåren. Man räknade
på idealvinklar på tåjärnen och pjäxornas sulor,
men tyvärr ledde det inte fram till någon standard
norm.
Från slutet av 1940-talet och några år in på 1950talet använde de tävlande i utförsåkning s k långremsbindning. Den bestod av ett tåjärn och en lång
rem som man drog igenom ett i skidan borrat hori
sontellt hål och sedan virade ett par varv ru n t vristen. Foten satt som gjuten på skidorna, vilket är
nödvändigt vid slalomåkning. Men risken för ben
brott blev stor.
Amerikanen Hannes Marker konstruerade 1952
sin första »säkerhetsbindning», ett tåjärn som vred
sig åt sidan — »löste ut» —vid för stora påfrestning
ar, t ex vid fall. Från början togs bindningen inte på
allvar, men sedan flera kända tävlingsåkare använt
den vid Cortina-olympiaden 1956 började även till
verkare som Tyrolia, Look och Geze utveckla säkerhetsbindningar.
Säkerhetsbindning, L o o k .

Friktionen under sko och skida kan dock ibland
förhindra en utlösning av säkerhetsbindningen.
Lösningen på detta problem kom med den s k platt
bindningen som hade konstant utlösningsfaktor.
Bindningen blev dock ingen försäljningssuccé, möj
ligen för att den inte var estetiskt tilltalande. Från
1970-talet och framåt spelar även formgivningen
och färgsättningen av bindningar en stor roll. Idag
finns bl a säkerhetsbindningar med diagonal-, totaloch sensorutlösning!
Ungefär samtidigt som Marker-bindningen lanse
rades, kom den första knäppkängan av Henkes fa
brikat. Den vanliga läderkängan var trots sina olä
genheter fortfarande vanligast. 1968 presenterade
Raichle en sko som bestod av en innersko av läder,
som man kunde promenera i, och ett delbart hölje
av plast. Idag är plast det dominerande skomateria
let.
Från 1970-talets m itt har kopplingen mellan sko
och bindning blivit mycket starkare; man tillverkar
skor och bindningar som är helt anpassade till var
andra, både för längdåkning och utförsåkning.
Adidas gör både skor och bindningar för längdåkningsbruk, likaså Salomon. Efterföljaren av Rottefellas bygelbindning kallas läppbindning och den
har, oavsett tillverkare, två standardiserade tåjämsbredder, Nordic Norm 50 mm och 70 mm. Flera
skotillverkare gör skor för dessa bredder. Sko—bind
ning börjar alltså bli en helt integrerad enhet.
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Vattning
Det arkeologiska materialet ger naturligtvis inget
besked om vallning. Vissa av de förhistoriska ski
dorna som nämnts har troligen haft skinnklädd un
dersida, vilket kan betraktas som en sorts vallning
för fäste. Särskilt troligt är att skidor av Färnässkidans typ haft skinnbeklädnad. Man har kunnat
glida på träkantem a som inramade skinnbiten, men
när man åkte uppför reste sig håren i skinnet och
bromsade upp rörelsen bakåt.
Flera av de förhistoriska skidor som är spetsiga i
båda ändar och saknar styrränna kan ha haft skinn
klädd undersida. Skinnen som använts var kanske
hopfogade på samma sätt som dolganerna i Sibirien
ännu gjorde i början av 1900-talet. Flera våder av
renbällingar limmades fast så att undersidan täcktes
med skinn (med håren bakåtriktade). Limmet be
stod bl a av fiskrom, som torkats och pulvriserats.
Detta pulver behövde endast lösas i vatten vid an
vändning.
Även samerna har använt fisklim, som bl a Linne
har beskrivit. Till detta användes flådda, fjällade
skinn från stora abborrar. Skidtillverkare på 1940talet prövade limmet och det ansågs vara fullstän,digt vattenfast.
Skinnet kunde också bindas fast. Många förhis
toriska skidor har hål utefter kanterna där skinnet
knöts fast. Även fastsättning med träspik, sk spetor, förekom.
Även s k tagelannare (se sid 118) fungerade bra
både uppför och nedför. I dessa skidors undersidor
finns två rader med borst av hästtagel fastsatta som
förhindrar bakhalka. Glidet klaras genom de utsparade listerna på vardera sidan om tagelborstraderna.
I Skidmuseet finns en vackert ornerad skida från
Jäm tland med en helt mekanisk bakhalkespärr.
Framför fotplattan finns ett hål genom skidan, i
vilket en järnkläpp löper. Vid löpning framåt trycks
den uppåt, men om skidan glider bakåt äter sig
kläppen ner i snön och bromsar rörelsen bakåt.
För skriftliga uppgifter om vallning får vi vänta till
1673. Johannes Schefferus skriver i sitt verk om sa-
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E x e m p e lp å skin n klädda sk id o r. D en vänstra är från K am tch atka, de övriga från Sibirien. S lu te t av 1 8 0 0 -ta let.

merna, Argentoratensis Lapponia, att skidorna be
handlas med beck eller kåda. Från 1700-talet finns
flera uppgifter om skidvallning, bl a om bruket att
bränna in tjära. De övriga ämnena som nämns —
beck, ister, talg, harts m fl — används för att för
bättra skidans glidegenskaper. Någon valla för fäste
beskrivs inte.
År 1900 söktes det första patentet på skidvalla
av den finske forstmästaren William Sandberg,
Uleåborg. Hans valla bestod av 30 g bivax, 10 g val-

rav (från kaskelotval), 5 g grafit, 35 droppar bergamottolja, 1 g yacum, 4 g vaselin. »Blixtvallan», som
den hette, försvann dock ganska snart, trots beröm
från skidåkare.
Ungefär samtidigt började Theodor Hansen, Oslo,
tillverka en tjärvalla som såldes i likadana vallabur
kar som används än idag. 1902 fick vallan namnet
»Record» och den tillverkades ända fram till 1974.
Recordvallan var den första massproducerade skidvallan.
I Holmenkollen 1912 vann Sigurd Kristiansen,
Bärum, 18 km-loppet i kombinationstävlingen, före
bl a storfavoriten Lauritz Bergendahl. Kristiansen
använde en hemkokt, klisterliknande valla som be
stod av tjära och renvax. Bröderna Sverre och Peter
Ostbye blev intresserade och började själva experi
mentera med ingredienser som både skulle ge glid
och fäste. I Holmenkollen-spelen 1914 vann Peter
Ostbye 18 km i blötföre med två m inuter tillgodo
till L Bergendahl. Ostbye använde den valla han ha
de fått patent på året innan. Den anses vara den
första vallan som gav både glid och fäste.

s.
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Mot slutet av 1800-talet började man experimente
ra mera med vallningsmaterial — t ex terpentin,
fett, salt, kamferolja, fotogen — för att få bra glid.
I Skidfrämjandets årsbok 1897-98 kan man läsa föl
jande beskrivning av en skidutflykt:
»Vi beslöto att här invänta aftonens kallare tem 
peratur och tröstade oss snart öfver förmiddagens
utstådda vedermödor med en kopp varm choklad.
Far gjorde upp eld utanför stugan, och här vallade
vi nu våra skidor med trätjära samt beströko än y t
terligare ett par med stearin, ett par med fläsk och

Skidvalln in g u n der den första tu ristfärden p å sk id o r: Särna —
U ndersåker 2 4 /2 -6 /3 1 8 9 7 .

ett par med skidpolityr, allt för a tt experimentera
hvilket som bäst skulle hålla snön borta. Sedan det
ta väl var öfverstökadt, fortsatte vi kl. 3 på efter
middagen vår färd med gladt humör, hvilket d o ck .
ej räckte längre än en half timme eller så länge som
snön ej fäste vid skidorna. Här fanns nu intet annat
att göra än att på n y tt göra upp eld och smörja ski
dorna om igen. Så snart vi stego af våra kära fort
komstmedel, sjönko vi ned i snön till midjan, hvil
ket förhållande påminte oss, huru beroende man
här är af skidor, förutan hvilka det vore omöjligt
att taga sig fram ens en kort sträcka. Snart stodo vi
åter på skidorna — men tyvärr med samma resultat,
då all verkan af smörjningen var borta. — Av de oli
ka vallningsämnena som försöktes, torde skidpolityren sitta bäst qvar, men beqvämast och lättvindi
gast är onekligen en fläsksvål.»
Vid olika tävlingar under 1918 använde storlöparen
Thorleif Haug gummi som bindemedel när han ko
kade sina vallor. Senare använde han även grammo
fonskivor (som innehöll shellack). Under 1920- och
1930-talen började även svenska skidlöpare tillver
ka skidvallor i stor skala: »Husum»-Jonsson, John
och Ivan Lindgren, Särna-Hedlund, Sven U tter
ström m fl. Utvecklingen av flera klistervallor för
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olika sorters »blötföre» och skare nådde sin kulmen
under 1930-talet. Gemensamt för alla vallor, även
hårdvallorna, var att de innehöll tjära i en eller an
nan form.
I slutet av 1930-talet började vetenskapsmän
analysera vad som skedde i snön under skidorna.
Med Astra-koncernens inträdande i vallningsbranschen i början a v 1940-talet slog syntetiska
ämnen u t tjäran som huvudingrediens i vallorna.
Tävlingsåkaren Martin Matsbo fick anställning för
att prova fram bättre skidvallor. Man undersökte
bl a vilka friktionskoefficienter olika vallor hade,
hur snöbrist påverkades av skidans friktion och hur
snökristallernas form förändrades vid olika tem pe
raturer och tidsperioder.
Man försökte även få fram en ideal form på ski
dorna och olika spannformer utprovades.
Resultatet av experimenten var att man till sä
songen 1946-47 lanserade SWIX-vallan. Grön valla
för under -10°C, blå för -10°—0° och röd för noll
gradigt före. Dessutom fanns en blå skarklistertub
och en röd blötförestub. Det stora genom brottet
kom vid OS 1948, då Sverige tog guld på alla längd
distanser.
Flera andra vallafabrikanter började använda
syntetiska ämnen i sina vallor, men det var först
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på 1960-talet som Swix-vallorna fick konkurrens
av vallor som Rex, Ex-Elit (idag Lindex), Rode m fl.
Vallningsforskningen går dock vidare, ty det
finns fortfarande många olösta problem. Huvud
problemen är dock kända och Swix-kemisten, ing
enjör Leif Torgersens, sammanfattar dem så här:
Vallningens verkan är avhängig av snöstruktur,
snötem peratur och snöns vatteninnehåll.
Vid minusgrader är vatteninnehållet konstant
och detsamma som vid 0°C. Då har man att ta hän
syn till snöstruktur och snötemperatur.
Vid plusgrader är snötem peraturen konstant och
densamma som vid 0°C. Då har man att ta hänsyn
till snöstruktur och vatteninnehåll. Snöstrukturen
är betingad av de yttre meteorologiska betingelser
na och tiden.
Idag bedrivs en omfattande forskning för att få
fram skidbelag som är vallningsfria. De flesta skidfabrikanter har två varianter av varje skidmodell,
en för blötföre och en för kallföre.
1983 introducerade Karhu sitt s k Multigradebelag, som ändrar egenskaper allteftersom tempera
turen och snöstrukturen förändras. Skidor med det
ta belag kan användas m ellan+5° C och -15° C. Det
enda som behövs är att man sprayar beläget med silikon vid nollgradigt före.

N o rrb o tten stru p p e n vid nationella tävlingarna i S undsvall 1899.

Längdlöpning

• Vidar Martinell

De första riktigt stora skidtävlingarna i längdlöp
ning ägde rum i Norge 1879 (Huseby-rennet, en fö
regångare till Holmenkollen som startade 1892), i
Sverige 1884 (Nordenskiöld-täflingen) och i Fin
land 1889 (Uleåborgsloppet).
För den tidigare tävlingssportens utveckling och
utbredning i Norden har de två systerorganisatio
nerna »Föreningen til Skiidrettens Fremme» (stiftad
i Norge 1883) och »Föreningen för skidlöpningens
främjande» (stiftad i Sverige 1892) gjort avgörande
insatser. Sveriges, Norges och Finlands nationella

skidförbund hade ännu inte sett dagens ljus. Detta
skedde inte förrän 1908.
Nordenskiöld-täflingen var den första verkliga
skidtävlingen i Sverige. Sträckan var 20,6 gammal
svenska mil (22 mil) och starten skedde i byn Purkijaur, 15 km väster om Jokkmokks kyrka. »Resan»
efter den gemensamma starten (16 deltagare) tog
21 timmar och 22 minuter. Segrare i detta historis
ka lopp blev ju jokkmokksamen Paw a Lars NilssonTuorda, vilken besegrade argaste konkurrenten Per
Olof Läntta, Aktsik, med ett par skidlängder. Täv
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lingen övervakades av kontrollanter som åkte ba
nan i släde, men hästarna förmådde inte hålla tä t
männens tempo. Förutom hederspris fick tättrion
200, 150 respektive 100 riksdaler kontant.
»Pauva-Lasse» Nilsson-Tuorda (1847-1911) var en
föregångsman för svenska skidlöpare och fjällmän.
Pavva-Lasse var utom skicklig skidlöpare och varg
jägare en stor fjällbestigare. Bl a deltog han i de
första bestigningarna av Sarektjåkko och har med
verkat till detta mäktiga fjällmassivs utforskande.
På dagen 27 år efter hans Nordenskiöldbragd, avled
Pavva-Lasse. 1933, nära femtio år efter Tuordas se
ger i Nordenskiöld-tävlingen, beslöt Skid- och fri
luftsfrämjandet att på Jokkmokks kyrkogård resa
en minnessten på hans grav.
I Norge levde vid samma tid Fridthiof Nansen
(1861-1930), känd främst i andra än idrottsliga
sammanhang. 1884 anmälde han sig, 23 år gammal,
till Husebyrennet. Nansen spände på sig skidorna i
Bergen, där han var bosatt, och åkte över högfjälls
vidderna de 40 milen till Oslo, genomförde tävling
en och skidade sedan de 40 milen tillbaka. Inte
konstigt att han några år senare på skidor och med
hundslädar kunde företa sin berömda grönlandsfärd
under 42 dagar, med medeltemperaturer på om
kring 40 minusgrader och med svåra snöstormar.
Främjandet bildas
1892 var ett viktigt år för nordisk skidlöpning. Då
startade Holmenkollen-rennet och den första inter
nationella skidtävlingen arrangerades i Stockholm.
Juho Ritola, Finland, segrade på 30 km med tiden
2.23.
För att samordna och tillvarata det växande in
tresset för skidlöpning, bildades 1892 Föreningen
för Skidlöpningens främjande efter förebild från
Norge, där systerorganisationen bildats 1883. Där
med växte skidintresset snabbt, nya klubbar bilda
des, tävlingar arrangerades, skidlöpningen blev både
en motions- och en tävlingsidrott. Redan 1893 ar
rangerade »Främjarna» sin första internationella täv
ling, som därefter kom att bli e tt inofficiellt svenskt
mästerskap.
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1890-talet var det årtionde då seghet och uthål
lighet premierades före snabbhet och teknik. De
flesta skidtävlingar som arrangerades var mellan 6
och 9 mil, ibland mer. Ofta utdelades stora pen
ningpriser till de bästa. De som främst gjorde sig
gällande i dessa tävlingar var samer och nybyggare.
1890-talets bäste skidlöpare var hemmansägare Lars
Olofsson (1864-1942) från byn Pjesker utanför
Arvidsjaur. Han vann 1899 det s k distansloppet
mellan Sundsvall och Härnösand, tu r och retur 96,4
km! Tiden var 8.41.46. Då ansågs det som otroligt
snabbt och ett absolut rekord för vintertrafik. Bi
len fanns ju inte då och järnvägen mellan de två stä
derna kom långt senare. Inte ens en hästskjuts kun
de tillryggalägga sträckan så snabbt.
I detta skidlopp tävlade första gången bl a Arvidsjaurslöparna, med speciella tävlingsskidor av Sahlins
modell. Dessa långa och smala löpskidor — seder
mera riksbekanta som »sahlinare» — stod sig ända
till mitten av 1920-talet, då den moderna terrängoch tävlingsskidan slog igenom. Den var framtagen
efter förebild från norska telemarksskidor och den
finska Haapavesi-skidan.
Nordiska spelen
1901 går de första internationella stortävlingarna i
vinteridrott, NORDISKA SPELEN — vinterolym
piadernas föregångare. Den tävlingen arrangerades i
Saltsjöbaden. Finland vann genom stakspecialisterna Jussila och Hepoaho såväl 30 som 60 km. Spelen
gick sedan vart fjärde år. Sverige vann där sin första
seger genom Haldo Hansson, som i Östersund 1913
segrade på 90 km med hela 35 minuter (!) före fin
ländaren Sateri Tasa.
Åren omkring 1910 fanns i de tre nordiska län
derna tre mycket duktiga skidlöpare:
Haldo Hansson (1886-1921) tillhörde de första
som tränade rationellt — och han fick också sina
största segrar i riktigt långa lopp. 1908 och 1910
vann han Skidfrämjandets 6-mil. Stora framgångar
hade han också i skidbudkavlesammanhang — stora
skidåkare drog sig inte för sådana övningar på den
tiden.
Stortävlingarna i Helsingfors 1909 blev också

