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Abstract
This master’s thesis examines the Swedish gymnastics troupe, the Sofia Girls 1942-1964 from
the perspective of gender and girlhood. The aim is to analyse the construction of the Sofia girl
by their leader Maja Carlquist, the audience and the girls themselves, focusing on their
characteristics, abilities and experiences. By applying Yvonne Hirdman’s theory of the
Gender contract on another subject than the housewife, the girl, it is possible to discover a
more nuanced history on gender. The results show that through her leadership of the Sofia
Girls, Carlquist created the idea of a particular kind of girl to present to the world. This girl
was strong, yet feminine, natural, and resolved to the ideals of womanhood while also
challenging them. The girls who adapted to this construction, therefore agreeing to this
particular kind of gender contract, were given opportunities to travel and were situated in
positions of responsibility. This gave them self-esteem as they continued their lives. Thus, by
conforming to the ideals, opportunities were created for the girls rather than holding them
back. In this sense, the Sofia Girls displayed signs of progress during a period where it was
rare at best.

Key words: The Sofia Girls, gymnastics, sport history, girlhood research, gender contract,
opportunities, experiences, progression, 20th century history.
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1. Inledning
Februari 2018, Stockholms stadsarkiv
Jag öppnar ett nytt kuvert innehållande bilder från en av Amerikaresorna. Det
första av många fotografier väcker genast mitt intresse. På bilden finns femton
flickor i tonåren, alla hoppar hopprep i perfekt synkronisering. Ansiktena är
allvarliga och mycket fokuserade. Håret är axellångt, blont och ljusbrunt. Över
bröstet på flickornas dräkter finns den svenska fanan, vänd mot kameran.
Sedan det som jag inte noterade vid första anblicken; att hopprepsövningarna
genomförs på en terrass utomhus med New Yorks välkända horisont i
bakgrunden, definierad allra främst av Empire State Buildings karakteristiska
siluett.
Första gången Sofiaflickorna besökte Amerika var 1939. De var åter där 1948
och 1951. Flickorna som deltog i trupperna var mellan 14 år och 22 år gamla.
Några av de äldre förvärvsarbetade. Många av de yngre gick fortfarande i
skolan. Hur hamnade dessa flickor från Sverige där på en terrass i New York?
Det vill jag ta reda på.
Det har varit omdiskuterat i tidigare forskning huruvida idrott befäster eller bryter mot
föreställningar om kvinnors plats i samhället. En översikt fastställer att resultatet är både och.1
Å ena sidan är idrotten en av de mest normativa arenorna i samhället där män och kvinnor
delas upp utefter kön och där vissa idrotter anses vara mer lämpliga för kvinnor och andra för
män.2 Å andra sidan är idrotten en plats där fysiska prestationer av hög kapacitet har
möjlighet att förändra synen på hur genus iscensätts genom kroppslig praktik.3 Genom fysisk
aktivitet för idrottsliga syften finns det möjligheter att förändra synen på vad en viss kropp ska
kunna klara av. Detta gäller inte minst flickkroppen. Precis som för kvinnor har vissa idrotter
ansetts vara mer lämpliga för pojkar än för flickor, ofta beroende på föreställningar om
flickors begränsningar. Bland annat har flickor historiskt sett betraktats ha lättare för att bli
överansträngda eftersom deras fysik, men också psyke, ofta bedömts vara svagare än pojkars.4
Dessutom har oron varit stor för att flickors fysiska aktivitet ska förvränga deras kroppar och
förstöra deras ”naturliga” kvinnlighet.5
Idag diskuteras flickors deltagande i idrotten flitigt i det svenska samhället, kanske nu mer än
någonsin. På både statlig nivå och föreningsnivå genomförs ekonomiska satsningar för att
1

Ljunggren, Jens (2012), ”Underordning, frigörelse eller både och?”, i Scandia nr 78:2, s. 55.
Ljunggren (2012), s. 55 ff.
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Butler, Judith (1998), ”Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or the Overcoming of Sexual Binarism”, in
Stanford Humanities Review, 1998:2, vol 6.
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Eva (red), En bok om flickor och flickforskning, s. 66-75.
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behålla flickorna inom idrotten. Inte minst går diskussionerna om jämställdhet i det
ekonomiska stödet till svensk idrott varma. Fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet har länge
varit ett litet tema inom genushistorisk forskning och även om genus istället har blivit en allt
mer framträdande kategori inom idrottshistoria så är flickan som idrottande subjekt alltjämt
nästintill outforskat.6 Idrottshistorisk flickforskning har kapacitet till att undersöka hur flickors
idrottande har utvecklats för att på så sätt kunna förstå samband och skillnader mellan dåtida
och nutida attityder om flickor som idrottar. Vidare finns också möjligheter att skapa nya
ingångar till att använda genusvetenskapliga teorier inom idrottshistorisk forskning. Arbetet
med detta väljer jag att inleda genom att undersöka den svenska gymnastikföreningen
Sofiaflickorna 1942-1964, en period då de leddes av gymnastikdirektör Maja Carlquist.

1.2 Historisk bakgrund
1.2.1 Sofiaflickorna och Maja Carlquist
Föreningen Sofiaflickorna tillkom officiellt 1936. Startskottet var att de blivit utvalda som en
av flera svenska trupper till att delta vid uppvisningar vid Berlinolympiaden samma år. Syftet
var att presentera svensk skolgymnastik för en större internationell publik. Truppen bestod då
av flickor i 11 till 12 års ålder från Sofia folkskola i
Stockholm där Maja Carlquist7 arbetade som
gymnastiklärare i framför allt linggymnastik. Enligt utsago
imponerade flickornas uppvisning stort på publiken och
inte långt efter hemkomsten startade Carlquist officiellt
upp föreningsverksamheten. Under de följande åren kom
föreningen att växa i deltagarantal och träningsgrupper.
Elittruppens många uppvisningar, både nationellt och
utomlands, väckte ofta medialt intresse. Resorna
finansierades ideellt genom ekonomiskt stöd från olika
bidragsgivare. Carlquist var föreningens ledare och den
som ansvarade officiellt för elittruppen fram till 1964.
Även om det var flera ledare involverade i föreningen och
i elittruppens träning, bland annat Carlquists egna söner, så
var det hon som var föreningens främsta frontfigur under
denna period. Sofiaflickorna som förening är fortfarande
Maja Carlquist (1884-1968)
aktiv idag och har närmare 600 aktiva medlemmar, samt
160 ideella ledare.8

