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Supande, professionalisering 
och nya grindvakter
Åke Stolt*

Den tidningsvärld som öppnade sig när jag prome-
nerade från Samrealskolan i Vadstena till Östgöta- 
Bladets redaktion efter avlagd realexamen blev jag 
först inte varse. Vadstena var en liten stad, tredagars-
tidningens redaktion bestod av en chefredaktör och tre 
medarbetare, allt var skötsamt och fint.

Så småningom skulle jag kollidera med den riktiga 
världen, med flaskorna och de dubbla lojaliteterna.

Jag var volontär, ”learning by doing” i aderton 
månader med huvudansvar för idrottsbevakningen i 
en stad med 5!000 invånare. Utan annat än ett intresse 
att falla tillbaka på. Och ett fotbollslag att bevaka. 
1957. Mitt år – och Lajkas, som blev den första hunden 

* Åke Stolt är författare och journalist, bosatt i Malmö. Han har arbetat 
på Östgöta-Bladet i Vadstena (1957–1963), Upsala Nya Tidning (1963–
1966), Östgöta-Correspondenten (1966–1988), Sydsvenska-Dagbladet 
(1989–2007). Som reporter och krönikör har han bevakat 15 olympiska 
spel, 8 fotbolls-VM, 10 friidrotts-VM samt flera hundra landskamper 
och evenemang över hela världen. Han har skrivit tolv böcker, bland 
 annat om de olympiska spelen och medverkat i ett halvdussin antologier. 
1990 belönades Stolt, som förste sportjournalist, med Stora Journalist-
priset för att ”med integritet och stilistisk säkerhet satt in idrotten i 
 samhällsdebatten”.
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i rymden när Sovjet sköt upp Sputnik 2. Jag ville också 
nå högt men det gick inte i raketfart.

Jag var 17 år och efter en tid hittade jag en notis i tid-
ningen Journalisten som skakade om mig. Någon hade 
räknat ut att medellivslängden för en sportjournalist låg 
på 49 år. Det var alltså redan bråttom. Deadline-snaran 
dinglade vid horisonten. Nu var undersökningen gjord i 
Stockholm där jag insåg att det var tätare mellan vatten-
hålen. Farligare att leva. Över Vadstena svävade Heliga 
Birgittas ande och där fanns bara ett stadshotell. Nog 
skulle jag klara 50-strecket i alla fall.

Jag skulle så småningom, när min resa fortsatte via 
Uppsala och Linköping innan jag till sist hamnade i 
Malmö, som sportchef och krönikör på Sydsvenskan, 
1989, få höra den ena svårsmälta och tragiska historien 
efter den andra från de äldre och etablerade journa-
lister i främst Stockholm som jag tydde mig till och 
lärde mig av.

Det söps obegripligt mycket och jag kan bara tacka 
försynen för att min ambition var betydligt större än 
min törst, men jag såg eländiga exemplar duka under 
efter för korta liv på spritmarinerade sportredaktioner.

Medaljplats i bolagskön

Minns att domaren, idrottsledaren och journalisten, 
Sten ”Stabben” Ahlner, apropå en aktuell fylleskandal 
i samband med en fotbollslandskamp utomlands på 
70-talet, viskade till mig: ”Jag är inte överraskad. När 
jag arbetade på Aftonbladet såg vi alltid till att vi hade 
en man på medaljplats i bolagskön klockan fem i nio 
på morgonen.”
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Tragedierna växte till skrönor och anekdoter men 
verkligheten överträffade vanligtvis dikten.

Mycket begåvad och nyskapande sportjournalistik 
skulle kunnat produceras av dessa ofta välutbildade 
och intelligenta män, många akademiker men utan 
journalistutbildning, men märgfullt stoff späddes ut 
av alltför lystet drickande.