mycket dramatiska. Haldo Hansson ledde 3-milen
när upploppet böqade. Strax bakom låg Matti
Koskenkorva. I det löpet hoppade finnen av sina
skidor och sprang förbi Haldo Hansson! Kosken
korva vann med 2 sekunder!
Vid den tiden fanns inga internationella regler. I
Sverige fick mart inte ta av sig skidorna som Kosken
korva gjorde — men det var tillåtet i Finland!
Matti Koskenkorva (1880-1965) var Finlands
förste storlöpare. Han kom från Haapavesi, där då
tidens bästa skidor av björk framställdes. Kosken
korva var en stakspecialist av stora m ått. Bl a satte
han 1913 världsrekord på 20 och 30 km i Uleåborg.
Over skartäckt is och gärden åkte han 20 km på
1.03.15, en annan dag 30 km på 1.34.37 — och då
passerade han 20 km på 1.02.48! Det spektakulära
3-milsrekordet väckte allas beundran. I Sverige ha
de knappast någon åkt sträckan under 2 timmar.

Tauno Lappalainen vid N ordiska Spelen 1 9 2 6 .

Ö stersunds S k id lö p a rk lu b b vid en tävling 1 9 1 2 . H aldo H ansson 2:a från
höger i randig skjorta.

M a tti K o sk en k orva.
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Men 3-milsrekordet tog Artur Häggblad så små
ningom hand om. 1940 stakade han 3-milen på
Umeälvens is på tiden 1.20.07. E tt rekord som stod
sig ända till 1980, då Ola Hassis segrade i Häggbladsloppet (!) på tiden 1.13.22.

den starkt växande idrotten. Flera idrotter, bl a cy
kel, fotboll, fäktning, golf, gymnastik m fl, bildade
specialförbund inom RF. För skidor ansågs emeller
tid inte tiden mogen för ett specialförbund. RF
uppdrog därför åt Skid- och Friluftsfrämjandet att
verka i förbundets ställe.
Men 1908 var tiden mogen. Den 11 december
möttes representanter för 80 föreningar i Sundsvall
(Hotell Knaust), och därmed var specialförbundet
ett faktum.
Förbundets förste ordförande blev Frits af Sandeberg. 1910 arrangerades de första officiella svens
ka mästerskapen i nordiska grenar. De första segrar
na blev på 30 km Nils Adolf Hedjersson, Djurgår
dens IF, och på 60 km Johan Petter Nordlund,
Jokkmokks SK.

L au ritz B ergendahl, N orge.

Norges stora stjärna var Lauritz Bergendahl (18871965). Fem gånger segrade han i Holmenkollens
5-mil. Totalt vann han 14 Kollensegrar — varav fle
ra i kombinerat. Det är också han som givit namnet
till Bergendahl-bindningen, en av de första fasta
bindningar som skideliten använde 1973.
Några år in på 1900-talet började tävlingsidrotten
ta form på allvar i Sverige. Den 31 maj 1903 bilda
des Sveriges Riksidrottsförbund för att organisera
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N ils A d o lf H edjerson, fö rste sven ske mästaren p å 3 0 km.

Elin P ikku n iem i, Haparanda.

John Lindgren, L yck sele.

I slutet av 1910-talet böljade den kvinnliga täv
lingslö pningen på skidor ta form. 1917 korades
första svenska mästarinnan på 10 km, Selma
Gustafsson, Säfsnäs IF.
Elin Pikkuniemi, IFK Haparanda, får dock räk
nas som den första stora stjärnan. Hon vann fem ra
ka SM-titlar åren 1918-22. Elin var naturligt snabb
och vann ett år SM-milen på 42.09, en m ycket bra
tid med tanke på utrustningen, långa skidor och
stavar. Tävlingsdräkten var inte heller särskilt ända
målsenlig —kjol och blus!

piaderna trots kraftigt motstånd från de nordiska
länderna — inte minst Sverige.
Svenska skidledare såg i vinterolympiaderna ett
allvarligt hot m ot Nordiska spelen, som enligt deras
synsätt var den naturliga motsvarigheten till somma
rens olympiader. Andra hävdade att inrättandet av
olympiska vinterspel endast skulle fungera som ett
förtäckt stöd åt Mellaneuropas sporthotell. Svens
karna fick dock inget gehör för sina åsikter.
Vid första vinterolympiaden i Chamonix 1924
tog norrmännen alla skidmedaljerna, utom bronsme
daljen på 18 km. Norges Thorleif Haug blev spelens
framgångsrikaste deltagare. Han vann 18 km, 50
km och kombinerat —dessutom blev han fyra i spe
cialbacke, med snudd på bronsplats.
1927 gick FIS-tävlingarna i Cortina. John Lind
gren från Lycksele blev dubbel världsmästare, inga
norrmän eller finnar deltog den gången.
Per Erik Hedlund från Säma vann Sveriges första
OS-guld — 50 km i S:t Moritz 1928. Per Erik vann
med 13 minuter före Gustaf »Husum» Jonsson, me
dan Volger Andersson, Njurunda, blev trea. En stor
svensk dag.
»Särna» Hedlund var den ende svensk som inte
åkte i landslagsdräkten under olympiaden. Före av
resan hade han fått en helvit tävlingsdräkt av sin då-

Svenskt motstånd m ot vinter-OS
Skidsporten började under 1920-talet att få inter
nationell prägel. Sålunda bildades 1924 ett inter
nationellt förbund med svenskar på de ledande pos
terna (Ivar Holmquist, president, och Carl Norden
son, sekreterare). Förbundets officiella namn på
franska var »Fédération Internationale de Ski» och
benämndes efter sina initialer FIS.
De s k FIS-tävlingarna började i liten skala 1925
— inga nordbor deltog — i Tjeckoslovakien. Från
1937 fick FIS-tävlingarna officiell VM-status.
På 1920-talet arrangerades de första vinterolym-
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Vasaloppet 1922

G u sta f »Husum» Jonsson.

varande klubb, Malung. Och den dräkten trivdes
han så bra i, att han inte ville byta ut den mot
landslagets.
Efter segern i S:t Moritz var det många som tyck
te detsamma. Den helvita dräkten blev landslagets
och är det till stora delar än idag.
Tack vare guldmedaljen i S:t Moritz fick »Säma»
Hedlund senare på året också Svenska Dagbladets
bragdmedalj och blev därmed den första skidlöparen som fick denna eftertraktade idrottsbelöning.
E tt år senare blev Sven Utterström den andre,
tack vare sin seger på 50 km i Holmenkollen — den
första svenska segern i detta klassiska lopp.

Vasaloppet
»Varför kunna vi icke taga upp Mora-Sälen som ett
nationellt skidlopp, taga upp det just nu, när vi som
bäst fira 400-årsminnet av Gustav Erikssons befriel
segärning? Det var dock här som pendeln vände sig
åt andra hållet, det lyckliga hållet, i hans och
Sveriges liv. Och loppet bör kunna anordnas fullt
tillfredsställande, rent idrottsligt sett.» Så skrev den
morafödde västeråsredaktören Anders Pers 1922,
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F örsta V asaloppet, 1 9 22.

initiativtagaren till det 87 km långa skidloppet mel
lan Sälen och Mora.
Det första Vasaloppet gick redan 1922. Segrade
gjorde Ernst Alm (1900-1980), IFK Norsjö, på ti
den 7.32.49 — en stor överraskning för arrangörer
na och kanske också för honom själv. Glad var Alm
över sin triumf, men gladare ändå var arrangörerna
— det fanns de som tvivlade på att någon enda löpa
re skulle ta sig i mål. En tid fanns det faktiskt pla
ner på att göra Vasaloppet till en tvådagarstävling!
En del av de händelser som inträffat i Vasaloppet
under åren räknas idag till den svenska skidhistorien.
Vid Vasaloppet 1928 hade Sven »Uttern» U tter
ström, och Per-Erik »Särna» Hedlund kom m it över
ens om att åka d ött lopp. Men Hedlund råkade fäl
la fram ena axeln över mållinjen, varpå arrangörer
na dömde honom till segrare.
Löften är emellertid till för att hållas — och det
gjorde vännerna Hedlund och Utterström genom
att dela sina medaljer m itt itu och sedan foga sam
man en guld- och en silverhalva!
Nu har Vasaloppet vuxit till en gigantisk tävling.
Från knappa 100-talet startande till ca 20.000 löpa
re. Utvecklingen har gått framåt — så sent som i

E rnst A lm , N orsjö, vinnare av d e t första V a sa lo p p et 1 9 2 2 .
Här e fte r e t t 60 km -lop p .

V asaloppet 1 9 2 8 . Per-Erik »Särna» H edlu n d och Sven U tter
strö m går i mål.

böljan av 1960-talet ansåg Vasalopps-arrangörerna
att startfältet måste maximeras till 2.000. Nu har
vi utom det ordinarie Vasaloppet också fått ö p p et
Spår.

nade Janson.
Särskilt under SM i Luleå 1926 propagerade han
hårt för sina idéer. Och det var säkert genom tänkt
— ty det starkaste m otståndet mot korta skidor och
fasta bindningar fanns just i N orrbotten och Väster
botten!
Sven Utterström (1901-1979) var en av de norr
bottningar som insåg utrustningens betydelse. Han
experimenterade med olika skidlänger och allt kor
tare stavar, som gjordes lättare och lättare. Han
konstruerade också en bindning av lättm etall,
Boden-bindningen, och gjorde skidskor med låga
skaft — allt för att få ned vikten på utrustningen.
Den nya utrustningen lanserades nu inte över en
natt. Många av de löpare som lärt sig tekniken med
lösa bindningar, drog sig för att pröva något nytt.
När t ex Hjalmar Bergström från Sandvik så sent
som 1932 startade i SM-femmilen med lösa bind
ningar, ansåg många det oklokt. Hjalmar svarade på
den kritiken på sitt speciella sätt — han vann!

Två stora ledare
Under 1920-talet fick skididrotten två ledare av
stort form at: Ivar H olm quist (1879-1954) och
Sixtus Janson (1883-1957). Deras arbetskapacitet
var enorm, likaså deras energi och handlingskraft.
Holmquist var internationella skidförbundets
förste president. Janson blev ordförande i Svenska
Skidförbundet 1922. Där satt han till 1948.
Sixtus Janson drev igenom att skidspår skulle
dras i svår terräng. Bort med slätlöpningen, var hans
paroll. Han var också nytänkare vad gäller skidutrustning. Han fick många elitlöpare a tt ställa undan
sina överlånga skidor med lösa bindningar. Korta
skidor och fasta bindningar är det enda riktiga, me
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Svenska Dagbladet delar varje år ut en bragdmedalj
till en förtjänt idrottsman. Detta är de skidlöpare
som genom åren fått denna medalj.

Bragdmedaljörer

Till höger:
E rik Larsson,
»Kiruna-Lasse»,
m ed a ljö r 1 9 3 6 .
N edan:
N ils K arlsson,
»Mora-Nisse»,
m ed a ljö r 1 9 4 4 .
Fo to Harry
L in dvall, VK.

Ovan:
Per-Erik »Särna»
H edlu n d ( t v ) och
Sven U tterströ m ,
m edaljörer 1928
re sp ek tive 1 9 2 9 .

Till vänster:
A lfre d »Håsjö»
D ah lqvist, m edaljör
1941.
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k
Assar R ön n lu n d, m ed a ljö r 1 9 6 2 . F o to Pressens Bild.
T h om as Wassberg, m edaljör 1 9 8 0 (avböjde). F o to Harry
Lindvall, VK.

Sixten Jernberg, m edaljör 1 9 5 6 . F o to H arry L indvall, VK.
T oini G ustavsson, m edaljör 1968.
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Elis V iklund, Salsåker.

A x e l W ikström , S kellefteå.

N ils Englund, B oden.

H jalm ar B ergström , Sandvik.

Stora segrar i Garmisch
Under 1930-talet nådde Sverige mycket stora fram
gångar i längdspåren. Sven Utterström , Nils Eng
lund, Elis Viklund, »Kiruna-Lasse» m fl vann stora
internationella segrar i OS, VM och Holmenkollen.
Sven U tterström , »Uttern», inledde Sveriges 1930talsframgångar genom sin femmilsseger i VM 1930
och OS-guld på 18 km 1932 där Axel Vikström,
Skellefteå, blev tvåa.
Nils Englund, Vittjärv, slog igenom internatio

nellt när FIS-tävlingen gick i Seefeld 1933. Nisse
vann sprinterdistansen 21 sekunder före Hjalmar
Bergström, Sandviks IK. I skidhistoriens första sto
ra stafett vann Sverige guldet genom Per Erik Hed
lund, Sven Utterström , Nils Englund och Hjalmar
Bergström. 1934, när VM gick i Graninge utanför
Sollefteå, segrade Elis Viklund på femmilen, knappt
minuten före Nils Englund.
Den glansfulla, dubbla 5-milstriumfen i Graninge
skulle följas av flera framgångar. Sålunda blev Eng-

126

Limmade skidor
Under 1930-talet introducerades det vattenfasta
konsthartslimmet. Därmed kunde man under en
skida tillverkad av ett lätt, poröst trä limma en
hård och slitstark glidsula.
Norska Splitkein fick det första patentet i början
av 1930-talet. De limmade skidorna var också långt
överlägsna de tidigare helvedsskidoma i såväl spänst
som hållbarhet,

A rtu r H äggblad, Umeå, vid VM i S o lle fte å 1934.

lund ånyo världsmästare i Hohe Tatra 1935. Sam
ma år vann Axel Vikström, Skellefteå AIK, som
förste svensk i Lahtis (50 km).
Så kom då triumfen vid OS i Garmisch-Partenkirchen, då Sverige belade alla fyra tätplatsem a på
femmilen genom Elis Viklund, Axel Vikström, Nils
Englund och Hjalmar Bergström, »Kvartetten som
inte sprängdes».
118 km slog Erik »Kiruna-Lasse» Larsson ned
som en bomb när han otippad vann guldmedaljen,
nära minuten före Oddbjörn Hagen, Norge. I sta
fetten blev Sverige trea.
I slutet av 1930-talet var Alfred »Håsjö» Dahlqvist mogen att ta steget in i världseliten med sitt
VM-silver på 18 km 1938.
Sverige hade under 1930-talet en lång rad fram
stående längdlöpare. Till den skaran hör också
Artur Häggblad, en sällsynt färgstark västerbottning
med fräsande temperam ent och rapp tunga. Han
var som ingen annan folkets man i den tidens skidvärld. Han vann bl a fyra Vasalopp.