6

Tolvhed, Helena (2012), ”Kroppen och emancipationen”, i Scandia nr 78:2, s. 85., Ljunggren (2012), s. 57.
Maja Carlquist utbildade sig 1907 till 1909 vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). 1910 anställdes hon till
Sofia folkskola. Hon arbetade som gymnastiklärarinna vid skolan fram till 1958.
www.skbl.se/sv/artikel/MajaCarlquist. Hämtad 2018-04-19.
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1.2.2 1942-1964 – Världskrig, efterkrigstid och husmodersideal
Sofiaflickorna var inte de enda som gjorde sig ett internationellt namn i Berlin 1936.
Olympiaden var också ett tillfälle för den nazistiska regimen i Tyskland att visa upp sina
resurser. De politiska spänningarna kulminerade tre år senare i och med andra världskrigets
utbrott. Precis som under det första världskriget mer än två decennier tidigare, fick
krigsinsatsen till följd att arbetsfördelningen mellan män och kvinnor förändrades. I de
stridande länderna klev många kvinnor in i männens arbeten och utmanade därmed vad en
kvinna ansågs kunna arbeta med.9 Efter kriget blev behovet av framtidstro stort.
Demokratiska ideal växte fram och förhoppningar om en bättre framtid applicerades främst på
den uppväxande generation som föddes under och efter kriget.10
Sverige förblev utanför andra världskriget, vilket bidrog till en stor ekonomisk tillväxt under
efterkrigsåren. Socialdemokratin hade styrt landet i närmare 30 år och det svenska samhället
präglades av tanken om folkhemmet och välfärd. 1950-talet brukar kallas ’hemmafruns
decennium’, vilket innebar en tillbakagång till en familjeförsörjarmodell där män skulle
förvärvsarbeta och kvinnor ta hand om hemmet och barnen. Detta ansågs vara grunden för att
samhället skulle fungera på bästa sätt. I och med att kvinnor ändå allt mer började
förvärvsarbeta var detta dock ett ideal som var svårt att leva upp till.11 I Sverige blev
hemmafruidealet till stor del institutionaliserat genom staten, bland annat genom att
politikerna avstod från att bygga ut barnomsorgen under 1950-talet och på så sätt gjorde det
svårare för gifta kvinnor att förvärvsarbeta.12 Även fysisk aktivitet och gymnastik för kvinnor
var präglat av husmorsidealet, bland annat med introduceringen av den så kallade
husmorsgymnastiken på 1940-talet.13 Flickidealet under tidsperioden var också tät förankrat
med deras framtida funktion som maka och mor. Flickorna uppmuntrades i större utsträckning
till att studera än exempelvis deras mödrars generation, även om detta varierade från familj till
familj. I frågan om fostran förespråkades dock att flickorna skulle vara söta och rara för att
kunna bli omtyckta.14
För att sammanfatta visar detta att undersökningsperioden uppfattats som tämligen
konservativ. Detta inte minst i förhållande till de tankar om kvinnlig frigörelse som
populariserades under andra vågens feminism med start i slutet av 1960-talet. Samtidigt är det
inte troligt att dessa tankeströmningar bara skapades över en natt. Med tanke på att husmödrar
började gymnastisera under perioden är det möjligt att fundera över hur fysisk aktivitet
skapade möjligheter för även andra grupper i det svenska samhället. Även om förändring
skedde i det tysta jämfört med det stora dominerande idealet så kanske förändring ändå

9

Rydström, Jens, Tjeder, David (2009), Kvinnor, män och alla andra: En svensk genushistoria, s. 166 f.
Haag, Eva-Lena (2001), ”Snälla flickor”: Kvinnor berättar om sin barndom på 1950-talet, s. 7.
11
Tolvhed, Helena (2008), Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av
olympiska spel 1948 – 1972, s. 24 f.
12
Lövgren, Britta (1996), "God vigör – gott humör”: Husmorsgymnastik under 1940-talet” i Idrott, historia och
samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 3/1996, s. 29.
13
Lövgren (1996), s. 26.
14
Haag (2001), s. 84 ff.
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försiggick som ledde fram till nya tankeströmningar om könens relation. Detta gör perioden i
sig mycket intressant att undersöka.

1.3 Tidigare forskning
1.3.1 Historisk forskning om idrott, genus och svensk gymnastik
Den svenska idrottsforskningen är förhållandevis utbredd. Centralt för undersökningen har
dock genushistorisk idrottsforskning och forskning om svensk gymnastik varit, detta för att
vidare förstå det sammanhang som Sofiaflickorna verkade i. Svensk idrott som internationell
företeelse har ofta rört de olympiska spelen, vilket är den kontext som historikern Helena
Tolvhed undersöker i avhandlingen Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i
populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972. Hon frågar sig hur den
mediala världen ordnade kroppar utefter intersektionella strukturer av makt och hur nationen
skapades genom denna process.15 Skapandet av det nationella jaget genom kvinnor och mäns
kroppar är ett stående inslag i avhandlingen. Tolvhed har även skrivit utbredd forskning om
idrottande kvinnor, bland annat genom sin bok På Damsidan om femininitet, motstånd och
makt under 1900-talet. Till skillnad från mycket annan svensk historisk idrottsforskning,
fokuserar Tolvhed på idrott snarare än på linggymnastik.
Linggymnastikens del i den svenska nationen har varit väl utforskad men genusaspekten av
den desto mindre. En av de som fokuserar på just detta är historikern Jens Ljunggren. I sin
avhandling Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 har han
analyserat linggymnastikens ideologiska funktion och mening i Sverige med fokus på genus
och manlighet. Resultaten visar att linggymnastik främst ansågs fungera uppfostrande för den
manliga kroppen med grekiska ideal som inspirationskälla. Linggymnasterna motsatte sig
vidare specialisering, individualism, materialism och rationalisering.16 Ljunggren tar i
avhandlingen spjärn mot manlighet som genusteoretiskt begrepp och linggymnastik som
fostran i just manlighet. Hans fokus på manlighet skiljer sig dock från min undersöknings
fokus på flickor, samt den tidsperiod som undersöks.
Historikern Pia Lundquist Wanneberg tar till skillnad från Ljunggren avstamp i delar av den
undersökningsperiod som jag ämnar undersöka. I avhandlingen Kroppens medborgarfostran:
Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962 undersöker hon relationen mellan
föreställningar om idrott och gymnastik i den svenska skolans fysiska fostran. Med genus och
klass som teoretiska hjälpmedel försöker hon förstå varför linggymnastiken behölls inom den
svenska skolan så pass länge efter att forskning visat att idrotten gjorde större nytta, speciellt
kopplat till de demokratiska ideal som allt mer blivit framträdande i också efterkrigstidens
Sverige.17 Lundquist Wanneberg visar likt Ljunggren på de uppfostrande funktioner som