Nic Åslund, känd krönikör på Aftonbladet från slu-
tet av 60-talet till början av 90-talet, berättade en gång 
att han, som nyanställd på Dagens Nyheter, fick huvud-
ansvaret för spritflaskorna på det berömda så kallade 
pressflaket i samband med 6-dagarsloppet på cykel som 
rullade genom Sverige en gång om året. En stor och upp-
märksammad begivenhet. Han fick stränga order att se 
till så att lastbilen i alla fall kom utanför tullarna innan 
korkarna skruvades av. När bilen gled genom de svenska 
städernas huvudgator ropade speakern ut: ”Här kom-
mer landets vassaste pennor för att skildra cykelkara-
vanens äventyr, läs dem i morgondagens tidningar!” Då 
hade några av skalderna redan somnat, andra uppnått 
salongsberusningens salighet men några kunde ändå 
stöttas upp och visas fram för allmänheten.

När Svenska Bandyförbundet hade sin årliga press-
träff minns jag att snapsglasen vid varje kuvert stod 
på en dekal med slagordet ”Spola Kröken”. Hyckleriet 
hade goda tider.

På minst två stolar

Idrottsledare och arrangörer såg i alkoholen det effek-
tivaste smörjmedlet för att få dåtidens sportredak-
tioner att vara generösa med förhandsreklamen, flas-
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kor bars ut till medarbetare på fältet eller lite i smyg upp 
till redaktionerna. Det fanns starka symbios  mellan 
idrottsvärlden och de som skulle skildra den. Grävande 
och granskning var då okända begrepp. Idrotten fick 
genom dessa välmenande men okritiska och lättköpta 
skribenter oförtjänt mycket gratis reklam i jämförelse 
med det övriga kulturlivet som kved i armod.

Det var inte ovanligt, snarare legio, att sportjour-
nalisterna, också de betydande och mest exponerade 
på storstadstidningarna, även hade tunga uppdrag 
som idrottsledare. Sportchefen och krönikören på 
Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter, Rudolf  
R:et Eklöf (1904–1986) var ordförande i Svenska 
ishockeyförbundets uttagningskommitté (UK), den 
säregne Birger Buhre på Kvällsposten (1918–1989) 
hade ledande roller i Svenska simförbundet, Torsten 
Tegnér (1888–1977), känd som T.T. och skaparen av 
Idrottsbladet som han skötte från 1915 till 1967, var 
den drivande kraften bakom bildandet av fyra svenska 
idrottsförbund: bandy, bordtennis, gång och oriente-
ring. Nästan alla hade i någon mån dubbla lojaliteter.

Tegnér vill jag dock särskilt sända en tacksamhet-
ens tanke eftersom han påminde mig om vikten av att 
se de stora sammanhangen, beskriva skeenden och 
miljöer där idrotten verkade. ”Glöm inte miljön”, sa 
han. ”Det skall kännas, det skall dofta, det skall synas 
och höras.” Han sa det efter att naken legat i mitt bad-
kar på ett hotellrum i Vänersborg i slutet av 60-talet 
med bläckpenna och vita ark och skrivit sin krönika, 
somnat medan han gnolade sin mamma Alices barn-
visor och inte märkt hur arken började flyta runt i bad-
vattnet som färgades blått av bläcktexten som löstes 
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upp till ett intet. ”Inkluderar du idrotten i allt annat 
levande får du mera än sportfolket som dina läsare.” 
Det var nog det bästa råd jag fått.

Jobbigast i sin balansakt på tre stolar hade nog 
30-talets sportchef på Svenska Dagbladet, Johan af  
Klercker, som skulle sköta sin sportredaktion sam-
tidigt som han var ordförande i Djurgårdens back-
hoppningssektion och sekreterare i Svenska Skidför-
bundet. Där fick han ibland öppna och besvara brev 
han själv skrivit med klagomål på att någon Djurgårds-
backhoppare åsidosatts i en uttagning. Objektiviteten 
satt på undantag, lojaliteten mot idrottsuppdraget 
starkare än plikten att granska, bedöma och kritisera.