I skuggan av kriget
Världskriget stoppade nästan allt internationellt
idrottsarbete, även det nordiska. 1940-talets skididrott var till stor del liktydig med den svenska.
Svenska folkets beredskapsanda märktes i Riksmarschen på skidor, som under åren 1941-43 resul
terade i 350.000 enmilaprov hos över 2.000 arran
görer.
Under den här tiden växte nya förmågor fram,
som hade internationell framgång åren efter krigs
slutet. 1940-talet inleddes med Håsjö-Dahlqvist och
avslutades med Mora-Nisse.
Båda två företrädde diagonalstilen, som från
1940-talet blev den vanligaste. 1943, m itt under
brinnande krig, fick svenskarna oväntat möjlighet
ätt tävla i Engelberg, Schweiz. Nils Karlsson gjorde •
här utlandsdebut, liksom Nils Persson. Sedermera
blev de berömda som Mora-Nisse och Nisse Täpp.
Succe i S:t Moritz
Första vinter-OS efter andra världskriget ägde rum i
S:t Moritz 1948. Sverige skickade en m ycket vältränad och stark skidtrupp till Schweiz, och kom ock
så att dominera spelen. Martin Lundström vann
sprinterloppet före Nils östensson och Moras
Gunnar Eriksson. Stafetten blev svensk defilering
genom kvartetten Nils östensson—Nils Täpp—
Gunnar Eriksson—Martin Lundström, som slog
Finland med 8 min och 58 sek!
Nils Karlsson, Mora-Nisse, var storfavorit till femmilsguldet. Men Nisse hade väldiga problem med
den tunna alpluften och fick slita oerhört för sin
guldmedalj, som han erövrade efter ett hårt andra
varv. »Sme-Harald» Eriksson från örträsk, som täv
lade för IFK Umeå, ledde länge loppet, men fick ge
vika.
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1940-talets främsta kan kort presenteras så här:
Alfred Dahlqvist (1914-1983), Östersunds SK, som
slog en bro mellan två generationer (1930-40-tal),
var en särling från Håsjö. »Håsjö-kometen» renodla
de den av finländarna (speciellt Sulo Nurmela) u t
vecklade diagonalstilen och flängde fram med jä tte
stor utväxling. Nästan aldrig ett staktag. SM på 30
km 1940 vann han med hela 6 minuter. Han tog to 
talt 7 individuella SM-titlar. 1941 vann han sprinterloppen i VM i Cortina och Lahtis.
Nils Karlsson, uppfödd i byn Östnor utanför Mora,
var den förste svenska skidlöpare som hade en abso
lut pålitlig och jämn standard. Nisse misslyckades
sällan, behärskade alla distanser och all sorts ter
räng. Under åren 1943-53 blev han endast vid sju
tillfällen sämre än sjätte man! Hans meritlista säger
det mesta: OS-guld på 50 km 1948, tre segrar i
Holmenkollen på fyra starter, nio Vasaloppssegrar
1943-53 (han blev bara besegrad av IFK Umeås
Gösta Andersson 1944 med en sekund), 17 indivi
duella SM, 18 i lag och 2 i stafett.
»Mora-Nisse» var stark, vaken, omsorgsfull i allt
vad han gjorde och en god tekniker. Han var också
generös, alltid beredd att först gratulera sin beseg
rare.
Martin Lundström, eleganten från den kända skidlöparbygden Norsjö, övergick till IFK Umeå 1946.
Han slog u t i full blom då han vann för-OS i S:t
Moritz 1947. OS-året 1948 blev hans stora år. Vad
sägs om OS-guld på 18 km och stafett, seger i
Holmenkollen, SM-titlar på 15 och 30 km samt sta
fett. Han detroniserade Mora-Nisse som världens
skidkung OS-året 1948. Tyvärr hade Guld-Martin
en ömtålig hals, som gjorde att han åren efter 1948
bara kunde blixtra till då och då — 1950 stafettguld
i VM, 1952 stafettbrons i OS. Hans SM-skörd to 
talt: 3 individuella, 4 lag- och 3 stafettguld.
Nils Östensson (1918-1949) från Transtrand, en
stor talang, skicklig som få i svår terräng. Han var
till naturen en bohem, åkte när han tyckte det var
roligt, och det var långt ifrån alltid fallet. Vann 3
individuella SM, OS-guld i stafett samt OS-silver på
18 km 1948. E tt år senare vann han dubbelt i
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M artin L u n d strö m , Umeå. F o to H arry L indvall, VK.

Holmenkollen. Östensson omkom vid en mc-olycka
högsommaren 1949, just när han stod på toppen av
sin karriär.
Generationsväxling
Olympiska vinterspelen i Oslo 1952 blev svensk
skidsports »Waterloo». Längdlöparna fick en brons
medalj med sig hem — den givna i herrstafetten.
Märta Norberg kämpade fint och var bara 3 sekun
der från brons.
Mora-Nisse — bäst av de manliga längdlöparna —
blev femma på 18 km och sexa på 50 km. En bra
insats, eftersom han — utan att veta om det — åkte
med varbildning i käkhålan. I övrigt var vinter-OS
1952 vårt sämsta sedan 1924. Brenden, Norge (18
km), och Hakulinen, Finland (50 km), hette längd
segrarna i Oslo.
Sverige hade ham nat i en generationsväxling,
men strax efter kom Sixten Jernberg och bjöd på
stora ögonblick i svensk längdlöpningshistoria.
Det glada 50-talet!
1950-talet blev det årtionde då vår hittills främste
skidlöpare, Sixten Jernberg, b röt fram i obändig stil
och blev världens skidkung i den allt mer globala

därigenom tillsammans med den alpine idolen Toni
Sailer, Österrike, spelens främste.
Sonja Edström — oturligt fotskadad och utan
hård träning och tävling ännu månaden före Cor
tina — var kanske olympiadens bästa skidlöperska,
fast hon på 10 km blev slagen med 12 sekunder.
Men i stafetten — där Sverige blev trea — noterade
hon den i särklass bästa tiden och i säsongens fort
sättning, bl a Holmenkollen, Lahtis och Skidspelen,
gick hon segerrikt fram.

Märta N orberg ( t h) växlar m ed Sonja E d strö m vid sta fe tte n
i VM i Falun 1 9 5 4 . F o to S v en sk t P re ssfo to .

skidsporten. Sovjet hade nu börjat tävla och note
rade allt större framgångar.
Jernberg-epoken inleddes på allvar vid hemmaVM i Falun 1954, när han blev fyra på 3-milen och
tillsammans med Per-Erik Larsson, Artur »Likenäsarn» Olsson och Sune Larsson tog brons i stafet
ten, bara 2 sekunder från silver.
Samma placering nådde trion Anna-Lisa Eriksson,
Märta Norberg och Sonja Edström i skidhistoriens
första dam stafett i VM.
I Falun deltog ryssarna i ett VM på skidor för
första gången. De vann 30 och 50 km genom stakspecialisten Vladimir Kuzin, medan Veikko Hakulinen, Finland, vann 15 km och Finland stafetten.
OS i Cortina
Sverige sände ett ungt och välpreparerat gäng till
Cortina-OS 1956 med Sixten Jernberg och Sonja
Edström som de klart lysande stjärnorna och med
ledaren Sigge Bergman som främsta inspirations
källa. Olympiaden blev också en svensk succe'. Den
svenska insatsen i Cortina överträffade vida de djär
vaste förväntningarna, trots att konkurrensen var
hårdare än någonsin.
Sixten Jernberg tog ett guld (50 km), två silver
(15 och 30 km) samt ett brons (stafett). Han blev

VM i Lahtis
Två år efter Cortina kallade Lahtis till n y tt världs
mästerskap. Sverige ställde upp med i stort sett
samma lag som vid olympiaden.
Jernberg var givetvis stjärnan, sedan fanns också
några unga nykomlingar — Rolf Rämgård och Janne
Stefansson. Sixten åkte hem en bronsmedalj på 3milen — övriga svenskar hade det svårare i den fins
ka (!) konkurrensen, ty VM i Lahtis var Finlands,
både bokstavligt och bildligt.
Norge misslyckades helt och Sovjet i hög grad.
Svenska skidexperter började ställa in sig på ett
svenskt misslyckande —men så kom stafetten.
På startsträckan släppte Sverige iväg självaste
Sixten Jernberg. Och han gav vårt lag ett överty
gande försprång — så stort att mellansträckomas
Lill-Järven Larsson och Sture Grahn inspirerades
till starka insatser. Svåraste m otståndet kom från
Sovjet, men slutmannen Pavel Koltsjin knäcktes
av Per-Erik Larssons ryck i banans sista fjärdedel.
Sverige blev världsmästare!
Taktiken att starta med ett starkt kort har
Sverige också använt vid senare tillfällen. I Lahtis
20 år senare grundläde Sven-Åke Lundbäcks första
sträcka den svenska segern. Och vid årets OS-stafett
i Sarajevo slog Thomas Wassberg till. Guld igen!
Kusin och Hakulinen
Skididrotten på 1950-talet handlade nu inte bara
om Sverige. Det fanns också många framgångsrika
skidlöpare i våra grannländer — samt givetvis i
Sovjet.
Det var 1954 som Sovjet gjorde internationell de
but vid Faluns VM. Vladimir Kusin vann då guldet
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V ladim ir K usin, S o vjet. F o to Sven Jansson.
V eikko H akulinen, Finland.
F o to Sven Jansson.

på 3-milen och 5-milen. Han var också med i Sovjets
segrande stafettlag vid olympiaden i Cortina 1956.
En annan av dåtidens stora var Finlands Veikko
Hakulinen. Det böljade med OS-guld på 5-milen
1952, fortsatte med VM-guld på 15 km och stafett
1954. Därefter OS-guld på 30 km 1956 (och silver
på 50 km och i stafett). 1958 vann han VM på 15
km, tog silver på 50 km och brons i stafett. 1960
blev det guld i stafetten i Squaw Valley, silver på
50 km och brons på 15 km. Veikko Hakulinen till
hör Nordens stora idrottsmän genom tiderna.
Norges ess vid samma tid var Hallgeir Brenden,
en utpräglad sprinter som också hade många stafettframgångar. Individuella OS-guld vann han 1952 på
18 km och 1956 på 15 km.
Squaw Valley
1960 års olympiska spel gick i Squaw Valley — in
diankvinnans dal.
Spelöppningen blev magnifik! Sixten Jernberg
var allas favorit — strax före OS-starten hade han
vunnit alla SM-lopp.
Redan efter första halvmilen stod det klart att
han tänkte infria förväntningarna. Det var en annan
dalkarl som bjöd bästa motståndet, Rolf Rämgård.
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K a levi Häm äläinen, Finland.
Här i L ah tis 1 9 6 1 .

De båda dalkarlarna stod i en klass för sig. Sixten
vann på 1.51.03,9 före Rolf 1.51.16,9. Anikin,
Sovjet, tog bronset. På femte plats, en tredje
svensk, Lennart »Lill-Järven» Larsson, som var före
självaste Veikko Hakulinen.
Med tremilen som bakgrund hyste svenskarna
goda förhoppningar också inför sprinterloppet på
15 km. Sixten hade dock inte turen med sig. Det
hjälpte inte att han slog Hakulinen med 5 sekunder
Det blev ändå »bara» silver, 3 sekunder efter 35årige Haakon Brusveen, en sporthandlare från Lillehammer. Unge Janne Stefansson blev näst bäste
svensk — 7: a.
Med symboliska siffran ett på bröstet vann fin
ländaren Kalevi Hämäläinen femmilsguldet före sin
landsman Hakulinen. Sixten Jernberg var förkyld
och hade svåra andningsbesvär. Han fick nöja sig
med en 5:e plats efter bronsmannen Rämgård och
fyran »Lill-Järven».
Herrstafetten blev mest dramatisk. Först kollap
sade ryssen Sjeljukin på första sträckan i Squaw
Valleys tunna luft, sedan rönte Janne Stefansson
samma öde på andra sträckan. Han tog sig i mål en
bart på het inre vilja. Favoriterna Sverige och Sov
jet var därmed borta från guldstriden som till slut
vanns av Finland före Norge efter en målstrid mel-

D a m sta fettla g et vid VM i Z akopan e 1 9 6 2 . Fr v: T oin i
G ustafsson, B ritt Stran dberg och B arbro M artinsson.

lan Hakulinen och Brusveen.
I dam stafetten 3x10 km inträffade storsensatio
nen att Sverige (Irma Johansson, Britt Strandberg
och Sonja Ruthström) vann guldet före storfavori
ten Sovjet. Individuellt på 10 km blev Sonja bästa
icke-ryska med sin femte plats.
E tt skidguld till fick Sverige genom den behärs
kade norrbottningen Klas Lestander som segrade i
olympiskt skidskytte. Det genomfördes då för förs
ta gången som OS-gren.
Assars första VM
En mycket välförberedd skidtrupp sändes till VMtävlingama i Zakopane 1962 under en snörik och
klimathård vecka. Redan inledningen på 30 km,
med Janne Stefansson på fin silverplats, varslade
gott, och i fortsättningen blev det närmast helsvenskt i längdspåren. Assar Rönnlund segrade på
15 km och tog silver på 50 km, vann därtill stafet
ten. Sixten Jernberg — retad över att ha blivit ratad
på 15 km — körde som besatt i både stafett och
femmil, och tog guld på båda. I den sisuladdade
herrstafetten slog Jernberg finnen Pesonen med
1 1/2 m inut och säkrade guldet till Sverige. Våra
stafettvärldsmästare var Lars Olsson, Sture Grahn,
Sixten Jernberg och Assar Rönnlund.

S ix ten Jernberg och E ero M än tyran ta vid OS i Innsbruck
1964.

Som vanligt dominerade ryskorna damloppen.
De våra skötte sig ganska bra, på 10 km blev Barbro
Martinsson sexa. Efter fina åkningar i stafetten av
Barbro Martinsson, Britt Strandberg och Toini
Gustafsson tog Sverige silvermedalj med glans.
1962 blev för Sverige också i övrigt ett mycket
framgångsrikt skidår. I Svenska Skidspelen vann
Rolf Rämgård 3-milen. I stafetten vann Västerbot
ten! I laget åkte Sture Grahn, Lennart Larsson och
Assar Rönnlund. A tt de fick representera vårt län
och inte splittras på olika klubblag var i första hand
Alvar »Lia» Johnsons förtjänst — en dynamisk skidledare med många idéer, som verkligen kunde tala
för sin sak. När »Lia» höjde sin röst lyssnade alla.
Osis på OS —men vilken stafett
OS i Innsbruck/Seefeld 1964 blev nära nog en re
pris av VM i Zakopane två år tidigare.
För Assar Rönnlund blev det en bitterljuv erfa
renhet. Silver på femmilen — trots ett skidbrott vid
24 km, när han ledde över blivande slutsegraren
Jernberg med 38 sekunder. Efter skidbrottet fick
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Janne S tefansson i 15 k m -lo p p e t vid OS i Innsbruck 1964.
F o to Pressens Bild.