15

Tolvhed (2008), s 16-19.
Ljunggren, Jens (1999), Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914, s. 252.
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Lundquist Wanneberg, Pia (2004), Kroppens medborgarfostran: kropp, klass och genus i skolans fysiska
fostran 1919-1962, s. 44 ff.
16

4

linggymnastiken ansågs ha, vilket var varför den behölls inom skolväsendet.18 Dessutom
påtalas de konflikter som uppstod mellan representanter för linggymnastik i Sverige.
Lundquist Wanneberg tar upp Sofiaflickorna och Maja Carlquist kort, som en del av
skillnaden mellan motoridealet och hållningsidealet inom linggymnastiken, där Carlquist
ansågs representera det första.19 I övrigt, läggs den största fokuseringen på Maja Carlquists
läromästare, Elin Falk.
Sofiaflickorna framstår därmed som tämligen outforskade i sin egen rätt. Ett undantag är Ebba
Carlquists uppsats i historia på fortsättningsnivå från 1990 som granskar reaktionerna på
Sofiaflickornas gymnastik. Som källmaterial har hon använt utlåtanden nedskrivna i de
Gyllene Böckerna, där Maja Carlquist lät spara åsikter som uttrycktes om Sofiaflickorna.
Ebba Carlquist visar bland annat på att det exempelvis var pedagoger, officiella personer och
utrikesdepartementet som uttalade sig om Sofiaflickorna.20 Till skillnad från Carlquists
uppsats är min avsikt att applicera genusteoretiska begrepp och koncept på källmaterialet.

1.3.2 Historisk forskning om flickor
Historisk forskning med specifikt fokus på flickor är tunn i jämförelse med den breda
nordiska barndomsforskningen. I Sverige är de främsta företrädarna för historisk
flickforskning historikerna Anna-Karin Frih och Bodil Formark. Genusperspektivet har i
bådas fall visat sig mycket fruktbart. I avhandlingen Flickan i medicinen undersöker Frih
mediciniska diskurser i Sverige rörande flickan och sjuklighet under perioden 1870-1930
utifrån just ett genusperspektiv.21 Hon visar att synen på flicksjukligheten förändrades under
perioden och från att ha ansetts svag och benägen att överansträngas av för hårt skolarbete,
problematiserades flickan allt mindre utifrån dessa aspekter. Samtidigt visar Frih, till skillnad
från den tidigare forskningen hon omnämner, att synen på flickan i läkarkåren inte var så
enhetlig som den tidigare beskrivits.22 Läkarkåren uppfattades främst oroa sig över flickans
hälsa på grund av hennes framtida funktion som maka och mor, mer än att hon föraktades på
grund av sitt kön.23
Frihs avhandling visar att flickors fysiska aktivitet hade varit omdiskuterad under lång tid.
Synen på kroppen och flickors fysiska aktivitet går igen även i Formarks avhandling, Den
välsituerade flickan, om den svenska flickscoutrörelsen mellan 1910-1940. Med hjälp av
teoretiska verktyg från Simone de Beauvoirs texter kontextualiserar Formark den svenska
flickscoutrörelsen som en betydande del av den svenska kvinnohistorien.24 Resultaten visar att
18

Lundquist Wanneberg (2004), s. 213 ff.
Hållningsidealet började tillämpas i början av 1900-talet. Företrädarna menade att bristfällig kroppshållning
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genom brukandet av linggymnastik. Inom motoridealet uppfattades istället kroppen som en maskin där den
viktigaste aspekten av linggymnastiken blev att spara kraft. Lundquist Wanneberg (2004), s. 118-134.
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den uniformerade kroppen som representerade flickscouterna blev en tillgång för flickorna
som legitimerade dem att röra sig mer i offentligheten. Å andra sidan vägde rörelsens ledning
ständigt tidens genusnormer mot varandra för att skapa legitimitet för flickscouternas
existens. ”Kvinnliga” kläder, som kunde vara opraktiska för scoutlivet, användes i
offentligheten för att väga upp mot vad som ansågs vara en manlig praktik; att vara scout. 25
Formark betonar vidare att flickan till sin karaktär präglas av transitionalitet och uppmanar
därför till att låta flickans egna erfarenheter undersökas närmare som både en blivande kvinna
men också som ett barn.26 Hon skriver att det behövs ”[s]tudier som i större utsträckning
undersöker flick- och kvinnohistoriska aspekter och processer av förändring. Men också
historiska studier som teoretiserar hur processer av kunskapsöverföring sker dels mellan
flickor och kvinnor och dels mellan olika generationer av kvinnor.”27 I denna uppsats har jag
valt att till viss del försöka besvara denna uppmaning.

1.3.3 Svensk forskning om flickors idrottande
Flickors idrottande har främst behandlats utifrån en nutida kontext. I de röster som
framkommer i forskningen finns många som har talat om flickor men sällan är det så att
flickorna faktiskt har talat om sig själva. Ett exempel på detta är dock idrottsforskaren Julia
Rönnbäcks avhandling Det är väl typiskt tjejer där hon har observerat och intervjuat ett
basketlag bestående av flickor i 15 till 18 års ålder för att svara på hur de förhandlar kropp
och femininitet i sin idrottsliga vardag. Rönnbäck visar hur de idrottsliga rummen möjliggör
olika sorters tal för baskettjejerna där de själva ser sig som typiska ”tjejer” i sitt tal om kropp
och relationer.28
Rönnbäcks analys visar på vikten av att släppa fram flickors röster om sig själva och har
främst gett metodologisk inspiration till min undersökning. Att undersöka hur andra talar om
flickor har samtidigt betydande relevans eftersom förståelsen av flickan skapas av många
olika faktorer, inte minst de som tjänar på att flickan idrottar. Just detta undersöker pedagogen
Jenny Svender. I avhandlingen Så gör(s) idrottande flickor analyserar hon ansökningar
inkomna till den statliga idrottssatsningen ”Handslaget” från 2004 för att ta reda på hur
flickors idrottande konstrueras i förhållande till genus och makt.29 Svender visar hur flickor
iscensätts i subjektspositioner som kapabla till att ta ansvar, så som i tränaruppdrag, samt att
de vill tävla och satsa på sin idrott. Samtidigt framställs de också som problematiska i
förhållande till tävlingsidrotten, där tävlandet inte är en lika självklar del av flickors
idrottande. Detta beskrivs bero på bland annat bristande självförtroende. Elitidrotten
framställs också i ansökningarna som mindre attraktiv för framför allt flickor i tonåren. Under
samma period uppfattas också flickor sluta att idrotta för att andra intressen blir viktigare.30
Svenders avhandling utgör ett exempel på hur synen på flickors idrottande ser ut i
25
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idrottsföreningar i nutid. På detta sätt framstår avhandlingen som en källa att jämföra mina
resultat med för att se på den historiska förändringen.