Datorn rena torken

När min spelplan från 70-talets början vidgades till 
internationella slagfält kunde jag bevittna hur allt så 
småningom kulminerade, kraschade och renings badet 
blev nödvändigt. Då hade jag genomlevt en skandal-
resa till ett VM-kval på Malta 1973 med fyllor och 
polisingripande och sett hur fyra av samtidens mera 
betrodda och marknadsförda journalister tvingats 
hem från fotbolls-VM i Argentina 1978. Nersupna 
och oanvändbara. Så småningom kom föryngringen, 
professionalismen, kraven på djupare analyser, kri-
tiska granskningar – inte minst som en följd av den 
ökade kommersialiseringen på 70-talet då idrotten 
och näringslivet började gå i armkrok och med de 
mera knepiga datorerna som redskap krävdes nyktra 
och klara hjärnor. Nu gick det inte längre att klara  
uppdraget genom att extemporera in stolpar och citat 
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för hemmaredaktionen att färdigställa till begripliga 
 texter. Nu krävdes fullständiga och korrekta manus 
som i princip kunde skickas direkt in på sidorna och 
i pressen. Datorn blev en tork, ett digitalt Anonyma 
Alkoholister som torkade upp spyor och utspilld 
grogg.

Men alltför många hann med att trampa ner sig i 
spritträsket på sina företags bekostnad, fick häm-
tas hem i bedrövligt skick, restaurerades nödtorftigt 
och skickades ut på nya uppdrag. Sportredaktio-
nerna gjorde av med merparten av tidningarnas rese-
budgetar. Många slets, med företagens goda minne 
och med hjälp av skyddande kollegers björntjänster, 
sönder och samman. Åtskilliga hade kunnat räddas 
med reseförbud och ändrade arbetsuppgifter när de 
inte klarade friheten långt hemifrån och utanför kon-
trollsystemet. Men de var starkt identifierade med 
sina tidningar, ekonomiskt betydelsefulla, i vissa fall 
auktoriteter i läsarnas ögon, kunniga och betrodda. 
Det var sorgesamt att se deras förfall och förbaskat 
 onödigt det som skedde.

Den första sportsidan

De olympiska sommarspelen i Stockholm 1912 väckte 
det stora idrottsintresset hos bredare massor i Sverige. 
Där bröts det klasspolitiska motståndet mot idrott och 
gjordes till en angelägenhet för alla. 445 journalister 
bidrog till spridandet av den nya, stora folk rörelsen och 
inte bara den borgerliga pressen som stod  idrottens över-
klass nära utan också arbetartidningarna, som föraktat 
idrotten för dess överklassprägel, levererade entusias-



Supande, professionalisering och nya grindvakter | 2928 | Åke Stolt

tiska skildringar av dramatiken och hjältarna. Endast en 
av Sveriges hundratals tidningar, Norrskensflamman, 
som startades i Luleå 1906, social demokratisk fram till 
1917, därefter vänster socialistisk, sedermera kommu-
nistisk, ignorerade helt händelserna i Stockholm. Inte 
den minsta lilla notis om de olympiska tävlingarna.

Dittills hade det som skett på idrottsarenorna kun-
nat läsas i spridda skurar lite överallt i tidningarna. 
Men bara några år efter OS i Stockholm, närmare 
bestämt 1916, kom David Jonason, signaturen Mr 
Jones, till Dagens Nyheters redaktion i Klara och 1920 
startade han den första sportsidan i svensk dagspress. 
Det var också han som såg till att sporten blev en egen 
tidning i tidningen, utan att texterna passerade genom 
granskande redaktionssekreterare. Idrotten fick sköta 
sig själv – på gott och ont – och gör så i stort sett ännu. 
Dock mera integrerad och upphöjd.

Men också Mr Jones agerade som idrottsarrangör 
och instruktör och med en sorts aktiv journalistik för 
att ge material till idrottssidorna. Han startade sim-
borgarmärket, 6-dagarsloppet på cykel, han pläderade 
för högertrafik redan på 20-talet och han skapade den 
första krönikan, ”Ronden”, sportchefens personliga 
kommentar, bruten över två spalter.