Assar R ön n lu n d säkrar Sveriges sta fe ttg u ld vid O S i In n s
bruck 1964.

han i 25 km åka med en damskida på ena foten.
Så kom stafetten 4x10 km. Sällan har idrottsSverige upplevt en mera intensivt laddad halvtimme
än när Assar på slutsträckan förde upp Sverige från
en »hopplös» fjärde plats till en bejublad seger. När
han gick u t på sista sträckan hade han den elegante
teknikern Mäntyranta, som vunnit både 15 och 30
km tidigare i veckan, i hälarna. Grönningen, Norge,
och Koltjin, Sovjet, hade gått u t 19 respektive 30
sekunder tidigare. Uppgiften verkade hopplös, men
på sluttampen är saken klar: allt m otstånd är
knäckt och glädjestrålande kastar sig Assar fram ur
skogen och spurtar m ot mål och guldmedaljen.
Hans guldkamrater var Karl Åke Asph, Sixten Jern
berg och Janne Stefansson.
Otursgubbe nummer ett i dessa OS var Janne
Stefansson, som var 29 sekunder från tre medaljer.
Britt Strandberg blev sensationellt fyra på dam
milen, medan hon tillsammans med Barbro Martins
son och Toini Gustafsson tog staf ettsil ver.
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Toinis olympiad
Vid OS i Grenoble 1968 blev Toini Gustafsson med
sina två individuella guld på 5 och 10 km samt sil
ver i stafetten hela världens skiddrottning. Hennes
»gungande» stakning var underbart vägvinnande. Ge
nom sin framfart och charm i längdspår och seger
intervjuer blev hon Toini med hela TV-publiken.
En annan framgångsrik flicka var Barbro Martins
son. Hon OS-debuterade redan 1956 i Cortina och
gjorde nu sina fjärde spel. Barbro hade med sina
båda fjärdeplaceringar sekundotur i Grenoble. På
10 km skilde det 7,2 sek från brons, 5 km 3 sek
och till guldet futtiga 7,2 sek!
I dam stafetten blev Sverige (Britt Strandberg,
Toini Gustafsson, Barbro Martinsson) tvåa efter
Norge som vann med 21 sekunders marginal.
Gunnar »Hulån» Larsson blev främst i manliga
grenar med sin bronsmedalj på 15 km.
I herrstafetten blev Sverige (Jan Halvarsson,
Bjarne Andersson, Gunnar Larsson, Assar Rönn
lund) tvåa efter en gedigen insats — Norge kunde
inte hotas. I den OS-debuterande skidskyttestafetten kom Sverige (Lars Göran Arwidson, Tore Eriks
son, Olle Petrusson, Holmfrid Olsson) på bronsplats.

Åslund överraskar
1970-talets första skid-VM ägde rum i Vysoke
Tatry i Hohe Tatra-bergen i Tjeckoslovakien. VM:s
mest medaljtyngde deltagare blev Sovjets väldige
skidkung Vjatjeslav Vedenin med sina två guld (30
km och stafett) och en silvermedalj (50 km). Han
hade tagit O S-silver på 50 km redan vid olympiaden
1968. Fyra år senare i Sapporo blev det guld på 30
km och i stafett, samt silvermedalj på 50 km —
framgångar som meriterat honom för Lenin-orden
och andra hedersbetygelser.
Den 24-årige Lars-Göran Åslund från Åsarna
räddade den svenska äran och triumferade överras
kande på sprinterdistansen. Ingen kunde hänga med
i jämtens tempo på 15 km. I mål var han 34 sek fö
re tvåan, Odd Martinsen, Norge. Åslunds bragdfyllda guldlopp kom som en blixt från en klar himmel,
m itt i vad som lutade åt ett svenskt misslyckande.
Han åkte resten av VM så bra (6:a på 30 km, 5:a
50 km, 3:a stafett), att han kunde kalla sig VM:s
sammanlagt bäste.
Sovjet vann herrstafetten 14 sekunder före Öst
tyskland, som i sin tu r bara var 6 sekunder före
svenska bronslaget (Owe Lestander, Jan Halvarsson,
Ingvar Sandström, Lars-Göran Åslund).
Sven-Åke slår till
När OS gick i japanska Sapporo 1972 fick vi en
guldmedalj genom norrbottningen Sven-Åke Lund
bäck, som spurtade m ot seger på 15 km. Sin sär
klass bevisade han med segermarginalen 32 sek (!).
Gunnar »Hulån» Larsson var ett annat svenskt gläd
jeämne — endast 1,28 sek från brons på tremilen,
medan Lars Göran Arwidson från Lima tog brons i
skidskytte.
I övrigt reducerade sjukdomar slagkraften i den
manliga skidtruppen, som missade bronset med 3
sekunder i stafetten.
Hemma i Sverige gick 1972 års SM i Sollefteå.
Och vilket SM! Det var första gången som mäster
skapen i alpint, backe, längd och skid orientering
arrangerades på samma ställe.
Thomas Magnuson tog då hem alla individuella
längdlopp! 1974 gjorde han om den bravaden. Fö
re honom hade Mora-Nisse gjort sammaledes (1944
och 1950), liksom Sixten Jernberg (1957, 1960,
1961) och Assar Rönnlund (1967).

Thom as Magnuson
vid VM i Falun
1 9 7 4 . F o to L e if
Forslund.
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Lars-Göran Å slu n d
vid VM i Falun
1974.

Falun —en gång till
1974 stod Falun som VM-värd för andra gången
och svarade för ett i alla delar förnämligt arrange
mang. Den största överraskningen var den publika
uppslutningen — trots direktsänd TV — ca 150.000
betalande åskådare!
I spelöppningen vann Thomas Magnuson tremilsguldet. Lars-Göran Åslund åkte även han strålande,
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Till höger:
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när han blev 5: a. Sprinterloppet — som vanns av
norrmannen Magne Myrmo — blev därem ot ett
svenskt misslyckande: Lundbäck bäst med sin 7:e
placering.
Fina insatser gjorde duon Magnuson (3:a), Lund
bäck (4:a) på femmilen. Herrstafetten 4x10 km
blev för svensk del en sorglig tillställning. Svenska
startmannen Hans-Erik Larssons bindning slets sön
der redan efter 50 m och dagen var förstörd för
Sverige.
VM-kung i Falun blev östtysken Gerhard
Grimmer: l : a (50 km), l : a (stafett), 2:a (15 km)
och 6:a (30 km).
Den första stora skidsegern på plastskidan var
Thomas Magnusons 3-milsseger vid Falu-VM. Den
sista stora skidsegern på träskidan var norrmannen
Myrmos sprinterseger vid samma VM.
De följande tio åren har inneburit ytterligare u t
veckling och de skidor som fanns vid OS i Sarajevo
1984 hade föga likhet med Magnusons från 1974.
Magert i Innsbruck
Innsbruck/Seefeld-ÖS 1976 blev inte den framgång
som man hade väntat sig. Våra två främsta längdlö
pare, Thomas Magnuson och Sven-Åke Lundbäck,
hade av olika anledningar inga framgångar.
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Benny Södergren och Eva Olsson var dock svens
ka ljuspunkter. Sörmlänningen Benny Södergren
tog vår enda medalj i längdlöpning, på en för ho
nom ovan distans — femmilen. Det blev en överras
kande bronsmedalj. I stafetten gjorde Benny ett
n y tt topplopp — vann startsträckan — och Sverige
blev fyra.
På damsidan blev Eva Olsson svensk bragdflicka
med sina två femteplatser och en fjärde i stafett.
Lena Carlzon gjorde även hon en utm ärkt insats,
när hon vann startsträckan före ryskan Nina Baldicheva och blev individuell bronsmedaljör.
Efter OS vann Sven-Åke Lundbäck alla tre SMtitlarna i Umeå och dessutom en meriterande femmilsseger i Holmenkollen.
Eva Olsson gjorde rent hus i SM. Vann 5, 10 och
20 km, stafetten och tre lagguld!
Ny stafett i Lahtis
Skid-VM i Lahtis 1978 blev för svenskt vidkomman
de det framgångsrikaste sedan OS 1964. Två guld
medaljer (Lundbäck på 50 km, herrstafettlaget
4x10 km) var en utdelning som inte någon svensk
ens vågat hoppas på. I synnerhet inte sedan vårt
främsta hopp Thomas Wassberg skadat sig så svårt i
en bilkrock den 1 februari att vänster knä måste

Lundbäck att hejda. När halva loppet var kört bör
jade vi svenskar ana en ny guldmedalj — i alla fall
en medalj. Lundbäck åkte maskinmässigt säkert
och vid 40 km-passeringen ledde han med en m inut
före ryssen Beljajev. Sven-Åke hade läget under
kontroll och när han dök upp ovanför skidstadion
var saken klar. Han skulle bli världsmästare på fem
milen — skidornas »Blå band». Han hade tappat ba
ra e tt tiotal sekunder på sista milen på starke Bel
jajev.

Sven-Å ke L u n d 
bäck, VM i L ahtis
1978. F oto Harry
Lindvall, VK.

opereras. Men när det såg som dystrast ut var hjäl
pen närmast. Sven-Åke inledde VM med att bli bäs
te svensk, 6:a både på 15 och 30 km.
Så kom stafetten... På första sträckan knäckte
Lundbäck den fruktade ryssen Beljajev. Christer
Johansson på andra sträckan följde med i Juha
Mietos hårda tem po när denne åkte i fatt ångermanlänningen. Det betydde att Tommy Limby fick den
inspiration som behövdes för att göra ett topplopp
— han vann (liksom Lundbäck och Magnuson) sin
sträcka och gav Thomas Magnuson exakt det u t
gångsläge han önskade inför slutsträckan. Striden
stod mellan två nationer — Sverige och Finland.
Ute i spåret jagade Matti Pitkänen fram med
Thomas Magnuson lurande i bakhasorna. Skulle
Thomas orka hänga med i Pitkänens tempo, fråga
de sig någon miljon svenskar oroligt framför TVoch radioapparaterna. Thomas’ ryck sattes in i en
brant uppförsbacke drygt en kilometer före mål.
Thomas bytte spår och sprang på lätta ben förbi
finländaren uppför backen — sju sekunders ledning
på 15 meters åkning! Pitkänen orkade inte växla
om. Försprånget växte snabbt. Thomas var på väg
m ot Sveriges första guldmedalj —ja, medalj över
huvud taget — i detta skid-VM.
Sista dagen: femmilen... Denna kristallklara sön
dag i Lahtis stod inte norrbottningen Sven-Åke

1980-talets första år
Olympiska spelen 1980 i Lake Placid blev en oför
glömlig längdlöpningsduell på 15 kilometer mellan
Sveriges Thomas Wassberg och Finlands Juha Mieto.
Med minsta möjliga marginal — en hundradels se
kund — vinner till slut Wassberg över Mieto; för
modligen den sista olympiska längdlöpningstävlingen som blir avgjord med så liten marginal.
1980 skrev Thomas Wassberg SM-historia genom
att i Hudiksvall vinna alla titlarna 15, 30 och 50 km
individuellt och lag samt stafetten med snabbaste
sträcktiden! I slutet av säsongen vann Wassberg
Holmenkollens femmil och blev tvåa på 15 km.
I Svenska Skidspelen vann Sverige fyra distanser:
30 km Thomas Eriksson, herrstafett 4x10 km:
Benny Kohlberg, Thomas Wassberg, Hans Persson,
Thomas Eriksson, 15 km juniorer: Gunde Svan,
5 km damer juniorer: Stina Karlsson.
Sverige fick en juniorvärldsmästare 1981 när
Lars Göran Dahl från Hammerdal vann JVM på 15
km. Trea blev Gunde Svan, Dala-Järna. Samma år
satte Thomas Eriksson, Domnarvet, »världsrekord»
på 15 km vid SM i Filipstad med 36.55,26. Två
svenska SS-segrar: Thomas Wassberg 30 km och
Gunde Svan 15 km juniorer. Sven-Åke Lundbäck
vann världsserien för långlopp — bl a Vasaloppet,
mycket populärt. D etta det 58 :e loppet innebar
officiell premiär för damdeltagande. Bäst var Meeri
Bodelid, Högbo IF.
1982 vanns två VM-guld i Oslo, Thomas Eriksson
30 km och Thomas Wassberg 50 km. Marie Johans
son, senare Risby, var bara 13,5 sekunder från
brons på 10 km — blev sexa.
Först i mål i det 59:e Vasaloppet var Jean-Paul
Pierrat, Frankrike, men sedan det klarlagts att han
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T hom as E riksson,
VM i Oslo 1982.
F o to H arry L in d 
vall, VK.

K
G unde Svan, VM i Oslo
1 9 8 2 . F o to Harry Lindvall,
VK.

Marja-Liisa H äm äläinen,
F inland, vid O S i Sarajevo
1 9 8 4 . F o to Jan O lofsson,
VK.

Marie R isb y.
F o to H arry L in d 
vall, VK.

regelvidrigt b y tt skidor, diskvalificerades han och
Lasse Frykberg, IFK Mora, förklarades som segrare.
Frykberg vann även världsserien för långlopp 1982.
Gunde Svans stora internationella genom brott
kom i Holmenkollen 1983. Först vann han sprinterloppet, 15 km, för att två dagar senare i sin femmilsdebut bli trea före Savjalov, Brå och Wassberg.
Strax efter Holmenkollen vann Gunde världscuptävlingarna i USA (15 km) och Kanada (30 km),
vilket gjorde honom till tvåa efter Savjalov i världs
cupen 1983.
Svensk längdlöpningsseger av klass i övrigt 1983:
Wassberg 50 km i Lahtis.
Med tre guld, ett silver och ett brons gav OS i
Sarajevo 1984 det bästa OS-resultatet sedan S:t
Moritz 1948 för vårt längdlöpningslandslag.
Gunde Svan blev OS-kung med guld på 15 km
och stafett, silver på 50 km samt brons på 30 km.
Thomas Wassberg guld 50 km och stafett— Jan
Ottosson och Benny Kohlberg var de två övriga i
stafetten 4x10 km.
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Mötet mellan Wassberg och Svan på den avslu
tande femmilen går till skidhistorien. En fight helt
i klass med den som Jernberg och Hakulinen u t
kämpade i Lahtis-VM 1958. Thomas vann till slut
med en skillnad på 4,9 sekunder —vilken OS-final!
På damsidan gjorde Marie Risby tre mycket goda
lopp: fyra på 5 km, femma på 20 km, sexa på 10
km — to talt 48,1 sekunder från tre bronsmedaljer.
Stora framgångar i övrigt 1984:
Svenska Skidspelen: Dubbelseger på 30 km ge
nom Svan och Wassberg; stafettseger genom kvar
tetten Erik Östlund, Thomas Wassberg, Jan O ttos
son, Gunde Svan; juniorsegrar genom Christer
Majbäck och Annika Dahlman; Marie Risby tv / på
10 km.
Lahtis: Majbäck juniorsegrare; Wassberg tvåa,
Svan trea på 15 km.
Holmenkollen: Svan trea på 50 km.
Sist men inte minst: Sverige vann den första
världscupen i stafett för herrar. Gunde Svan blev
överlägsen vinnare av den individuella världscupen.

B ackh oppare i
H olm enkollen
1 906.

Backhoppning

• Sven Plex Petersson

Skidsporten är Norges gåva till världen. Det fastslog
den norske skidhistorikern Jacob Vaage i e tt stort
specialverk häromåret. Alldeles säkert är att back
hoppning som skidsport härstammar från Norge,
närmare bestämt från Telemark.
Men hur började hoppning med skidor? På den
frågan kan ingen ge ett nöjaktigt svar. Men det är
logiskt tro att det började med att skidlöpare på
väg utför oväntat stö tt på ojämnheter i terrängen
och därvid fått en ofrivillig luftfärd.
Den första verkliga hopptävlingen med priser an
ordnades i Hoydalsmo i Telemark år 1866. Där vi
sade telemarkaren Sondre Norheim för första gång
en sina färdigheter inför publik och sin överlägsen
het i en ny idrott. Om tävlingen berättar Torjus
Loupedalen i sin bok Morgedal. Det var doktor

Andreas Bakke i Lårdal som tagit initiativet. Folk
m ötte upp i stora skaror. Många kom på skidor,
andra med häst och släde för att se de våghalsiga
skidlöparna sätta iväg utför »snöhoppet».
Med denna tävling, som vanns av Sondre Nor
heim (1825-1897), Morgedal, Telemark, var en ny
idrott född.
Sondre Norheim och många andra hoppare från
Telemark använde en typ av vidjebindning runt hä
len, vilka innebar ett avgörande framsteg, inte minst
för backhoppningens utvecklingsmöjligheter.
Dansk prins vägrar tro sina ögon
Efter världspremiären i Hoydalsmo 1866 skulle det
gå åtskilliga år innan den nya sporten slog igenom.
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B ackh oppn in g p å D jurgården den 28 fe b r 1892.