1.3.4 Sammanfattning - flickors idrottande idag och igår
Sammanställningen av den tidigare forskningen visar att genus har varit ett användbart
teoretiskt perspektiv på idrott och linggymnastik. Detta gäller även i forskning om barn och
ungdomar. Ett mer explicit fokus på genus, linggymnastik och flickor saknas dock, samt på
flickors egna upplevelser. Vidare efterfrågas inom svensk historisk forskning om flickor
perspektiv på kunskapsöverföring mellan flickor och kvinnor. Den nutida forskningen om
idrott visar hur idrottande flickor iscensätts av både andra och sig själva och placeras i
subjektspositioner i det idrottsliga rummet. Här undersöks både synen på flickors egenskaper,
förmågor och deras egna upplevelser. Att granska detta i dåtid kan därför skapa större
förståelse för varför detta skapas som det gör idag.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka konstruktionen av Sofiaflickan 1942-1964.
Frågeställningarna lyder:




Vilka egenskaper och förmågor tillskrevs Sofiaflickan?
Hur upplevdes att vara Sofiaflicka?
I vilken mån utmanade respektive bekräftade rollen som Sofiaflicka rådande
kvinnoideal och vilka möjligheter och begränsningar skapades genom detta?

1.5 Material och metod
1.5.1 Maja Carlquists personarkiv
Källmaterialet består av två typer av material. Detta är dels skriftliga dokument från Maja
Carlquist personarkiv vid Stockholms stadsarkiv, dels två nyproducerade ”muntlig historia”intervjuer med tidigare Sofiaflickor som tränade under Carlquist i olika perioder från 1945 till
1964. Att förlägga starten av undersökningen till 1942 motiverar jag med att detta var året då
Carlquists bok Sofiaflickornas gymnastik publicerades, vilken också används som källa i
undersökningen. Boken var Carlquists officiella eftermäle där hon offentligt publicerade sina
gymnastiska idéer och åsikter. Dessutom hade Sofiaflickorna haft sex år att etablera sig till en
fungerande förening, vilket också förmodligen hade gett Carlquist tid till att formulera sina
tankar och metoder ytterligare. Eftersom Carlquist officiellt slutade som ledare för
Sofiaflickorna 1964 har jag också valt att avsluta undersökningen här. Avgränsningen har
främst styrts av frågeställningarnas karaktär. Avgörande har också varit vilka röster jag valt
att fokusera på i undersökningen.
Materialet från Maja Carlquists personarkiv sträcker sig över hela perioden hon var aktiv med
Sofiaflickorna. Det är mycket skiftande till sin karaktär, från bilder och föremål till
korrespondens. Mängden material blir framför allt mer påtaglig under 1950-talet för att sedan
avta igen mot slutet av perioden. På grund av att jag främst intresserar mig för Maja
7

Carlquists del i skapandet av Sofiaflickorna, har mycket av hennes privata korrespondens
valts bort för att istället fokusera på debatter och manuskript där hon uttryckte sin
gymnastiska filosofi. Jag har också valt att fokusera på publikens utlåtanden från resor, samt
Sofiaflickornas egna berättelser; de två andra rösterna i materialet jämte Carlquist. Många av
de uttalanden från tidigare Sofiaflickor som också finns i arkivet skrevs dock ner under en
senare period, i första hand mellan 1964-1968. Eftersom de behandlar den tid som flickorna
tränade under Carlquist kan de ändå anses vara en legitim källa i syftet att höra flickornas
egna röster. Jag definierar vidare rösterna utifrån inre och yttre perspektiv. Sofiaflickornas
röster representerar ett inre perspektiv medan utlåtanden i transkriberade artiklar från
utländska och nationella företrädare och media representerar ett yttre. Carlquists röst kan
förstås som kraften som binder dessa samman, vilket gör hennes arkiv till en utmärkt källa för
mig som vill granska konstruktionen av Sofiaflickan.
Det finns däremot många källkritiska aspekter i materialet som tål att diskuteras. Eftersom
detta är Carlquists personliga arkiv, är det tydligt att hon själv har valt vad hon ville spara.
Utlåtandena är exempelvis till allra största del positiva och det är inte orimligt att anta att
eventuella negativa röster inte har sparats. Samtidigt kan detta tolkas utifrån att Carlquist
sparade det hon ville att Sofiaflickorna skulle framställas som, vilket främjar syftet med
uppsatsen, att granska konstruktionen av Sofiaflickan. Många av publikens uttalanden från
exempelvis tidningsartiklar är transkriberade från en annan källa av Carlquist själv eller en
annan person. Det finns därmed med största sannolikhet en annan originalkälla som inte varit
möjlig att undersöka. Transkriberingarna har ofta översatts från sina originalspråk till
antingen svenska eller engelska, vilket riskerar att ha avlägsnat vissa nyanser närvarande i
originalspråket. Det har dock i vissa fall varit möjligt att jämföra ett engelskt utlåtande med en
svensk översättning, vilket skapat möjlighet till att granska nyanserna i språket.
Översättningarna har i de flesta fall bedömts som att överensstämmande med betydelsen på
originalspråket. Det finns dock också uttalanden som författats på ett annat språk än svenska,
engelska eller norska och har därför varit mycket svåra för mig att göra en tillförlitlig tolkning
av. Dessa uttalanden har därför tyvärr sorterats bort.