Från min position på Upsala Nya Tidning på 
60-talet kom jag som ung, oerfaren journalist i kontakt 
med den tidens stora. Henry Eidmark i Idrottsbladet, 
Torsten Tegnér förstås, Wille Engdahl och Bengt Ahl-
bom i Stockholms-Tidningen, R:et Eklöw och Kalle 
Liljequist på DN, Sven Lindhagen, på Idrottsbladet, 
Olof Groth på Svenska Dagbladet, Bertil Jansson på 
Expressen med flera.
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Bengt Ahlbom var den vänligaste av dem alla, han 
flyttade när Stockholms-Tidningen lades ner 1966 till 
Aftonbladet där han avslutade sin krönikörskarriär 
1971. Det känns nästan hisnande idag, 2022, att jag 
träffat en man som med egna synintryck kunde berätta 
om OS i Stockholm 1912. Han var på plats som 8-årig 
autografjägare. Då, när ett romantiskt skimmer och en 
oskyldig miljö gjorde det möjligt att komma de stora 
stjärnorna in på livet, handhälsa och småprata.

Ett friare umgänge

Idag är ett sådant förhållande till idrottens stora aktö-
rer omöjligt också för arbetande journalister. Nu är 
det mesta uppstyrt av klubbar, förbund, arrangörer, 
säkerhetsvakter som skyddar de eftersökta huvud-
rollsinnehavarna, intervjuer sköts framför sponsor-
skyltar och exklusiva möten är nästan omöjliga.

Attentaten vid München-OS 1972 gjorde om spel-
planen, säkerheten blev rigorösare men idrottsrörelsens 
kontroll över vilka budskap man vill sända ut, vilka 
aktörer som skall föras fram är också styrt av rent kom-
mersiella intressen. Idag är till exempel Internationella 
Olympiska Kommittén sin egen headbroadcaster vid 
olympiska spel.

Jag fick lyckligtvis uppleva tider som tillät mig att 
följa med både landslagsspelare och förbundskapen 
upp på deras rum, kunde etablera egna, exklusiva 
 samtal och få fördjupningar som visade andra sidor av 
dramat. Ett friare umgänge som både hade sina för-
delar och risker. Fördelarna var tillgången till en mera 
personlig kontakt, till berättelser ingen drar på en hög-
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tidlig presskonferens, en mjukare attityd i rollspelet 
mellan aktören och recensenten. Med de risker som all-
tid finns att komma för nära, skapa beroende, kanske 
vänskap och relationer. Jag var själv farligt nära flera 
gånger, inte minst i samarbetet med förbundskaptenen 
i fotboll, Georg ”Åby” Ericson, när vi på 70-talet till-
sammans gjorde boken ”Inlägg från Åby”. Lätt att bli 
överseende och hänsynstagande men också, som i mitt 
fall, extra noggrant felsökande och kritisk för att utåt 
skydda min objektivitet. Så småningom insåg jag att så 
länge kritik och avslöjande hade bärighet gick det an 
att, med bibehållen respekt, gå som barn i huset både i 
landslagets och de allsvenska lagens omklädningsrum; 
svarta blickar, korta svar och buttra uppsyner var lätt 
att stå ut med för känslan att känna sig helt obunden 
och fri i denna märkliga blandvärld av antagonism och 
vänskap. Jag blev varken utslängd eller utestängd trots 
ibland fräna och hårt kritiska texter.

I bankdirektörens knä

När jag blev sportchef och krönikör på Sydsvenska 
Dagbladet i Malmö 1989 hamnade jag i en värld där 
vänskapskorruptionen härskade. Malmö FF hade då 
en diktatorisk ordförande vid namn Hans Cavalli- 
Björkman, som jag lyckades göra mig till ovän med 
redan i min första krönika – inte för att jag var elak 
eller oförskämd mot honom utan blott för att jag inte 
delade en åsikt han framfört – och i hans hov ingick 
stadens mera betrodda sportjournalister. Motsagd 
blev han aldrig, Sportjournalisternas klubb i Malmö 
fick betalt av honom (MFF) för att deras medlemmar 
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skrev texter i programblad och årsbok. Det jag trodde 
tillhörde det förgångna pågick alltjämt. Jag gick min 
egen väg, kritiserade och granskade den stora klubben, 
fick mycket pisk men kände mig stark och vi skapade 
på Sydsvenskan en sportredaktion som stod friare och 
som övergick från att vara en referatverkstad till – jag 
skriver det utan minsta rodnad – en av de starkaste 
sportredaktionerna i landet. Vi hade också, den admi-
nistrativa sportchefen Lasse Holmström och jag, på 
en båtresa Limhamn-Dragör tillsammans med mark-
nadschefen Lasse Nilsson befriat tidningen från drygt 
150 samarbeten med föreningar och idrottsarrangörer. 
Vilken lättnad!