A A n dersson , DIF, Tunäsen 1 9 0 2 .

En viktig händelse var en tävling i Husebybacken i
Oslo den 12 fabruari 1879. Då fick telemarkshopparna möjligheten att för huvudstadens sportintresserade visa vad de kunde. De väckte en oerhörd beundarn för sina prestationer, även om hoppen inte
var längre än 20 meter. A tt de kunde flyga ut i tom 
ma luften med ett par plankor av trä under fotterna
var något otroligt och den danske prins Hans, som
var gäst hos kung Oskar, lär såsom åsyna vittne ha
utropat: »Det är lögn. De är galna.»
Stilen under luftsprånget var till en början en
helt annan än den vi känner till. De första hoppar
na drog upp benen både en och två gånger under
luftfärden. En del var så duktiga att de under ett
hopp på 20-25 meter lyckades dra upp benen tre
gånger. En ny stil utvecklades i mitten av 1880talet. Då började någon stå rak under luftfärden
och snart var det mode.
I de första backarna på 1880-talet hoppade man
omkring 20 meter. Vid sekelskiftet kunde man i
Norge få uppleva hopplängder på 40 meter. År
1902 hoppade Nils Gjestvang 41 m eter i Gustadsbacken i Norge. Det var ett världsrekord på sin tid.
Tio år senare passerades 50-metersgränsen. År 1937
hoppade österrikaren Josef Bradl som den förste
över 100 meter. Idag är världsrekordet 185 meter.
I Sverige hölls de första backtävlingarna — utan
stup — i slutet av 1870-talet: i Sundsvall 1877, i
Bellevueparken i Stockholm 1879, samt i Tunåsen,
Uppsala, 1902.
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Det första Holmenkollrennet anordnades år
1892. Vid premiären fanns några av Sveriges främs
ta dåtida idrottsledare, Viktor Balck och Adolf
Heijkenskjöld. De bildade samma vinter Förening
en för skidlöpningens främjande, som fick den
största betydelse för skidsportens utbredning under
åren före och efter sekelskiftet. En stor uppvisning
i backhoppning ägde rum i Stockholm vintern 1892
med de 22 bästa från holmenkollentävlingarna. I
Skidfrämjandets regi ägde också den första riktiga
backtävlingen i Stockholm och Sverige rum vintern
1893. Samma år bildades Djurgårdens IF, som un
der många år blev landets förnämsta backhoppningsklubb.
Fiskartorpet och Saltsjöbaden
Sveriges första specialtidning för idrott var Nor
diskt Idrottslif med greve Clarence von Rosen som
utgivare. I tidningens första nummer, som utkom
den 2 januari 1900, står följande att läsa om en ny
hoppbacke vid Fiskartorpet i Stockholm:
»Ja, nu har det ändtligen, tack vare för idrott
intresserade inflytelserika personers mellankomst,
lyckats oss skidåkare i Stockholm att få en verklig
skidbacke, belägen så, att vi på 10 ä 20 m inuter
kunna skida dit ut, och icke som förr måste göra
en lång och jemförelsevis dyrbar resa, hvarje gång
vi ville tränera oss till de stora stuptäflingarne.»
Stockholms största backe vid den här tiden låg

PROGRAM

BACKLÖPNINGS
TflFLINGARNA
FISKARTORPET

B lif m edlem a f F öreningen!

F iskartorpsbacken återinvigs.

annars i Saltsjöbaden. Där hölls den första svenska
mästerskapstävlingen i backhoppning en söndag i
februari 1910. Nu var det inte längre Skidfrämjandet som var ansvarigt för tävlingsverksamheten i
vårt land. Svenska Skidlöpningsförbundet hade bil
dats i Sundsvall 1908 och är den organisation som
administrerar bl a skidsportens tävlingsgrenar.
Om det första svenska mästerskapet i backhopp
ning skriver Nordiskt Idrottslif:
»Föret var icke dåligt, hvilket bäst visades af de
stora hopplängder som nåddes. Så hoppade Bom
gren under täflingen 34 m. stående, Einar Olsson
hoppade 33,5 och många hoppade öfver 30 m.
Einar Olsson gjorde alla sina hopp med utm ärkt
hållning och kraft.»
Av den något komplicerade resultatlistan fram
går att Olsson, Lill-Einar kallad, som tävlade för
Djurgårdens IF blev grenens förste svenske mästare.
Han vann med platssiffra 3, poängen 22,7 och medelhopplängden 32,70 före klubbkamraten O Bom
gren, som hade platssiffra 6, poängen 20,5 och medelhopplängden 30,50 m.
Einar Olsson var känd av varje idrottsintresserad
grabb kring Karlaplan, Narvavägen och Djurgården
redan då seklet var ungt och innan han själv fyllt

Jonsson, M Jacobsson , O T andberg och E O lsson.

139

som från 1910 till 1924 kom att vara den domine
rande klubben vid de svenska mästerskapstävlingarna i backhoppning. Efter epoken Lill-Einar Olsson
kom sådana namn som Menotti Jacobsson, Nils
Lind och Axel Herman Nilsson. Den trion tog fram
till 1924 sju svenska mästerskap och blev också det
lag som tillsammans med ytterligare en djurgårdare,
Nils Sundh, fick representera vid de första olympis
ka vinterspelen i Chamonix 1924. I den tävlingen,
skidsportens dittills mest betydelsefulla, var det
norrmännen som dominerade. De tog alla medaljer
na med Tullin Thams som den förste olympiske
mästaren. Av svenskarna från Djurgårdens IF place
rade sig A H Nilsson som sjätte, Jacobsson som
sjunde, Lind som nionde och Sundh som tolfte
man. Längsta hopp i tävlingen hade norsk-amerikanen Haugen (fyra i resultatlistan) med 50 meter.
A H Nilsson hoppade 44 meter. Intressant är att
den första OS-backens konstruktör var en svensk
ingenjör, Axel Norling. Backen ansågs vid den här
tiden som en av de bästa i världen.

A x e l H erm an N ilsson, D jurgårdens IF, i e t t re k o rd h o p p p å
4 1 ,5 m. Saltsjöbaden.

20 år, berättar Sven Lindhagen i sin bok Från
Pavva-Lasse till Mora-Nisse. Einar var väl den som
bäst förvaltade arvet efter norrmännen, även om
han nätt och jäm nt kunnat se dem hoppa i Rosendalsbacken. Det var före hans tid.
Lill-Einar, en äkta djurgårdare!
Einar föll inte sällan i backen, kring eller över back
rekordet som hans nedslag vanligen placerades,
konstaterar Lindhagen. Typisk är Nordiska spelens
tävling 1917: tvåa i längd, tä tt efter Haug, därpå sju
norrmän i rad. Men Einar satsade för fullt, för hårt,
föll i båda hoppen och förlorade mästerskapet.
Einar tog sammanlagt tretton SM i skidsport; en
titel i budkavle, resten i backe och kombinerat.
Han var länge statistiskt sett landets framgångsri
kaste skidkarl.
På ett par undantag när var det Djurgårdens IF
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Backhoppningens säkra fästen
Eftersom skidsporten ganska tidigt blev ordentligt
organiserad, började intresset för de olika grenarna
att blomma. Backhoppningen fick sina säkra fästen.
Sundsvall och Stockholm var utan tvekan grenens
pionjärer i vårt land. Snart tillkom Örnsköldsvik,
Östersund, Falun, Luleå, Umeå, Arvika, Filipstad
och Sollefteå. På vaije plats byggdes backar, ofta i
klubbarnas regi, ibland med hjälp av något komm u
nalt bidrag.
Under krisåren i början av 1930-talet fick svensk
backhoppning en ovärderlig hjälp av Statens Arbetslöshetskommission vid anläggande av nya eller om
byggnad av äldre skidbackar. Många orter fick för
relativt små summor bra anläggningar. Det bästa av
allt: backarna användes. På 1930- och 1940-talen
var backhoppningsaktiviteten mycket hög praktiskt
taget överallt. Enligt Sigge Bergman, då sekreterare
i Svenska Skidförbundet, hade Sverige 1947 cirka
150 väl konstruerade och tävlingsdugliga backar
fördelade över hela landet. Backtävlingar — fram
förallt de med internationellt deltagande — omfat
tades med stort intresse. Det berodde inte minst på
de framgångar som åstadkoms i hård utländsk kon-
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H olger Schön, R y la n d er och Selånger E riksson, foto g ra fera
de p å F iskartorpsdag.

Selånger E riksson i F iskartorpsbacken.

kurrens av Sven Eriksson, sedermera Selånger. Han
blev från 1928 till 1945 en oerhörd propaganda
man för sin specialgren, där han nådde meriter som
ingen annan inom svensk backhoppning. Sven Selångers andraplats i OS i Garmisch 1936 är fortfa
rande den bästa svenska olympiska placeringen i
grenen. Selånger erövrade dessutom fyra bronsme
daljer i VM, han blev åtta gånger svensk mästare i
specialhoppning, tre gånger i nordisk kombination
och en gång i slalom. Hans finaste prestation var se
gern i Holmenkollen 1939 — den första vunnen av
en iclce-norrman. Vid prisutdelningen efter tävling
arna blev Selånger ovationsartat hyllad. E tt stort
ögonblick för honom själv och för svensk skidsport
var det när han då som förste utlänning hedrades
med den sällsynta och utom ordentligt åtråvärda
Holmenkollen-medaljen.
Friska Viljor dominerar
Bredvid Selånger fanns under 1930-talet framstå
ende hoppare som de båda djurgårdarna Holger

B ror ö stm a n vid SM i Sundsvall 1 9 5 5 . F o to S v e n sk t Press
fo to .

Schön och Pelle Hennix, där var fortfarande Tore
Edman från Arvika med, även om hans storhetstid
var 1920-talet med en VM-seger i Cortina 1927
(utan norska deltagare!) och ett SM samma vinter
som höjdpunkter. När Selånger 1938 lämnar sin
moderklubb Selångers SK till förmån för Friska
Viljor i Örnsköldsvik, är det början till en mångårig
ångermanländsk dominans inom svensk backhopp
ning. Sådana namn som Erik »Diman» Lindström
och Nils Lund träder till, följda av Evert och Kaare
Karlsson (norska im porter från Lokken i Tröndelag), Bror östm an och Bengt Eriksson. Genom dem
vann Friska Viljor på 20 år inte mindre än femton
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svenska m ästerskap! Med dessa och ytterligare någ
ra från andra klubbar håller Sverige även ställning
arna internationellt sett när VM- och OS-tävlingarna
återupptas efter krigsåren. Början i S :t Moritz vid
OS 1948 blev visserligen ett bakslag med Evert
Karlsson som bäste svensk först på elfte plats. Men
i VM-tävlingarna i Lake Placid i USA 1950 blir
kirunapojken Thure Lindgren tvåa, i OS i Oslo
1952 hans klubbkamrat Kalle Holmström, Brättslickarn kallad, trea och bronsmedaljör. Så nog
hängde Sverige hjälpligt med fortfarande, utan
Sven Selånger!
Fem tiotalet viktig utvecklingsfas
Med 1950-talet inträder en epok, som för den in
ternationella backhoppningen — och inte minst den
nordiska — är något av förvandlingens tid. De gamla
backanläggningarna börjar på många håll bli förfall
na och måste förnyas. Tecken på ett ökat intresse
för grenen ute på kontinenten blir märkbara. Inom
Internationella Skidförbundets backhoppningskommitte märks nya tongångar. En ny generation mera
progressiva ledare börjar träda till. Uttryck för det
ta är att man nu vid de internationella mästerska
pen vill dubblera tävlingarna för backhopparna.
Dessa ideer förverkligas 1962 vid VM i Zakopane.
Där koras för första gången två världsmästare, en i
normal backe, en i stor backe.
Därmed börjar också en utveckling av själva
hopptekniken. Innovatörer som bör nämnas i förs
ta ledet är finländarna. Den unge långhopparen
Tauno Luiro, som 1951 överträffade svensken Dan
Netzells världsrekord i skidflygning med fyra meter
och i Västtyskland hoppade 139 meter, utpekas av
många som mannen bakom den moderna aerodynamiska stilen, en kraftigt framåtfälld kropp och ar
marna utefter sidorna. I VM i Falun 1954 tog en
annan finländare, Matti Pietikäinen, segern med
samma teknik, som alltsedan dess har varit den för
härskande världen över. Idag är också genomgåen
de hoppbackarnas profiler anpassade till den aerodynamiska tekniken, som av många anses som en
idealform för backhoppning.
I Norge anordnades som nämnts den första back
tävlingen i Höydalsmo i Telemark vintern 1866.
Under hundra år därefter dominerade norrmännen
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sportens utveckling. Vid VM-tävlingarna i Oslo
1966 vinner norrmannen Björn Wirkola de båda
titlarna. Ännu 1984 är dessa segrar de sista indivi
duella som backhoppningsnationen Norge har vun
nit inom ramen för internationella mästerskap. Nu
mera är Finland det nordiska land som gör sig gäl
lande internationellt under de senaste 20-25 åren,
då backhoppning blivit en världssport av helt andra
dimensioner än den var före andra världskriget.
Norges roll som vägvisare och inspirationskälla
är dock idag lika stor som tidigare. I det internatio
nella huvudorganiet för backhoppning är en norr
man president: provflygarbasen i SAS, Torbjörn
Yggeseth, en av de främsta vid OS i USA 1960.
I internationell konkurrens har Sverige alltid
haft få stjärnor i backhoppning. Före kriget var
Selånger egentligen den ende som förmådde hävda
sig. Det stora nam net efter honom är Kjell Sjöberg
från Friska Viljor i Örnsköldsvik. Hans tid var 1960talet. Han blev då svensk mästare två gånger. Två
gånger noterade han världsrekord vid skidflygningarna i Oberstdorf, 1964 med 141 meter, 1967 med
148. Han var femma i stora backen i Innsbruck
1964 vid OS, han var trea i VM i Oslo i Holmen
kollen 1966. Idag talar man alltmer om att ideal
längden hos en backhoppare ligger någonstans mel
lan 165 och 170 cm. Kjell Sjöberg m ätte under sin
aktiva tid 167 cm. Om han, som många av sina kon
kurrenter, hade kunnat ägna sig åt backhoppning
på heltid hade säkert framgångarna blivit större än
vad de nu blev.
För få backar —men även talangbrist!
Särskilt många ämnen till världsmästare har svensk
backhoppning inte haft sedan Kjell Sjöberg slutade.
Bristen har troligen samband med avsaknaden av
goda hoppbackar i befolkningstätare områden. An
talet backar torde ha varit högst i början av 1950talet. Då fanns något över 200 anläggningar i varie
rande storlekar. Ungefär 25 år senare, 1978, var an
talet 89, av dem nio backar med möjligheter till
hopplängder över 60 meter. Landets bästa utrust
ning finns sedan VM 1974 i Falun, där också ett
skidgymnasium numera samlar ungdomar med lust
och fallenhet för backhoppning.
Bland goda hoppare under de två senaste decen

nierna kan vid sidan av Kjell Sjöberg nämnas norr
bottningen Kurt Elimää, mera framgångsrik i in
hemsk än i internationell konkurrens. Han tog un
der sin aktiva tid fem svenska mästerskap. I
Charlottenbergs Karl-Erik Johansson och Bollnäs’
Rolf Nordgren hade det svenska landslaget under
några säsonger både talang- och kraftfulla hoppare.
De senare åren har endast en stjärna kunnat note
ras, boråspojken Anders Daun, som gjorde goda in
satser vid VM i Oslo 1982.
DDR:s historiska markering
Vid de olympiska tävlingarna i Squaw Valley 1960
— det sista internationella mästerskapet med endast
en backtävling — gör de kontinentala länderna sina
första verkliga framstötar. Framförallt gör DDR en
historisk insats genom att med Helmuth Recknagel
vinna guldet före finländaren Nilo Halonen och ös
terrikaren Otto Leodolter. Recknagel var en mo
dern krafthoppare, utvald och skolad enligt redan
känd och krävande östtysk princip. I ett avseende
var han konservativ. Medan alla hans medtävlare an
vände den s k fiskstilen med armarna under luftfär
den utefter sidorna, hoppade Recknagel med armar
na framför sig — som på den gamla goda tiden. Han
hoppade alltid långt, oftast längst och han hoppade
stilrent. Han dominerade världseliten under några
säsonger, blev också världsmästare i stor backe i
Zakopane 1962. Recknagel var den förste östtyske
backhopparen i en lång rad som sträcker sig fram
till våra dagar och som bjudit på sådana intressanta
namn som Dieter Neuendorf, Rainer Schmidt,
Hans-Georg Aschenbach, Heinz Wossipiwo (som
introducerade en ansats med händerna bakom krop
pen under hela färden m ot h o p p et!), Jochen Danneberg, Mathias Buse och Jens Weissflog. Den sist
nämnde är den senaste olympiske mästaren från
DDR, årgång 1984.
Stark österrikisk uppryckning!
I m itten av 1970-talet engagerade den österrikiska
backsporten Baldur Preiml, som med stor fantasi,
stora krav och hårda nypor rörde om bland konven
tionerna. Tidigare aktiv och med i det österrikiska
landslaget någon säsong på 1960-talet, hade han

Hans G eorg A sch en bach , D D R . F o to Gunnar R id d e rste d t.