1.5.2 Muntliga historiska intervjuer med tidigare Sofiaflickor
De tidigare Sofiaflickor som intervjuats var aktiva under framför allt Carlquists sista år som
ledare. Marita är född 1947, Elisabeth 1945 och Mary 1941. En av intervjuerna genomfördes
som en gruppintervju i en av Sveriges största städer på en plats själv vald av en av
informanterna medan den andra genomfördes på telefon. Som hjälpmedel användes en
semistrukturell intervjuguide som främst baserats på de insikter som framkommit av den
första preliminära analysen av det skriftliga källmaterialet.31 Varje intervju varade i cirka en
timme och dessa spelades in efter godkännande från informanterna. Tyvärr blev inspelningen
av dålig kvalité under gruppintervjun på grund av att mikrofonen endast fångade upp min röst
för att utesluta störande ljud. Därför har jag fått ta kontakt med dessa Sofiaflickor igen via epost när det har funnits detaljer som jag önskat att de skulle utveckla ytterligare och även för
31
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att kunna använda mig av tillförlitliga citat från intervjun. Urvalet av informanter har framför
allt styrts av möjligheten till att komma i kontakt med tidigare Sofiaflickor. Föreningen
Sofiaflickorna var behjälplig med detta genom länka till grupper på sociala medier, där jag
vidare lyckades komma i kontakt med en av informanterna. Därefter skedde det slutliga
urvalet genom snöbollsmetoden, vilket innebar att den Sofiaflicka som jag först kom i kontakt
med gav mig kontaktuppgifter till även andra Sofiaflickor.
Snöbollsurvalet är värt att diskutera. Heléne Thomsson skriver att informanternas
tillgänglighet är en viktig faktor i urvalet och att snöbollsmetoden hjälper forskaren vidare i
jakten på just detta.32 Detta har definitivt spelat roll i min undersökning och utan denna metod
hade det varit svårt att komma i kontakt med fler informanter. Samtidigt bör noteras att de
Sofiaflickor intervjuats känner varandra väl. Det finns möjligen tidigare Sofiaflickor som har
andra erfarenheter än dessa tre informanter, vilket jag har behövt ha i åtanke när materialet
har tolkats. Som tidigare nämnt hade de flesta av de intervjuade Sofiaflickorna tränat en
kortare tid under Maja Carlquists sista år som ledare, även om de efteråt var mycket aktiva i
föreningen. Detta har gjort att jag har fått ta ställning till att de upplevelser som informanterna
har av Carlquist och Sofiaflickorna under sina år som aktiva möjligen inte behöver stämma
helt överens med upplevelser som tidigare Sofiaflickor hade.
Gruppintervjun ställde vidare andra källkritiska krav än den enskilda intervjun. Valet att göra
en gruppintervju föreslogs av informanterna själva. En gruppintervju har många positiva
sidor, bland annat att informanterna kan känna sig mer bekväma i en gruppsituation med
någon annan de känner. Thomsson förklarar också att i en gruppintervju kan informanterna
som delar erfarenheter hjälpa varandra till att få forskaren att förstå bättre vad de menar med
sina svar.33 I gruppsituationen är det dock också risk att informanterna inte tar lika stor plats i
samtalet, vilket gör att en av informanternas tolkning kan bli mer dominerande än den andra.34
Detta var dock något som jag inte kände av. Istället hjälpte informanterna varandra till att
nyansera sina svar och diskuterade också skillnader i sina upplevelser.

1.5.2.1 Är muntlig historia flickans perspektiv?
Det finns kritiker mot muntlig historia som hävdar att metoden är alltför subjektiv.
Subjektivitet måste dock i detta fall reflekteras mot vad som definieras som objektivitet.
Donald A. Richie skriver att objektivitet i historiska källor innebär att källan inte förändras
över tid.35 I fallet med muntlig historia är det faktum att på grund av det mänskliga minnets
föränderlighet över tid, förloras källmaterialets objektivitet i denna bemärkelse. Detta skapar
dock diskussion om total objektivitet överhuvudtaget är möjligt, eller för den delen
eftersträvansvärt. Muntlig historia är som många andra tillvägagångssätt, endast ett perspektiv
på en historisk fråga. Samtidigt är metodens främsta styrka att den just ger historikern
möjligheter att ”skapa” källmaterial om människor som inte har fått utrymme i historiska
32
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källor tidigare, detta inte sällan på grund av kulturella strukturer som definierat vad som
ansetts viktigt att bevara för eftervärlden. Där har flickor som grupp ofta dragit ett kort strå.
Det är dock ofrånkomligt att inte diskutera att de tidigare Sofiaflickor som intervjuats de facto
är vuxna kvinnor och har varit det en längre tid. Kan detta därför verkligen kallas för ett
flickperspektiv? Precis som i frågan om tillförlitligheten i muntlig historia som källa, anser
jag att detta handlar om synen på subjektivitet och objektivitet och hur materialet används.
Muntlig historia är ett av de mest effektiva sätten att komplettera de få källor som finns om
flickors idrottande där flickan själv kommer till tals. Det är också på detta sätt som
intervjuerna kommer att användas, för att komplettera de skriftliga källorna. Genom att ha
talat med människor som faktiskt upplevde tiden jag forskat om, har mina tolkningar befästs
eller reviderats, vilket har gett ett mer tillförlitligt resultat. Dessutom har det gett mig
möjlighet till att följa upp vad som hände med flickorna efter tiden som Sofiaflickor.