Besvärande samarbeten finns även idag. Medar-
rangör. Det har kunnat ses som ett bevis från förtro-
ende från idrottsmyndigheterna men det skaver, det 
ställer frågor. Aftonbladet delar ut Guldbollen tillsam-
mans med Svenska Fotbollförbundet, efter tidningen 
Arbetets premiering av bästa kvinnliga fotbollsspelare 
fram till tidningens nedläggning 2000 lyckades jag tack 
vare goda kontakter med dåvarande ordföranden i 
SvFF, Lars-Åke Lagrell, få över priset till Sydsvenskan 
som gjort det till sin tradition. Så jag har också haft 
mina fingrar i syltburken. Genom medverkan i juryn 
och delansvarig för beslutet frånsäger man sig ju 
 möjligheten att fritt kritisera valet.

Svenska Dagbladet delar ut bragdmedaljen utan 
samröre med andra men diskvalificerar sig ändå från 
möjligheten att ifrågasätta valet.

Pinsamt blir det när SVT och andra tv-kanaler age-
rar som om de vore ansvariga arrangörer när de köpt 
rättigheterna till ett evenemang. Det är inte sport-
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journalistik i vanlig mening som utförs på Sveriges 
Television – de kommersiella och annonsfinansierade 
kanalernas ansvar bortser jag ifrån; där får krämeriet 
råda oemotsagt. Det kan förvåna mig, inte minst i tider 
när det ena evenemanget efter det andra försvinner till 
ekonomiskt starkare konkurrenter, att public service- 
företaget SVT inte ägnar mera tid åt nyhetsjakt, 
undersökande journalistik, utfrågningar, ett sportens 
eget Magasin, avslöjanden, ett mera kritiskt förhåll-
ningssätt. Det är för mycket resultatredovisning från 
minsta lilla innebandymatch och för lite riktigt tung 
journalistik. Och i de flesta kanalerna har expert-
kommentatorerna blivit fler och fler men allt mindre 
av värde blir sagt. Mest tränarfloskler. Det som hinner 
klämmas in mellan reklamavbrotten.

PR-män och hejaklacksledare förklädda till journa-
lister med mikrofon i handen har ökat i antal.

Ett bredare fält

Med televisionens etablering på 60-talet och en allt 
centralare roll i sportens konsumtionssamhälle följde 
också en anpassning inom sportjournalistiken. Det 
som tidigare hade behövt berättas och refereras skulle 
nu istället förklaras, analyseras och kommenteras. 
Läsarna, som tidigare fått nöja sig med radions snabba 
direktreferat var nu, i sina vardagsrum, på plats på de 
stora evenemangen, ofta närmare detaljerade händelser 
än de utsända reportrarna och därmed också trovärdiga 
vittnen när texterna skulle granskas. ”Nej, faen, så var 
det ju inte.” Sportjournalisternas fria fabler fick nu bli 
korrekta förklaringar. Nu skulle  skeenden dissekeras, 
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aktörernas synpunkter förmedlas. Det som setts på tv:n 
skulle få en bakgrund och den så kallade pratminus-
journalistiken exploderade.

Kommersialiseringen, sponsorerna, företagen som 
köpte arrangemang och arenor tvingade fram en ny 
kår av journalister som intresserade sig också för 
ekonomi och juridik och samhällsfrågor. Det stora 
öststatsbygget med sin utstuderade, politiskt och 
vetenskapligt stödda och utformade medicinering av 
atleterna krävde också en inblick i just medicinska 
 frågor. Idrottens professionalisering ställde högre 
krav på oss som skulle granska den.