K arl Schnabl, Ö sterrike.

skolat sig teoretiskt och återkom nu med profes
sors (!) namn och satte fart på sina landsmän.
Framgångarna lät inte vänta på sig. Karl Schnabl
blev olympisk mästare i Innsbrucks 90-metersbacke
1976, före sin landsman Toni Innauer. Denne blev
olympisk mästare i Lake Placid fyra år senare. I
backhopparvärlden talade man med entusiasm om
de unga österrikarna som under Baldur Preimls be
skydd nådde sådana fantastiska framgångar, ö ster
rikarna Hubert Neuper och Armin Kogler blev de
stora namnen när backhoppningen fick sin världscup i slutet av 1970-talet. Även om de österrikiska
framgångarna numera inte är lika talrika, är natio
nen ändå i hög grad en framträdande backhopp-
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ningsnation. Baldur Preiml intresserade sig också
starkt för att utveckla utrustningen. Inom det ös
terrikiska laget utexperimenterades under 1970talet principerna för de hoppdräkter, som numera
är standard.
I samband med Preiml bör också en annan nationstränares namn nämnas, västtysken Ewald
Roscher, aktiv hoppare på 1940- och 1950-talen.
Roscher var under en lång period tränare i Schweiz.
Nu är han åter i Västtyskland och sedan något år
verksam som ledare för ett ungt och m ycket u t
vecklingsbart landslag.
Finland är nummer ett!
Om Norge under 100 år svarade för backhoppningssportens utveckling — på 1920-, 1930- och 1940talen med bröderna Ruud som överlägsna fixstjär144

nor — är det idag Finland som spelar den mest
framträdande rollen, inte bara inom Nordens grän
ser utan totalt. Under trettio år, från 1954 till
1984, har Finland i olympiska spel erövrat fyra
guld, fyra silver och två brons i backhoppning. Mot
svarande skörd vid VM-tävlingarna är fyra guld, tre
silver och två brons. Detta gör Finland till ett le
dande backhoppningsland i världen.
1980-talets portalfigur är den unge Matti
Nykänen, född 1963, idag 176 cm lång och vägan
de 59 kg. Han blev juniorvärldsmästare 1981, seni
orvärldsmästare 1982 och olympisk mästare 1984.
Det sistnämnda året hoppade han 185 m eter i
Oberstdorfbacken, ett världsrekord. Nykänen från
Jyväskylä är en ung man som slagit sönder alla be
grepp om mängdträning. Det sägs från trovärdigt
håll att Matti före den olympiska tävlingen i Sara
jevo 1984 utförde 5.000 träningshopp! För Matti
är backhoppning fulltidsjobb. Den extrem t snäva
uthoppsvinkeln är hans stora hemlighet. Med det
knepet behåller han farten och kraften i hoppet
längre än sina konkurrenter. Därmed hoppar han
vanligen också längst av alla i varje tävling. Enligt
min mening är denne finländare ett av sitt decen
niums största idrottsfenomen av alla kategorier.
Vad är möjligt?
Han är också den som nu ställer den frågan på sin
spets som gäller hur långt det överhuvudtaget är
möjligt att hoppa. Om man ställer frågan till Matti
själv, svarar han att han tror att 190 m är möjligt.
200 meter? Siktar man dit måste man tänka sig
andra och ännu större anläggningar än dagens flyg
backar. Med sådana ökar riskerna eftersom det blir
fråga om ökade farter (i Nykänens rekordhopp var
utgångsfarten 106 km /tim , landningshastigheten
cirka 20 km högre). En anläggning som skulle till
låta hopp på 200 meter skulle också bli oerhört
dyrbar att bygga. Man kan förmoda att Internatio
nella skidförbundet, vars normer och regler bestäm
mer gränserna idag, låter sig nöja med vad som idag
finns av jättebackar och av inte minst ekonomiska
skäl sätter stopp för ytterligare rekordhets.
A tt Nykänens rekord så småningom blir slaget
är dock säkert. Hopparnas utrustning, inte minst
skidorna, har förfinats under årens lopp. Detta

kommer självklart att fortsätta. I skidfabrikerna på
går utvecklingsarbete. Vi har redan sett prototyper
på backskidor som bättre än de nuvarande ska sva
ra m ot de aerodynamiska kraven. Framtidens skida
är kanske två och en halv meter lång och försedd
med kupad plastöverbyggnad och styrfenor. E tt
par sådana har skidfabriken Kneissl i Österrike tagit
fram. På 1990-talet finns de kanske i handeln!
»De små och lätta har fördelar. Jag har fått detta
klart för mej efter en analys av prislistan från skidflygningen i Oberstdorf», säger Ewald Rocher.
Backhoppningens framtid tillhör tydligen inte så
ståtliga och fullvuxna män som en gång en Sven
Selånger.
M a tti N ykän en , Finland. B ild Sport-M edia.

Utförsåkning •

Lennart Forsberg

ly./.l

Utförscentra som Tärnaby i Väster
bottens lappmark har det felet a tt
backarna är för korta, för lite branta,
för lätta med andra ord. Skicklighet
av internationell klass kan inte skapas
där!
Ja, så lät det för 20 år sedan. Inte
ens IK Fjällvindens mest inbitna sup
portrar höjde på ögonbrynen åt Sven
Lindhagens påstående. Idag låter hans
visdomsord mer häpnadsväckande.
Den alpina idrotten är inte mer än 50
år, men 10 av dessa har Tärnaby —
mer än någon annan ort — dominerat
i de internationella resultatlistorna.
Sven Lindhagen är nu inte den en
de som siat fel beträffande den alpina
idrottens utveckling. Många andra
sportjournalister har gjort sammale
des. Liksom flera duktiga skidledare!

Sigge B ergm an 1 9 3 5 . F o to G u stav H o lm k vist.
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Utförsåkningen kom till Sverige på 1930-talet. Då
fanns det gott om olycksprofeter i sportkretsar. Utförsåkarna utsattes för spott och spe — inte minst i
Idrottsbladet, där Torsten Tegner och Sven Lind
hagen (!) ofta höll i pennan. Sverige var vid den ti
den en etablerad längdlöparnation. Andra skidåka
re göre sig icke besvär, hävdade tvivlarna.
Entusiasterna i Skidfrämjandet gav nu inte upp
så lätt. De arbetade oförtrutet vidare. Redan på
1920-talet gjorde man studieresor i Alperna! Mest
omtalad är dock den resa som Sigge Bergman och
Olle Rimfors gjorde i Schweiz och Österrike under
vintern 1934. De åkte ner för att bli skickliga tävlingsåkare, men skulle efter hemkomsten få större
betydelse som skidledare.
A tt Schweiz och Österrike haft stor inverkan på
svensk utförsåkning förvånar knappast någon — det
är inte utan anledning som alpin idrott har blivit ett
vedertaget begrepp. Mer anmärkningsvärt är det då
att den alpina idrotten också har rötter långt b o rt
om Alperna i länder som England och Norge!
I dessa länder intresserade man sig för utförsåk
ning långt innan sporten kom till Sverige. Och långt
innan sporten fick sin moderna utformning.
För 250 år sedan
I norska armen anordnades skidtävlingar redan
1722 med både längdlöpning och utförsåkning —
den senare grenen kallades »slalaam»! Men namnet
till trots så hade dessa tävlingar inte många likheter
med dagens slalom. Det gällde att stå på benen i en
inte alltför brant backe. Falla eller bryta skidorna
fick man inte. Backens naturliga ojämnheter liksom
buskar och träd i smala passager gjorde inte uppgif
ten lättare.
Ibland förekom också försvårande moment, som
t ex att transportera en skål fylld med öl utför bac
ken. Givetvis utan att spilla en droppe!
Priserna till dessa tävlingar togs direkt från stats
kassan. Det berättas att segraren i slalaam 1767
fick 10 riksdaler. Bästa längdlöpare fick nöja sig
med 2 riksdaler! Pengar i idrottens värld är tydli
gen inget modernt påfund.
Mer än 150 år senare fanns slalaam fortfarande
kvar i Norge — då i Husebytävlingarna, föregångare
till Holmenkollen. Också Holmenkollen hade sla
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laam på programmet, från starten 1892 till och med
med 1906. Därefter har slalaam inte förekomm it i
några större idrottsliga sammanhang.
Av Norges första tävlingar är det idag bara ordet
slalaam som återstår. »Sia», som betyder svagt böjd,
lutad, och »laam», som står för ett spår efter något
som släpats eller dragits.
I Mellaneuropa lanserades ordet av en tysk, W
Paulcke, 1904, men det skulle dröja ännu många år
innan det blev vedertaget.
Nansen inspirerade
Det var först på 1890-talet som intresset för utförs
åkning tog fart på kontinenten. Impulserna kom
ibland från Norge, men länder som Österrike och
Schweiz utvecklades också sporten efter egna ideer.
I Lilienfeld i Österrike bodde Mathias Zdarsky.
Han var konstnär och något av en enstöring. Åt
minstone under sex av veckans sju dagar. Men om
söndagarna höll han skidskola och det var många
som ville lära sig skidåkning av Zdarsky.
Sin första kontakt med skidåkning hade han fått
genom att läsa om Frithiof Nanses äventyr på Grön
land. Zdarsky förstod att Nansens skidåkning också
kunde anpassas till terrängen i Alperna. Han träna
de och försökte, han föll och han reste sig. Om och
om igen!
Mathias Zdarskys skidor var korta och utan styr
spår. En stav använde han, den var tre meter lång
och saknade truga. Med den hade han ett stöd i
svängarna och med den kunde han bromsa farten.
Gick det för fort satte han sig grensle över staven
och tryckte till.
Bland mycket annat experimenterade han också
med en bindning som var stabil i sidled.
E tt historiskt datum
Den 19 mars 1905 är ett historiskt datum. Då ar
rangerade Zdarsky en tävling i utförsåkning — den
första som anordnats under kontrollerade former.
Banan var 1.950 meter och innehöll 85 portar.
Zdarsky kallade dem »Fahnentore» och tävlingen
för »Torlauf». Det norska ordet slalom var obekant
för honom.
Banan innehöll också uppförsklättring! Hela 258

M athias Z darsky, 1905.

meter till och m ed! Trots den kuriositeten kan man
betrakta Zdarskys tävling som startpunkten för mo
dern utförsåkning. På vissa orter används faktiskt
ordet »Torlauf» fortfarande.
I internationell skidlitteratur nämns ofta Mathias
Zdarsky (1856-1940) som »Vater des Skilaufs» —
ett välförtjänt hedersnamn.
Efter Zdarsky kan pionjärerna radas upp som på
ett pärlband. Jag nöjer mig med att nämna den ös
terrikiske översten Georg Bilgeri. Han brukar kallas
den förste skidpedagogen. Bilgeri skrev instruktions
böcker och höll skidkurser. I m itten av 1920-talet
gjorde han ett inspirerande besök i Sverige.
Det var Bilgeri som började använda två stavar i
utförsåkning. Många andra skidtekniska teorier av
Bilgeri håller än idag — även om han inte fick gehör
för allt: 1907 startade han i en slalomtävling i Zell
am See. Hans skidor hade brätten i båda ändar.
Bilgeri ville därmed möjliggöra baklängessvängar.

Det engelska inflytandet
Om Zdarsky och Bilgeri tillhörde utförsåkningens
tidiga pionjärer så kom Arnold Lunn strax efter.
Han var engelsman och hade ett m ycket brett re
gister. Han var teolog, historiker, lärare och förfat
tare. För sina insatser som skidledare blev han så
småningom adlad.
Hans far var resebyråtjänsteman med starka in
tressen i det schweiziska Miirren, ett litet samhälle
inte långt från det idag mer omtalade Wengen.
Det var i Miirren han kom i kontakt med utförs
åkning — redan i början av 1910-talet. Där studera
de han den alpina skidtekniken, där började han
också arrangera tävlingar, där formulerade han u t
försåkningens första tävlingsregler.
Arnold Lunn tog, till skillnad från Mathias
Zdarsky, starkt avstånd från stavbromsning och
stavridning. — Lika vedervärdigt som om en längd
åkare skulle tolka efter en bil, menade Lunn.
God hjälp hade han av en infödd Miirren-bo,
Walter Amstutz. 1923 arrangerade de tillsammans
den första slalomtävlingen av m odernt snitt, med
flaggportar i olika kombinationer.
Året efter tog Arnold Lunn initiativ till The
Kandahar Ski Club. Kandahar var vid den tiden för
de flesta enbart en stad i Afghanistan. Klubben ha
de fått sitt namn efter Lord Roberts of Kandahar.
E tt symboliskt tack för det stöd han gav utförsåk
ningen.
1927 hälsade Arnold Lunn på hos den österri
kiske skidläraren Hannes Schneider i S:t A nton am
Arlberg. De fann varandra omedelbart och startade
redan 1928 en nu legendarisk skidtävling, Arlberg—
Kandahar, som från början arrangerades växelvis i
S:t Anton och Miirren.
Det var en kombinationstävling i störtlopp och
slalom. Detta med att tävla i kombination var från
början Walter A m stutz’ ide. Under många år skulle
det anses som den förnämsta formen av alpin skid
åkning.
På prov i Zakopane 1929
FIS, Federation Internationale de Ski (Internatio
nella skidförbundet), anordnade 1929 tävlingar i
Zakopane. Utförsåkarna fick då för första gången
visa upp sig i större sammanhang — låt vara utanför
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det officiella tävlingsprogrammet. FIS-tävlingarna
var den tidens världsmästerskap. Officiella VM ar
rangerades första gången 1937.
Tävlingen i Zakopane 1929 hade många drag av
störtlopp. På grund av den djupa snön fanns också
en hel del portar i banans övre del. Snöförhållande
na gjorde också gemensam start (!) omöjlig.
Tävlingen delades i stället in i två hälfter. Första
etappen slutade vid en skidstuga m itt i backen, där
lunch intogs under gemytliga former. Därefter blev
det om start med täten först i spåret och startmel
lanrum som byggde på tidsskillnaderna i banans öv
re del.
Favorit till segern var engelsmannen Bracken.
Hans teknik förefaller idag aningen djärv: — Full
fart så länge som möjligt — sedan är det bara att
kasta sig omkull när farten blir för hög, var hans pa
roll.
Brackens teknik var nu inte så förträfflig, skulle
det visa sig. Ty polacken Czech, som åkte långsam
mare men stod på benen, nådde slutmålet 3 sekun
der före den engelske favoriten.
Bland åskådarna vid denna utförspremiär fanns
de svenska längdåkarna, med bland andra Hjalmar
Bergström från Sandvik. Några skidliftar fanns inte
på den tiden, utan Hjalmar Bergström och hans
kamrater bjöds på hästskjuts uppför berget! — Nå
got som blev i mesta laget för de polska hästarna,
ty Hjalmar och hans kamrater fick hoppa av släden
för att hjälpa sitt dragdjur!
Debut i Miirren —givetvis
1931 fanns utförsåkningen med som ordinarie gren
i FIS-programmet, något som i första hand var
Arnold Lunns förtjänst. Självklart gick också den
första FIS-tävlingen i Miirren — lika självklart höll
Arnold Lunn och hans sekreterare i de flesta trådar
na.
Elektrisk tidtagning hade man redan då — men
inget tryckt program! Tävlingsspeakern talade bara
engelska. Mitt i Schweiz! Så kunde det gå när Lunn
styrde och ställde.
En svensk fanns också med i Miirren, Magnus
Hansson från Åre, men skidförbundet lät honom
inte ställa upp i tävlingen. I egenskap av sportkam 
rer ansågs han inte vara amatör!
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Harald H edjersson, DIF, vid SM i Å re 1937.