1.5.3 Metodologi och analytisk metod – Konstruktion som ansats
Undersökningens metodologiska utgångspunkt är att analysera Sofiaflickan ur ett
konstruktivistiskt perspektiv. Genusbegreppet i sig innebär att människans beteende är socialt
konstruerat utifrån föreställda egenskaper hos kvinnor och män, något som också omfattar
andra maktstrukturer, så som klass och etnicitet. Det konstruktivistiska perspektivet innebär i
denna uppsats att undersöka hur Sofiaflickorna tillskrevs personliga egenskaper och
förmågor. Oavsett om flickorna verkligen hade dessa egenskaper och förmågor, bottnar ändå
detta i att ett urval av kvalitéer och kombinationer av kvalitéer har gjorts för att tillskrivas
flickorna, och i detta ligger den skapande konstruktivistiska aspekten. Utöver detta undersöker
jag också upplevelser. Det kan uppfattas inte som lika självklart att kalla upplevelser för
konstruktioner. Det människor upplever tycks vara något verkligt. Även upplevelser handlar
dock i viss mån om urval. Detta är tydligt när vissa människor tillskriver andra människor
upplevelser, men också då människor förhåller sig till sina egna upplevelser och väljer att
betona vissa upplevelser framför andra. Sofiaflickorna försattes i situationer som hade
konstruerats för bestämda syften och som möjliggjorde vissa upplevelser, men som flickorna
själva också tog till sig och tolkade på olika sätt.
När det kommer till användande av intervjuer är det forskaren i fråga som, tillsammans med
informanten, skapar och själva konstruerar ett källmaterial. Medvetenheten om detta innebär
att jag tar utgångspunkt för mina tolkningar i kännedomen om att all kunskap är relativ och att
därmed utgår jag ifrån en postmodern kunskapssyn. Steinar Kvale skriver att en postmodern
kunskapssyn kan definieras som ”verklighetens sociala konstruktion, där fokus ligger i
tolkning av och förhandling om den sociala världens mening.”36 Tolkningen har således en
central funktion. För att förstå Sofiaflickorna som konstruktion har valet därför fallit på
kvalitativ textanalys. Utgångspunkten för all textanalys är att texten i fråga säger något om
den kontext som den har kommit till i. Detta gör det också möjligt för forskaren att granska
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explicita uttalanden men också underliggande nyanser och förklaringar.37 För att granska detta
i praktiken har jag valt att konstruera ett analysschema där Sofiaflickorna som konstruktion
har stått i fokus.
Analysen har skett på tre nivåer. Först har analysen fokuserat på 1) tre aktörer, en individuell
och två kollektiva. Dessa har omnämnts tidigare: Maja Carlquist, den yttre betraktaren, samt
Sofiaflickorna själva. Dessa röster har vidare granskats utifrån 2) två centrala teman;
egenskaper och förmågor, samt upplevelser. Med egenskaper och förmågor menas både de
karaktärsdrag som beskrevs som typiska för flickan men också vad som beskrevs som typiskt
för Sofiaflickan. Med upplevelser åsyftas händelser och erfarenheter upplevda av Sofiaflickan
som hade en djupare relevans för dem och som möjligen också formade dem som personer.
Inom varje tema har jag sedan undersökt 3) vilka ord och metaforer som användes för att
beskriva Sofiaflickorna, vilka bilder som målades upp och vilka handlingar som
genomfördes. Tolkningsarbetet har därefter utförts stegvis. Först gjordes en övergripande
tolkning av källmaterialet där tidiga teman noterades. Därefter granskades texterna djupare
och de specifika orden, metaforerna, bilderna och typer av handlingar antecknades, samt
avvikelser och motsägelser till dessa. Efter detta kunde källmaterialens teman renodlas utifrån
varje aktör, vilket också är hur presentationen av undersökningen är uppbyggd. Slutligen har
dessa tolkats mot bakgrund av den historiska kontexten, tidigare forskning och de teoretiska
perspektiven.
Analysen bygger därmed på hur explicita uttalanden och handlingar kan säga något om
underliggande åsikter och föreställningar om den fysiskt aktiva flickan. Orden och begreppen
är dock medvetet varit öppna för tolkning, detta för att kunna pröva på en mer nyanserad
modell i förhållande till den teori om genuskontrakt som snart kommer presenteras. Yvonne
Hirdman använder begreppen dikotomi och hierarki för att analysera hur män och kvinnor
förhåller sig till varandra och hur underordning skapas. Sedan Hirdman utarbetade sin
genusteori har många nya begrepp introducerats inom genushistorisk forskning, så som
manlighet, queer, intersektionalitet och performativitet. Även om jag har valt att ta fasta på
Hirdmans genuskontrakts-begrepp, har jag valt att inte utgå ifrån begreppsparet dikotomi och
hierarki. Dikotomi och hierarki är i sig begrepp som styr analyser i en bestämd riktning som
riskerar att ge ett väntat resultat, i detta fall att skillnad skapas mellan män och kvinnor och att
hierarkier upprätthålls. Jag väljer därför att analysera Sofiaflickorna utifrån andra, och relativt
enkla begrepp; de tidigare nämnda egenskaper och förmågor och upplevelser. Fördelen med
detta tillvägagångsätt är att det är öppet för olika typer av resultat. Metoden låter
källmaterialet tala först men hjälper mig att systematisera fynden. Därefter kan resultaten
tolkas och analys genomföras av hur Sofiaflickan konstruerades. Varför detta är viktigt
kommer jag att återkomma till senare.
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1.5.4 Etiska överväganden
Hittills har jag talat mycket om Sofiaflickorna som en konstruktion. Det är ett uttryck som kan
verka distanserande från den uppenbart mänskliga faktorn i undersökningen. Källmaterialet
behandlar perspektiv och berättelser från människor som levt innehållsrika liv och i fallet med
intervjuerna, fortfarande lever dessa. Detta kräver att etiska perspektiv övervägs för att
respektera de människor, vars arbete och historier jag har fått tagit del av. För att följa
vetenskapsrådets forskningsetiska krav, inledde jag intervjuerna med att informera
informanterna om uppsatsens syfte och vilka rättigheter de hade under hela arbetets gång. De
fick dessutom skriva på ett kontrakt där de godkände sin medverkan och dessutom att
intervjuerna spelades in. De har också fått möjlighet att läsa den färdiga slutprodukten. För att
värna om rätten till anonymitet har alla namn på Sofiaflickorna i källmaterialet, såväl
intervjuerna som i materialet i Maja Carlquists personarkiv, fingerats.38 Även vissa personliga
detaljer eller berättelser har uteslutits ur materialet om informanterna uttryckte denna önskan.
Intervjusituationen påverkas alltid av maktförhållanden mellan forskaren och den som
intervjuas. Forskaren har makten att bestämma över frågorna som ställs och därmed också
över hur informanternas historia porträtteras. Därför har det varit viktigt för mig att grunda
mina frågor i textmaterialet men att också låta informanterna tala fritt till den grad det varit
möjligt och mer lyssna. Ekonomihistorikern Emma Strollo har vidare förklarat att ålder kan
vara en inverkande faktor på förhållandet mellan forskaren och informanterna. I mitt fall
skiljde det ibland över 50 år mellan mig och den jag intervjuade. Strollo menar att detta kan
skapa en oro hos forskaren för att inte bli tagen på allvar.39 Precis som Strollo kunde jag
ibland känna mig något okunnig när informanterna talade om kända personer och händelser
som jag inte visste mycket om eftersom jag inte upplevt dem själv. Dock uppfattades att
informanterna uppskattade att jag var mycket påläst om Sofiaflickorna och att detta ingav
förtroende. Att jag själv har bakgrund av att ha utövat idrott under min barndom och arbetat
som ledare i en idrottsförening uppfattade jag som en förlösande faktor för samtalen.

1.6 Teoretiska utgångspunkter
1.6.1 Att inta ett flickperspektiv
Denna uppsats avser att inkluderas inom fältet flickforskning. Detta är ett fält som ofta har
ansetts vara kvinnoforskningen dotter, på fler sätt än rent metaforiskt. Likt den
kvinnovetenskapliga traditionen som den skapades ur, är flickforskningen till stora delar
präglad av genusvetenskapen. Den härstammar ur behovet att synliggöra flickor i förhållande
till både generation och kön, till kvinnor och pojkar. När forskning om ungdomar och
ungdomskultur har författats har pojken generellt antagits som norm, på samma sätt som
kvinnor ofta tidigare har osynliggjorts i diverse forskning i förhållande till män. Som fält
anses flickforskning fortfarande vara förhållandevis nyetablerat, inte bara i Sverige utan också
i andra delar av världen. Sammantaget är fältet skapat för att dekonstruera föreställningar om
38
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flickan i alla dess former, vad hon ”bör” vara och inte vara och hur dessa föreställningar har
kommit till.40