Vi som intresserade oss för spelet bakom och runt 
idrotten fick, när sporten växte sig samman med det 
övriga samhället, ett bredare och mera spännande fält 
att plöja i. Det blev mycket roligare och mera utma-
nande att var sportjournalist när man också fick ta sig 
an ekonomiska, politiska, historiska och medicinska 
frågor. Det Kalla krigets återspeglingar på idrottens 
arenor, bojkotterna för mänskliga rättigheter och mot 
apartheid blev frågor att hantera, de mäktiga multi-
nationella företagens inträde på arenan krävde att nya 
sömmar synades.

Sportjournalistikens status höjdes. Finkulturens 
banerförare i medierna hade haft en nedlåtande ton 
och en nonchalant attityd gentemot sportjournali-
stiken. De nya omständigheterna förändrade bilden. 
Och när en tung författare som PO Enquist  skickades 
till München-OS 1972 och fotbolls-VM i Mexiko 1986 
för att skriva litterärt om sport bidrog också han i hög 
grad till att öka respekten för idrotten som en viktig 
kulturföreteelse att skildra med respekt, likaväl som 
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teatern, musiken och litteraturen. Enquists ”Kate-
dralen i München” innehåller de bästa sporttexter 
som skrivits på svenska. 1986 satt vi tillsammans på 
Aztekastadions läktare i Mexiko City och såg Mara-
donas historiska fotbollsmål mot England och han 
recenserade en av mina OS-böcker på ett helt uppslag 
i Expressen. Han visade respekt för sportens värld och 
tvingade författarkolleger och kultursnobbar att slå 
knut på sig för att hitta idrottens metaforer till sina 
texter.

Nyhetsjakten hämmas

Precis som hos företag, regering och övrig offentlig-
het har det blivit en sport i sig att försvåra fritt jour-
nalistiskt arbete. De ansvariga håller sig undan och 
skickar fram informatörer och presschefer, presskon-
ferenserna har blivit legio; allt i avsikt att ta så mycket 
kontroll som möjligt, nödtorftigt fullgöra sin skyldig-
het enligt offentlighetsprincipen om så bara genom en 
liten springa. Egen tv-produktion av arrangemang är 
också ett sätt att bli herre över ett material och lämna 
kritikerna utanför, hemsidornas berättelser försö-
ker vilseledande bli lika trovärdiga som oberoende 
 mediers texter. Också ett skrapande på cementen i 
demokratibygget.

Nyhetsjakten, ett av de mera spännande och kon-
kurrenskraftiga inslagen i upplagekampen, har häm-
mats av denna snörda offentlighet. Jag hade under 
70- och 80-talet telefonnummer till alla intressanta 
aktörer i sportvärlden (främst fotbollspelare), idag är 
det agenterna som förmedlar kontakterna och inter-
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vjuer  kräver skriftliga tillstånd. Jag hann märka under 
min tid som tidningsanställd (fram till 2007) hur inte 
minst det starka och mera oberoende Fotbollförbun-
det försvårade ett smidigt mediaumgänge och snålade 
därmed med generositeten gentemot sina fans, våra 
läsare. Fotbollen vet att den får sin publicitet ändå, 
bortskämd som den alltid varit som den största idrot-
ten, med de dyraste och mest inflytelserika spelarna.

Det känns ibland som den så kallade fria pressen 
försetts med fotboja.

På hösten 1994 – med ett underbart fotbolls-VM i 
färskt minne – tänkte jag utnyttja också det starkt 
ökade kvinnliga intresset för fotboll och lyckades hos 
tidningsledningen få igenom en specialsatsning på två 
nya medarbetare på Sydsvenskans sportredaktion. 
Två kvinnor. Det vare inte lätt. Jag träffade ett flertal 
kvinnliga studenter på Mittuniversitet i Sundsvall dit 
jag bjudits in som föreläsare, alla pratade om den fan-
tastiska sommaren och alla fotbollsminnen (jag hade 
ju själv varit i USA och inte upplevt hur det festades, 
dansades och badades i fontäner här hemma), flera av 
tjejerna hörde sig för, ville återkomma men när vi sökte 
kom nästan inga svar. Till sist lyckades vi – väl dess-
utom. Idag finns massor av kvinnor i sportjournalisti-
ken, till och med på manliga bastioner som kommenta-
torsbåsen i etermedia. Man hade kanske hoppats på ett 
lyft, nya vinklar, annat språk. Nej, fotbollens kvinnliga 
expertkommentatorer låter precis som männen. Det 
blir mest taktiska genomgångar.