Utom tävlan deltog han i alla fall — utan att göra
någon succé. Till Arnold Lunns fasa sågs han rida
på stavarna utför backarna!
Det skulle dröja ytterligare två år innan Sverige
lät sig representeras i officiella FIS-tävlingar. Djur
gårdens kombinerade åkare, Harald Hedjersson,
ställde upp i Innsbruck 1933. Han blev nr 45 bland
68 herrar. A tt han blev slagen av endast två damer
betraktade den svenske skidledaren Ivar Holmquist
som ett gott resultat.
Vintern efter tävlingarna i Innsbruck gjorde
Sigge Bergman och Olle Rimfors sin omtalade resa
i Alperna. Bl a besökte de Hannes Schneiders skid
skola i Arlberg. Där förbättrade de sin egen skick
lighet på skidorna, där utvecklades de till skickliga
skidinstruktörer och ledare. Det var deras entusi
asm och arbetsglädje som i hög grad satte fart på
utförsåkningen i landet.
Under vistelsen i Alperna stötte Bergman och
Rimfors på många nymodigheter. Bl a prövade man
sälhudar under skidorna för att lättare kunna klätt
ra uppför backarna! Tidigare hade man använt sär
skild uppförsvalla! Ja, så gick det till innan Alper
na genomkorsades av alla sinnrika liftsystem!

Olympisk gren 1936
Utförsåkningen förekom som olympisk gren första
gången i Garmisch-Partenkirchen 1936. Det svens
ka laget började sin träning året innan. Stjärnan i
gänget hette Sven Eriksson — även kallad Selånger
och mera känd som backhoppare. I brist på specia
lister var det ofta backhoppare som åkte utför i så
väl Sverige som Norge — och det med stor fram
gång, skulle det visa sig.
Inför den olympiska premiären hade svenskarna
inga överdrivna förhoppningar om framskjutna pla
ceringar — men visst hade man hoppats på bättre
utdelning än vad som blev fallet.
Några, bl a Sigge Bergman, kunde inte starta ef
tersom de tjänat några hundralappar som skidlärare
Andra, Harald Hedjersson och Sven Eriksson, del
tog endast i sina specialgrenar: kom binerat respek
tive backe. När sedan truppen också drabbades av
skador återstod endast Bertil Persson, den minst
rutinerade av dem alla. Hans insatser räckte till en
31 :a plats i kombinationen störtlopp-slalom.
Det gick bättre för norrmännen. Och givetvis var
det en backhoppare som slog till — Birger Ruud!
Till de tyska specialisternas stora förvåning vann
han störtloppet!
Norges framgångar i den olympiska utförsdebuten var inte slut därmed. I damernas störtlopp seg
rade Laila Schou-Nielsen, sedan Tysklands storfa
vorit Christel Cranz kört omkull och tappat myc
ket tid.
Schou-Nielsen var inte heller någon specialist —
hon var tennisspelare, handbollsspelare och världsrekordhållare på 500 meter skridskolöpning!
Segrare —men inte guldmedalj örer
Trots segrarna blev det nu inga olympiska guldme
daljer för vare sig Ruud eller Schou-Nielsen. På den
tiden utdelades endast kombinationsmedaljer, och
eftersom slalomtävlingen inte blev lika framgångs
rik rasade Ruud ner till en fjärdeplats. Guldmedal
jen gick till Franz Pniir, Tyskland.
Schou-Nielsen fick en bronsmedalj. Vann gjorde
Christel Cranz, som väntat.
I e tt historiskt perspektiv är det ändå Birger
Ruuds störtlopp som väckt mest uppmärksamhet.
Hur många gånger har man inte hört hur han tjäna-

Birger R u u d, N orge, vid OS i G arm isch-P artenkirchen 1 936.

de tid genom att hoppa över en skogsdunge! And
ra har gjort gällande att han hoppade över ladutak!
Men inget av dessa påståenden är sant!
Visst kunde Ruud hoppa över både hus och träd
— men inte under det olympiska störtloppet. Det
var året före olympiaden han visade upp sin skidakrobatik för mellaneuropeerna. Och visst blev de
imponerade — Birger Ruud behärskade fristilsåkning långt innan tävlingsformen var påtänkt.
Mästerskapsåret 1937
1937 är ett annat märkesår för utförsåkningen. Då
arrangerades de första officiella världsmästerskapen
i Chamonix, liksom de första svenska mästerskapen
i Östersund.
Svensk representant i Chamonix var Sven
Eriksson. Han blev 22 :a i störtloppet, en placering
som många var mycket nöjda med. Ty nu startade
flera av de skidlärare som inte var am atörer under
olympiaden. Mer anmärkningsvärd är kanske Selångers insats, eftersom han föll fem gånger!
Sven Eriksson var också favorit i det första svens
ka mästerskapet i slalom den 4 april 1937. Banan
var stakad av Olle Rimfors. Föråkare var Olle Rim
fors och Sigge Bergman. Tala om pionjärer!
Selånger höll nu inte för favorittrycket. Vann
gjorde den kombinerade åkaren Harald Hedjersson
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Till vänster:
Em ile A llais, Frankrike,
segrare i de första o ffic i
ella världsm ästerskapen
i C ham onix 1 9 3 7 .

Till höger:
M ay N ilsson, Å re.

från Djurgården. Selånger blev tvåa, Hans Hansson
från Åre tog tredjeplatsen.
Selånger fick sitt SM året därpå — då i konkur
rens med våra första specialister. En av dem var
just Hans Hansson, som i slutet av 1930-talet nåd
de internationella framgångar i Mellaneuropa.
Första medaljen till May
Ännu större framgångar hade vårt första kvinnliga
utförsåkaress, May Nilsson. Under sina turneer i
Alperna lyckades hon ibland besegra Christel Cranz,
världens bästa dam under många år.
Det var därför på sin plats att May blev Sveriges
första VM-medaljör. Det hände i Zakopane 1939,
där hon tog bronsmedaljen i slalom.
Många trodde att May Nilsson skulle ta över ef
ter Christel Cranz som världens framgångsrikaste
dam. Riktigt så blev det nu inte — andra världskri
get kom emellan, och det fanns inte mycket utrym 
me för idrottsliga lekar.
May Nilsson fortsatte sin aktiva karriär också ef
ter kriget. Och 1947 var hon faktiskt bäst i världen!
E tt påstående som tyvärr inte kan bevisas med me
daljer — det var inget VM-år.
A tt kriget i hög grad hindrade det internationella
utbytet är självklart. Men utförsåkningen stod inte
stilla. Under 1940-talet började man experimentera
med störtlopp och slalom i samma bana. Ur dessa
experiment skapades så småningom storslalom.
1950 fanns grenen med i VM, 1952 var det dags för
OS-debut.
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Den nya grenen till trots föll inte kombinationen'
bort. Än idag finns den med på VM-programmet,
trots att många tar den med en klackspark.
SM i storslalom och störtlopp
Också Hans Hansson fortsatte tävla efter kriget.
1951 vann han det första svenska mästerskapet i
störtlopp. Samma år tog Olle Dahlman hem det
första SM-tecknet i storslalom. Båda tävlingarna in
gick i den legendariska Årebragden, med anor från
1920-talets början.
Slalomtävlingarna fick Åre inte ta hand om det
året. Det gjorde i stället Vindelns IF med den äran.
Snabbast utför Buberget var Olle Dahlman. Tävling
arna lockade 4.000 åskådare. Tala om folkfest!
Den största tävlingen i landet under 1950-talet
var annars VM-tävlingarna i Åre 1954. Första och
hittills enda gången som Sverige stått värd för ett
internationellt mästerskap i utförsåkning. Det var
då Stein Eriksen, Norge, vann både slalom, storsla
lom och kombinationen!

Utrustningen utvecklas
På 1950-talet började också utförsåkarnas utrust
ning att utvecklas. Det hade inte hänt så mycket
sedan 1930-talet — det var då stålkanterna kom
och Kandaharbindningen lanserades. Det var den
som hade en wire som spändes runt hälen med en
stålfjäder.

S tein Eriksen, N orge, vid VM i Å re 1954.

1952 kom den första säkerhetsbindningen. Den
möttes med ett gapskratt från hela den etablerade
skid världen. Men skratten skulle tystna, ty vid
olympiaden i Cortina 1956 var det många stora
stjärnor som använde säkerhetsbindingar.
Dagens bindningar har givetvis förfinats ännu
mera — i många modeller är dock grundiden fort
farande densamma.
Samtidigt med säkerhetsbindningen kom också
den första knäppkängan. Också den möttes med
tveksamhet. Det skulle ta några år innan den gamla
vanliga läderkängan hade ersatts.
När det gällde skidorna, stod USA för de första
nyheterna. 1952 presenterade Howard Head sin
första metallskida. Head var flygplanskonstruktör
och i det jobbet var sandwich-konstruktionen stan
dard, en teknik som Head överförde till skidtillverk
ningen.
I Europa hade man inte hängt med i utveckling
en. Men nu tog man nya tag. Konkurrensen med
Head hade man givit upp. I stället experimentera
des med andra material — det var då glasfiberns

S tig Sollander, ö ste rsu n d /F rö sö n , vid VM
i Å re 1954.

egenskaper upptäcktes. Den första fullplastskidan
utan träkärna kom 1958. Några år senare hade iden
tagits upp av de stora europeiska skidfabrikanterna.
Därmed började också en hård kamp mellan de
olika materialen om åkarnas gunst. Vad var bäst —
metall eller glasfiber? A tt träskidorna gjort sitt, var
alla eniga om. Världseliten hade från början svårt
att ta ställning. När Egon Zimmerman 1964 vann
störtloppet vid olympiaden i Innsbruck, åkte han
på metallskidor — i samma olympiad tog systrarna
Goitschel sina medaljer på glasfiberskidor. Andra,
mera tvehågsna, använde båda materialen — slalom
på glasfiber och storslalom på metall.
Först på 1970-talet var enigheten total. Svaret
blev varken metall eller glasfiber — utan en förening
dem emellan! Fabrikanterna kunde anpassa åk egen
skaper och kvalitet med en ekonomisk produktions
teknik.
Än idag står sig 1970-talets material ganska gott.
Förändringarna har mera handlat om längder. Compactskidor har ersatts av Midski — vad komm er här
näst?
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B engt-E rik Grahn, I K Fjällvinden.

Fjällvinden för första gången
I slutet av 1950-talet började IK Fjällvinden och
Tärnaby att synas i internationella sammanhang —
nam net var Bengt-Erik Grahn.
Han hade många motståndare att kämpa mot.
En var Svenska Skidförbundet! En annan var kombinationstävlingarna på kontinenten! En tredje var
hans heta vilja och hårda — ibland vårdslösa — sats
ning!
Sigge Bergman var vid den tiden Svenska Skidförbundets ordförande — Snökonungen kallades
han för sina förnämliga insatser för svensk utförs
åkning under 1930-talet. Men i slutet av 1950-talet
fanns det inte plats för elitsatsningar för andra än
längdåkare. — Sverige var ett alpint lågland, hävda
de Bergman.
Kombinationstävlingarna ansågs av många långt
in på 1960-talet som den förnämsta formen av al
pin skidåkning. De flesta stortävlingarna var kombi
nationer störtlopp-slalom och för att få åka slalom
måste man bli bland de 40 bästa i störtloppet.. En
uppgift som Bengt-Erik Grahn inte alltid klarade av.
När han missade i ett störtlopp kunde han i bästa
fall bli föråkare i slalomtävlingen! Det var faktiskt
med meriter som föråkare som han kvalificerade
sig till olympiaden i Squaw Valley.
Bengt-Erik hade blivit sensationell sexa i
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S ta r t i Wengen 1 9 5 3 .

Wengens slalom, inte illa av en åkare med startnum 
mer 62.
Nu krävdes ytterligare ett resultat. Det skulle
komma i Kitzbiihel, var det tänkt. Men Bengt-Erik
blev bara 4 5 :a i störtloppet. Därför blev han »bara»
föråkare i slalomtävlingen. Men vilken föråkare!
Han åkte som ett jehu genom banan, slalomkäpparna flög all världens väg till arrangörernas förtret.
Bättre mådde då Bengt-Eriks ledare, Calle
Briandt. Han hade smugit sig in bland tidtagama,
och kunde där konstatera att Bengt-Eriks tid skulle
ha räckt till en sjätteplats i det åket.
Insatsen räckte också till en plats i olympiatrup-

pen — men i Squaw Valley skadade sig Bengt-Erik
— typiskt nog under störtloppsträning.
Dramat i Portillo
Nämner man Bengt-Erik Grahn måste man också
nämna VM i Chile 1966. Tävlingarna gick i Portillo
m itt i sommaren. Några dagar före mästerskapet
vann Bengt-Erik en slalomtävling i konkurrens med
hela världseliten. Så visst fanns förhoppningar, som
blev ännu större efter första VM-åket. Bengt-Erik
Grahn ledde med 1,5 sekunder. Det handlade om
utklassning!
Inför det andra åket placerade sig den svenske le
daren Calle Briandt i backen bredvid Hermann
Nogler — på den tiden tränade han det italienska
landslaget. Bengt-Eriks andra åk gick också snabbt
— och till synes säkert. 200 meter före mål säger
Hermann: — »Ich gratuliere, jetzt hast du einen
Weltmeister!»
Men Calle Briandt hinner aldrig ta em ot några
gratulationer, för i samma ögonblick spetsar BengtErik en blind port och blir liggande i snön!
Segrare blev i stället Carlo Senoner — Hermann
Noglers man. Efter tävlingen var det Briandts tu r
att gratulera!

I konkurrens med Killy
Inför olympiaden i Grenoble 1968 fanns det vissa
förhoppningar om revansch. Men förhoppningarna
var inte överdrivet stora — ty där fanns också Jean
Claude Killy. Han tog hem alla tre guldmedaljerna
och kopierade därmed Toni Sailers bedrift från
Cortina 1956.
Killy åkte nu inte hem sina medaljer hur enkelt
som helst — särskilt inte slalomguldet. Norrmannen
Haakon Mjöen hade snabbare tid — men i den kraf
tiga dimman hade han bomm at en port, med dis
kvalifikation som följd.
Mer otur hade Österrikes Karl Schranz. När han
åkte spatserade en portvakt över banan och störde
honom, österrikarna protesterade, Schranz fick gö
ra ett n y tt åk och åkte fortare än Killy. Österrike
hade fått en guldmedalj — trodde man. Men efter
protester hit och dit underkändes Karl Schranz’
omåk — också han blev diskvalificerad!