1.6.1.1 Flickan – ytterligare en konstruktion
Men vad innebär då egentligen begreppet ”flicka”? Något mycket mångfacetterat och
komplicerat menar flickforskningen. Begreppets betydelse beror till stora delar på vilken
kontext det placeras i. Primärt är dock två aspekter. För det första, en åldersrelaterad aspekt,
vilket innebär en distinktion mellan konstruktionen ”flicka” och konstruktionen ”kvinna”, två
konstruktioner som ändå är essentiellt sammanflätade med varandra. För det andra, en
genusrelaterad aspekt där flickan särskiljs från den manliga motsvarigheten i samma ålder;
”pojken”. Det är i intersektionen mellan ”kvinnan” och ”pojken” som ”flickan” skapas.41
Att vara barn, att vara flicka, en period där individen formas till en vuxen människa i
förhandlingen mellan olika maktstrukturer där inte minst genus är en av dem. Samtidigt som
flickors erfarenheter från barndomen ger förklaringar till varför kvinnors liv ser ut som de gör,
försvinner också ”flickan” i sig och kvar blir istället endast en blivande kvinna. Flickdom är
därför ett kortvarigt och övergående tillstånd och erfarenheten av flickdom ser annorlunda ut,
gentemot kvinnan och pojken.42 Flickan och pojken kan inte studeras utan en tanke på
varandra eftersom deras genusuttryck skapas i motsatsen till den andre. Samtidigt anser jag att
pojkens närvaro inte behöver vara lika framträdande i analysen för att han ändå ska vara
närvarande. Det är viktigt att studera flickor i sin egen rätt för att belysa deras särskilda
erfarenheter men också med syftet att låta flickor ta plats.
Flickor är och har aldrig varit en enhetlig grupp. Precis som hur andra grupper av människor i
samhället konstrueras, påverkas konstruktionen av olika typer av flickor av en mängd
strukturella faktorer förutom ålder och kön. Denna undersökning analyserar några av dessa
flickor. Dessa var/är svenska, vita och uppfattas genomgripande ha varit av medelklass eller
arbetarklass. På grund av hudfärg, nationalitet och klasstillhörighet hade de specifika
förutsättningar jämfört med många andra flickor i samma ålder på andra platser i Sverige och
i världen. Deras ålder varierade också, från barndom upp till ung vuxen. Några av dem gifte
sig under tiden de var Sofiaflickor men benämndes ändå som just ”flickor” eftersom detta var
vanligt att benämna även vuxna kvinnor som under undersökningsperioden. Jag har ändå valt
att definiera dessa som flickor i bemärkelsen av att de var barn på grund av att de var
gymnaster i Sofiaflickorna under en stor del av sin barndom. Deras roll som just ”flicka” var
därför central för hur deras gymnastik uppfattades, vilket kommer att diskuteras närmare i
undersökningen.

1.6.2 Genuskontrakt på gott och ont?
Som tidigare diskuterat är begreppet genus idag välkänt som den sociala konstruktionen av
det mänskliga könet. Innebörden i begreppet är också något som ständigt debatteras flitigt. Är
40
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det fortfarande rimligt att tala om ett biologiskt och ett socialt kön som genusbegreppet
implicerar? Är könet i sig socialt konstruerat, som Judith Butler anser, vilket i så fall gör
genusbegreppet oväsentligt? I likhet med Yvonne Hirdman väljer jag dock att i denna uppsats
förstå genus som ett skilt begrepp från kön, där kön i detta fall representerar det biologiska
könet och genus det sociala. Anledningen är att detta gör det lättare att vara tydlig med vad
det är som forskaren undersöker, i detta fall förståelsen och talet om kön och inte det
biologiska könet i sig.43 Hirdman menar också att genusbegreppet har en annan fördel; att det
kan användas för att förklara vidden av hur världens samhällen påverkas av hur
föreställningar placeras på biologiska kroppar. På så sätt påverkar genus allt i människans
värld och detta överförs också från generation till generation.44
Enligt Hirdman uppstår kvinnors sociala underordning genom genussystemet. Detta styrs som
tidigare nämnt av dikotomi och hierarki. Män och kvinnor skapas genom särskiljandet i
feminint och maskulint och hur det maskulina överordnas det feminina. Vid sidan av
genussystemet är Hirdmans mest använda teori den om genuskontrakt, vilket i hennes
beskrivning innebär existerandet av konkreta, bestämda ordningar om kvinnor och mäns roller
i samhället som tas så mycket för givet att de blir till självklarheter. Rollerna bör förstås som
idealtyper och Hirdman skriver vidare att det är en ”kulturellt nedärvd, styrd
överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskiljda förpliktelser,
skyldigheter och rättigheter.”45 Användandet av just begreppet kontrakt fyller ytterligare en
funktion, då det implicerar att detta skulle vara är en förhandlingsbar situation, skapad genom
konsensus och som ger upplevda fördelar för båda parter inblandande. Dessa föreställningar
är mycket konkreta, förklarar Hirdman och styr hur män och kvinnor ska förhålla sig till
varandra i både beteende och uttryck, bland annat i hur kroppen gestaltas. Vilka kläder är
tillåtna? Hur ska håret se ut och så vidare?46 På detta sätt synliggörs också hegemoniska
föreställningar om kvinnor och mäns relationer till varandra, något som Hirdman förklarar
också ärvs av nästa generation. 47 Som Hirdman skriver: ”Genuslogikernas teori och praktik
finns således i genuskontrakten. Begreppet genuskontrakt blir därmed ett slags
operationalisering av genussystembegreppet[.]”48
Hirdman använde sig av begreppet i avhandlingen Med kluven tunga – LO och
genusordningen där hon placerade teorin på tiden 1946-1984 för att förklara hur kontraktet
tog sig olika former i förhållande till hur fackföreningen Landsorganisationen i Sverige (LO)
såg på genusordningen i det svenska samhället. Hirdman menar att 1946 till 1961
dominerades av ett hushållskontrakt där de svenska kvinnornas främsta funktion för
samhällets fortsatta välmående var hemarbetet medan männens var lönearbetet för att försörja
kvinnan. Båda två visste därmed sin ”plats” i det svenska samhällets kugghjul.
43
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Genuskontraktets mekanismer om hur män och kvinnor borde vara utifrån vad deras
funktioner ansågs vara i samhället, förpassade kvinnor till hemmet och bort från
självständigheten som egen försörjning kunde leda till. Enligt Hirdman har därför
genuskontraktets mekanism fungerat till stor del begränsande för kvinnor under denna period.
Inom svensk genushistoria är Hirdman ett känt namn, om än inte okritiserat. Hennes teori om
genussystemet har bland annat kritiserats för att vara allt för ofullständig och generell.49
Genuskontrakt är dock ett begrepp som har förmågan att visa hur dikotomier och hierarkier
styrda av genus har begränsat kvinnors liv. Så långt är både min och Hirdmans syn på
begreppet lika. Däremot bedömer jag att begreppet också har bredare möjligheter till analys.
Det kan ifrågasättas om teorin om genuskontrakt endast har fungerat begränsande för kvinnor
och flickor. Vad händer om flickan istället för husmodern analyseras utifrån teorin om
genuskontrakt? Kan verkligen föreställningar om genus och hur kvinnor och män, flickor och
pojkar ska vara faktiskt ha möjliggörande funktioner? Finns det på så sätt till och med
möjligheter till att upptäcka en mer dynamisk genushistoria i efterkrigstidens Sverige?
Husmodern har stått som symbol för konservatism, ojämlikhet och kvinnlig instängdhet i
folkhemssverige. Barn och ungdomar, i detta fall flickor, var till skillnad från husmodern en
kategori på vilka det projicerades förväntningar och kanske också drömmar om ett bättre liv.
Detta gör att flickan i förhållande till teorin om genuskontrakt framstår som en lämpligare
analyskategori än husmodern om syftet är att begripa hur genusrelationerna inte bara
konserverades utan också hur de möjligen förändrades under perioden. Om detta stämmer
skulle en sådan analys kunna bidra till att nyansera bilden av det genuskonservativa 40- och
50-talet. Vad händer när ett flickperspektiv sammanförs med teorin om genuskontrakt i en
idrottslig kontext? Detta kommer jag nu att försöka besvara under resten av denna uppsats.