Medan den skrivande sportjournalistiken utveck-
lats, förändrats, kommit bort från betungande bero-
ende fortsätter televisionens kanaler att rekrytera före 
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detta ledare och aktiva, aktörer med det mesta av sitt 
hjärta och sina lojaliteter kvar i sina idrotter. Det blir 
hänsyn istället för vidsyn, försiktighet istället för ana-
lys och kritik. Det är lite trist. Kända namn drar mer 
än kunskap och mod att kritisera. Hejaklacksledarna 
har blivit för många, det saknas ofta distans.

Bilagor i världsklass

Sportjournalistikens utveckling – och jag avser före-
trädesvis i tidningsvärlden – har skett stegvis och med 
många inblandade. På 50- och 60-talet hade Stock-
holmstidningen en stark redaktion som kunde mäta 
sig med Dagens Nyheter, på 70-talet var Expressen, 
när det vankades stora, internationella evenemang, 
oslagbara med sina resurser och med redaktions chefen 
Knutte Granqvist och den då tyngste krönikören,  Bertil 
Jansson, i spetsen.

På 80-talet hade Göteborgs-Posten med Bosse Alm 
som krönikör och landets starkaste reportergäng en 
samlad kompetens och specialkunskaper som ingen 
annan tidning kunde mäta sig med. Traditionen av 
högt och lågt, topp och mångfald hade introduce-
rats redan av den legendariske chefredaktören Harry 
Hjörne på 20-talet, sannolikt den av Sveriges tidnings-
chefer som mest generöst erbjöd sporten stor utbred-
ning i tidningen.

På 90-talet – och då var Stockholms morgontid-
ningar riktigt usla – gav Lasse Holmström och jag GP 
en match och det var i den vevan – har det sagts mig – 
som många sportredaktioner slog sig fria från de täta 
banden med idrottsrörelsen och börjat arbeta friare. 
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Det gav dem mod. Expressen och Aftonbladet plock-
ade in nöjesjournalister som Mats Olsson och Lasse 
Anrell, det blev en annan ton i krönikespalterna, en 
hårdare lansering av krönikörerna; signaturerna som 
hade blivit till namn hade nu blivit till stora bildbylines. 
Vi var ju i personfixeringens tid, både i näringslivet, 
politiken, idrotten och i journalistiken. När nätjour-
nalistiken tog fart var det Aftonbladet som definitivt 
tog över kommandot och har dominerat sedan dess 
med stor bredd, bra skribenter och inte minst med 
 specialutgåvor inför VM-fotboll, OS och Allsvenska 
starten som håller absolut världsklass.

Och idag? Nördigare och djupare på samma gång, 
ytligare och mera samhällsengagerat samtidigt. Det 
skall chattas, refereras, krönikeras, intervjuas, göras 
webb-tv. Mer tempo än kvalitet ibland. Journalis-
terna fångna i den teknik som innebär direktsändning 
dygnets alla timmar, i både ord och bild. Kvaliteten 
lider, källkritiken sätts på undantag när Facebook och 
 Twitter skall bevakas och de årliga upplagesiffrorna 
har ersatts av sekundsnabba, bekräftande klick.

De bästa komplimanger jag fått i mitt liv var alla 
reaktioner från kvinnor som inte sade sig vara särskilt 
idrottsintresserade men ville läsa allt jag skrev. Det 
hade varit min ambition; att skriva om sport så att det 
intresserade flera än dem jag skrev om.

Och jag minns vad min gamle kollega, Calle Palmér, sa 
när vi satt i en kolsvart och bedrövlig polsk gruvstad, där 
Sverige kvalspelat i fotboll, och telefon förbindelserna, 
som vanligt i öststaterna, var svaga och opålitliga. Jag sa: 
”Det skall faen vara sportjournalist” och han svarade: 
”Ja, men det är i alla fall bättre än att arbeta.”