Jean-Claude K illy vid O S i G ren oble 1 9 6 8 .

Man kan förmoda att Karl Schranz hade stora
förhoppningar inför olympiaden i Japan 1972.
Killy blev ju proffs direkt efter Grenoble. Men vad
hände den otursförföljde Schranz? Jo, också han
blev proffsförklarad! Han hade deltagit i en korp
match i fotboll, och på sin tröja hade han gjort
reklam för en kaffesort. Det gör bara proffs, hävda
de de olympiska ledarna. Karl Schranz blev diskva
lificerad, redan före start!
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brantsensation
V K :s lö p sed el 6 /3 1972.

Ingem ar S ten m ark i Ingem arbacken, Tärna
by, 1 9 8 0 . F o to VK.

Bragden i Åre
Samma år, men långt bortom de olympiska backar
na i Sapporo, klev en yngling fram i rampljuset.
Det handlade om Årebragden.
Han kom från IK Fjällvinden i Tärnaby, var 15
år och hette Ingemar Stenmark. Hans seger i slalomtävlingen uppmärksammades till och med på löp
sedlarna: — »Det här är min lyckligaste dag sedan
jag i Chamonix vann Kalle Anka-finalen. I juni slu
tar skolan och då skall jag satsa allt på utförsåk
ning», sa Ingemar.
Givetvis var de svenska skidledarna också eld
och lågor. — »Han är vårt stora framtidshopp. Med
rätt hjälp kan han bli hur bra som helst.» — Klysch
or som idrottsledare ofta slänger ur sig utan att tän
ka sig för, men i Ingemars fall skulle de bli sann
spådda.
A tt sammanfatta Ingemars meriter på några få
rader låter sig knappast göras. Det skulle se u t som
ett utdrag ur Statistisk årsbok! Ingemar är världs
mästare och olympisk guldmedaljör flera gånger
om. Segrarna i Världscupen blir fler och fler. Re
kord har han i massor — det är väl bara ett som
saknas: vinner han den totala Världscupen ytterli
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gare en gång får han fyra segrar, precis som Gustavo
Thöni.
Ingemar Stenmark har skämt bort det svenska
folket — han har fått oss att tro att det är normalt
att vinna! Och han har vunnit så ofta att han knap
past själv kan hålla reda på alla segrar.
Då är det betydligt enklare att hålla reda på de
tävlingar där det inte gick vägen. Där finns den dra
matiska parallellslalomfinalen i Val Gardena 1975,
då Gustavo Thöni vann före Ingemar. Där finns fal
let i Innsbruck 1976.
Det är den överlägsne segrarens otacksamma öde
att några få nederlag skall vara så enkla att komma
ihåg.
För att återknyta till inledningen av denna arti
kel, har Ingemar Stenmark med eftertryck visat att
slalomåkare av internationell klass kan skapas i
Tärnaby. På senare år har han också fått god hjälp
av Stig Strand och Bengt Fjällberg. Och hemma i
Tärnaby, i Ingemarbacken, fostras nya slalomungdomar.
Idag är det ingen som tvivlar på svensk utförsåk
ning. Idag är det ingen som tvivlar på Tärnaby.

K itzb iih e l 1 9 8 2 . Från vänster:
Ingem ar S ten m ark, B en g t Fjällberg,
Lars Göran Halvarsson och S tig
Strand. F o to Jan O lofsson, VK.

Svenska medaljer vid VM och OS:
1 9 3 9 : May N ilsson, slalom brons i VM.
1 9 5 4 : Sarah T hom asson, slalom brons i VM.
Stig Sollander, kom binationsbrons i VM.
1 9 5 6 : Stig Sollander, slalom brons i OS.
Stig Sollander, kom binationsbrons i VM.
1976: Ingemar Stenm ark, storslalom brons i OS.
1 9 7 8 : Ingemar Stenm ark, slalom guld i VM.
Ingemar Stenm ark, storslalom guld i VM.
1 9 8 0 : Ingemar Stenm ark, slalom guld i OS.
Ingemar Stenm ark, storslalom guld i OS.
1 9 8 2 : Ingemar Stenm ark, storslalom silver i VM.
Ingemar Stenm ark, slalom guld i VM.
Bengt Fjällberg, slalom brons i VM.

Det var i Sundsvall det började
Man brukar säga a tt den alpina idrotten kom till
Sverige på 1930-talet — trots att vi fa ktiskt ägnade
oss åt utförsåkning redan i slutet av 1800-talet!
Det var i Sundsvall det började. Den skidintresserade rektorn vid läroverket, Pehr Hjalmar Söderbaum,
arrangerade skidtävlingar för sina elever.redan 1877.
För det mesta var det backtävlingar — med drag
av både backhoppning och utförsåkning!
De första åren höll man till på Norra Stadsberget.
I backen fanns inga andra hopp än de naturen bjöd
på. Men inte heller med utrustningen var det myc
ket bevänt. De lyckligt lottade hade riktiga skidor,
korta och breda. Andra fick nöja sig med brädor
från sönderslagna tunnor.
En stav hade man också — ofta gjord av en gran
stör. Genom att trycka den hårt m ot snön kunde
åkarna bromsa. Från 1879 års tävlingar berättas
»att varenda tävlande utom den förste stupade vid
överfarten av en väg».
Så mycket bättre gick det inte 1883, då det
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Från den första backlöpningstävlingen i B ellevu eparken
1879. N y Illustrerad T idning 1879.

utom de naturliga hoppen också gällde att svänga
runt en stör som stod i backen. Se där, ett litet in
slag av slalom! Av 40 startande kom bara 10 ner
stående!
Stockholmspremiär
Om Sundsvall var först med skoltävlingar, så var
Stockholm pionjär bland dem som anordnade all
männa tävlingar. Där bildades i januari 1879 Stock
holms Skidlöpareklubb. Bland föreningens första
medlemmar fanns några som sedan skulle bilda
Skidfrämjandet, Erik Frestadius t ex. Där fanns
också Viktor Balck, generalen som kallas »den
svenska idrottens fader», liksom skådespelaren
Ossian Hamrin, med rötter i Umeå. Medlem var
också Siri Strindberg, Augusts hustru.
En månad efter klubbens bildande arrangerades
den första tävlingen, i Bellevueparken. Vid Stall
mästaregården hade samlats 5.000 åskådare, berät
tar Stockholms Dagblad. Skolorna var stängda da
gen till ära och bland besökarna märktes särskilt
två ynglingar: —»Prinsarna Carl och Oscar sprungo
omkring i snön som vanliga dödliga», konstaterade
Dagens Nyheter.
Utom backtävlingen anordnades en längdtävling
över 2.000 alnar.
Backtävlingen var ett slags försiktigt störtlopp.
Det gällde att stå på skidorna utför en brant sand-
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täkt och sedan glida så långt som möjligt på Brunns
vikens is.
Alla priser togs hem av norrmän. Det var ju
unionstid och norska skarpskyttekom paniet var
förlagt i Stockholm. Nu fick soldaterna visa vad
man lärt sig i sina hemtrakter.
Förstapriset i backtävlingen var e tt par finnskidor med stav. Andrapriset var mera anmärknings
värt — 10 kronor! Så kunde det gå till innan olym
piaderna var påtänkta.

»De nordiska länderna har inget intresse av stört
lopps- och slalomtävlingar»
Ingemar Stenmarks fantastiska framgångar har gjort
den alpina idrotten till en hjärtesak för svenska fol
ket. Numera är det inte enbart sportjournalister
som följer Världscupen från pist till pist.
Annorlunda var det i utförsåkningens barndom.
Skidfrämjandets entusiaster fick inte mycket stöd
för sina idéer — inte ens bland skidledare!
Så här sade Ivar Holmqvist, Internationella skidförbundets förste president, vid kongressen i S:t
Moritz 1928:
— »De nordiska länderna har inget intresse av
störtlopps- och slalomtävlingar. Speciellt slalom går
knappast att organisera i Norden, där terrängen in
te har de egenskaper denna gren kräver. Däremot
kommer de nordiska länderna att kommande vint
rar pröva störtlopp.»
E tt år senare hade i alla fall Nordens skidledare
enats om att utförsåkning borde få internationell
status. Men då räknade man inte med slalom, som
fortfarande ansågs alltför vansklig.
Norges skidledare var också kärva i tonen. Så här
lät det vid skidkongressen i Oslo 1930:
— »Huvudändamålet med störtlopps- och slalom
tävlingar är att nå en viss färdighet i konsten att
åka utför. Vi anser emellertid, att man kan lära sig
denna teknik lika bra genom längdlöpning.»
Därefter röstade Norges delegat för (!) interna
tionella tävlingar i slalom och störtlopp. Och med
stöd från Sverige (!) bifölls förslaget.
Motståndet m ot den nya sporten fanns ändå
kvar. I insändare från början av 1930-talet talades
föraktfullt om konståkning på skidor — en ironi
som konståkare borde bli mest upprörda av.

Andra använde ett grövre artilleri: »Bort med
’bergtorskarna’ och slå vakt om svensk skidkultur.»
Det var nu inte bara insändarskribenter som tog
till orda. En av dem som inte skrädde orden var
Torsten Tegnér — särskilt inte efter olympiaden i
Garmisch 1936: — »Ner med utförsåkarna», rubri
cerades en av hans krönikor i Idrottsbladet.
När Idrottsbladet samma år publicerade en bild
av en tidig skidlift i S:t Moritz — då löd bildtexten:
»I S:t Moritz inbesparades de timslånga, dryga
uppförskörningarna genom att skidlöpama ’häkta i
sig’ en stållina — ’latlina’ — som drar dem m ot to p 
pen — skidlöpning betyder nämligen enligt engelsk
schweizisk uppfattning nedåtrutschningl »
Trots kritiken fick den alpina idrotten e tt allt
kraftigare stöd. A tt det handlade om kvalificerad
idrott var nog, till sist, alla ense om. Men att också

Skickliga utförsåkare har det funnits många
under årens lopp. Några har t o m lyckats ta
två eller flera guldmedaljer vid ett och samma
VM eller OS. I den här förteckningen har guld
i kombinationen endast medtagits i de fall då
två »riktiga» grensegrar också erövrats.
1937 : Em ile Allais, Frankrike. Slalom , störtlopp,
kom binationen.
Christel Crantz, Österrike. Slalom , störtlop p ,
k om b in atio n en .
19 3 9 : Christel Crantz, Österrike. Slalom , störtlopp,
kom bination en .
1 9 5 0 : Zeno C olo, Italien. Storslalom o ch störtlopp.
Dagmar R om , Österrike. Slalom o ch storslalom .
19 5 2 : Andrea Lawrence-M ead, Kanada. Storslalom ,
störtlopp.
1 9 5 4 : Stein Eriksen, N orge. Slalom , storslalom , k o m 
binationen.
1 9 5 6 : T oni Sailer, Österrike. Slalom , storslalom ,
störtlop p, V M -kom binationen.

svenskar skulle ägna sig åt alpin idrott på elitnivå —
det var långt ifrån självklart, inte ens i slutet av
1950-talet.
Då var Sigge Bergman ordförande i Svenska skidförbundet. I skuggan av Sixten Jernbergs fram fart i
längdspåren konstaterade Sigge Bergman att Sverige
ur alpin synpunkt var ett lågland.
Snökonungen hade givit upp. Det fanns inte
plats för någon alpin elitsatsning. Alla sådana krav
avfärdades i Idrottsbladet som »komiska».
Skidförbundets njugghet retade många alpina
skidledare. Det fanns t o m planer att bilda ett eget
förbund.
Nu blev det i stället en alpin kom m itté med Calle
Briandt som driftig ordförande. Idag är det många
som lovordar den utvecklingen. Sverige hade börjat
sin satsning för att nå internationell elitnivå.

1 9 5 8 : Toni Sailer, Österrike. S törtlop p , storslalom ,
kom binationen.
L Wheeler, Kanada. S törtlop p , storslalom .
1 9 6 2 : Marianne Jahn, Österrike. Storslalom , slalom .
1 9 6 8 : Jean Claude K illy, Frankrike. S törtlop p , stor
slalom , slalom .
1 9 7 2 : Marie Therese Nadig, Frankrike. S lalom , stor
slalom .
1 9 7 4 : Gustavo T h ön i, Italien. Slalom , storslalom .
1 9 7 6 : R osi M ittermaier, V ästtyskland. Slalom , stö rt
lopp.
1 9 7 8 : Ingemar Stenm ark, Sverige. Slalom , storslalom .
1 9 8 0 : Hanni W enzel, L iechtenstein. Slalom , storsla
lom .
Ingemar Stenm ark, Sverige. Slalom , storslalom .
1 9 8 2 : Erika Hess, Schw eiz. Slalom , storslalom , k o m 
binationen.

Noterbart är att Anne-Marie Moser-Pröll inte finns
m ed i försam lingen. H on är annars den som , efter
Ingemar Stenm ark, vunnit flest segrar i världscupen.
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ilSh
»Den rationella manliga skidlöpardräkten », fram tagen av
Föreningen fö r skidlöpn in gen s främ jande 1 8 96 .
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»Den rationella kvinnliga skidlöpardräkten»,
fram tagen 1897.

G ru ppbild från Bohuslän.

Från de internationella skidtävlingarna i Umeå 1 9 0 2 .
T h: S k id d rä k t som var p o p u lä r p å k o n tin e n ten redan kring 190S . I Sverige
slog den igenom fö rst på 1 9 2 0 -ta let.
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En gärd esgård.
Bilder n tan ord
af
Knut Stangenberg.

5.

8.

Ur På S k id o r 1901 -02.

t^

museer

wa

nder samma
Väs

b^otens museum

Bildmuseet
cri

i

Sue nska

I nästa nummer
Redan 1969 hade ett av VÄSTERBO TTENS
häften byggnadsvård som tema. Det handlade om
hur »västerbottensgårdens» traditioner skulle till
varatas vid modernisering och ombyggnad. Det
blev m ycket efterfrågat och nytrycktes som
separat skrift 1972. Under de följande åren har
m ycket ny kunskap samlats om den västerbottnis
ka byggnadskulturen genom talrika byggnadsinventeringar. Likaså har ombyggnader och restaure-

ringar givit m ycket erfarenhet. Det har därför an
setts önskvärt med ett n ytt häfte i detta ämne,
som alltid varit centralt för hembygdsförening och
museer. S to ffet har utformats av en arbetsgrupp
med länsantikvarie Karin Eriksson som ledare
med Annika Sander, Sune Persson och Eva Wik
ström som antikvariska deltagare och Bengt Lid
ström, R o lf Sixtensson och Kerstin Thörn som
sakkunniga arkitekter.

Västerbotten •
Redigeras av tjänstem ännen vid V ästerbottens m useum i
sam arbete med tjänstem ännen vid S k ellefteå m useum .
Ansvarig utgivare: A nders Huggert.
R edaktör: Per-Uno Ågren.
Grafisk form : Göran Carlsson och Petter Perstrand.

Prenum eration och distribution: Hjördis B om an o ch GunA m y Zakrisson.
R edaktionens adress: V ästerbottens m useum , 9 0 2 34 Um eå.
T el 0 9 0 /1 1 8 6 35.
O ffsettryck: UTAB, U m eå, 1 9 8 4 . ISSN 0 3 4 6 —4 9 3 8 .

Västerbotten •

En tidskrift om liv och arbete förr och nyss,
om natur och kultur, om människor och djur.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.
Rekvisitioner och prenumeration:
Västerbottens läns hembygdsförbund
Pg 6 26 22 - 6.

Västerbottens läns hembygdsförbund

Prenumeration: årets häften
häften i en bok
häften och bok
lösnummer