1.7 Disposition
Efter detta inledande kapitel följer tre undersökningskapitel, vilka följer de tre röster som
tidigare definierats. Kapitel två granskar först Maja Carlquists vision av Sofiaflickorna och
hennes del i hur bilden av dem konstruerades. Det tredje kapitlet behandlar mottagandet av
Sofiaflickorna från betraktarens perspektiv och hur det som Carlquist konstruerat mottogs.
Det fjärde och sista undersökningskapitlet handlar sedermera om flickornas egna upplevelser
av hur det var att vara Sofiaflicka under Maja Carlquist. Uppsatsen avslutas med ett femte
kapitel som diskuterar utifrån frågeställningarna, teoribildningen och tidigare forskning de
resultat som framkommit i de tre undersökningskapitlen.
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2. Maja Carlquist och Sofiaflickan
Mars 2018, Örebro universitet
Boken är stor, inbunden med vinröd pärm och guldtext.
Sofiaflickornas gymnastik. En del av Maja Carlquist officiella
eftermäle, tillägnad hennes egen läromästare; Elin Falk. Efter
förordet följer ett antal bilder. Bilder på antika statyer varvas med
bilder på Sofiaflickorna som utför sin gymnastik, ofta i öppna
landskap. Tagna underifrån med fokus på den idrottande kroppen.
Bilderna sätter tonen direkt för vad som komma skall. Förklaringen
om rytmen i svensk gymnastik och vem den riktar sig till – en metod
vars utövare överglänser alla andra.
Det har ibland uttryckts att idrottens historia framför allt är dess ledares. Även om detta beror
på vilket perspektiv som antas på historieskrivningen, är det ändå ett faktum att ledarna haft
betydande påverkan på idrottens utveckling genom hur de influerat sina adepter.50 Detta
stämmer inte minst i fallet med Maja Carlquist. När Carlquist publicerade sin bok
Sofiaflickornas gymnastik 1942 hade kritiker som tidigare varit högljudda enligt utsago börjat
mjukna för Carlquists gymnastiska metoder. Från att ha beskrivits som ”en modenyck, som på
sin höjd skulle bestå lika länge som dess skapare och ledarinna.” följde recensioner av boken i
bland annat tidningen Svenska Dagbladet som beskrev den som ”ett nytt testamente” i
historien om Per Henrik Lings gymnastiska system.51 Detta kapitel granskar Maja Carlquists
roll i konstruktionen av hennes främsta projekt: Sofiaflickan. Vad var hennes metoder och vad
var hennes motiv?

2.1 Barnet, flickan och Lings gymnastik efter rytmens princip
Kännetecknande för Sofiaflickorna var den gymnastik som Maja Carlquist hade arbetat fram
utifrån Lings klassiska system. Hon kallade denna ’Lings gymnastik efter rytmens princip’,
vilket innebar att de gymnastiska övningar som utfördes skulle följa kroppens naturliga rytm.
På så sätt skulle kroppen bli så fri som möjligt från spänningar och ett onaturligt rörelsesätt.
Det främsta syftet var att spara energi i utövandet av gymnastiken, vilket gjorde utövarna mer
uthålliga. Detta var något som inte bara gällde hur de gymnastiserade utan också hur de rörde
sig i vardagen. Eftersom rytmen fanns i kroppen behövdes inte heller någon musik för att
finna den. Därför utförde alltid Sofiaflickorna gymnastiken utan musikaliskt
ackompanjemang.52
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Carlquists största inspirationskälla till detta system var, förutom Ling, också
gymnastikinspektör Elin Falk (1872-1942). Carlquist betraktade sig själv som Falks främsta
arvtagare och ansåg att hon hade arbetat vidare med Falks metoder i större grad än andra som
gått i lära hos henne. Detta gällde inte bara gymnastiken och rytmens princip utan också i den
pedagogiska synen på barnet och disciplin. I Sofiaflickornas gymnastik uppgav Carlquist att
Falk skrivit att ”[d]en disciplin, som skapas av ordningsrörelser och rytande kommando, är
ytlig och mekanisk, och torde vara av föga värde jämförd med den verkliga disciplinen, som
ytters vilar på barnens eget omdöme och icke ledarens och dessutom utvecklar såväl förmågan
till eget initiativ som till självverksamhet.”53 Enligt hennes egna ord satte Carlquist därmed
förtroende till barnens egen disciplineringsförmåga och tog avstånd, i likhet med Falk, ifrån
disciplinerande praktiker där människor endast ställde in sig i ledet. Carlquist erkände dock
vidare att Per Henrik Ling hade skapat sin gymnastik med syfte att disciplinera soldater till
den ovillkorliga lydnad som kunde krävas i krig men detta ledde också till att det
självständiga tänkandet och det egna initiativet underkuvades. Denna form av disciplin ansåg
hon var problematiskt, då detta inte utvecklade människans tänkande utan bara kroppens
fysiska förmåga.54
Carlquist pedagogiska perspektiv i Sofiaflickornas gymnastik kan också tolkas ha präglats av
en tilltro till barnens egen vilja till utveckling. Hon skrev vidare att barn hade behov av att
känna att de kunde prestera något, något som hon poängterade ordagrant gällde alla barn, så
väl flickor som pojkar, duktiga och mindre duktiga.55 Det var prestationen som drev barnen
framåt och gjorde att de utvecklades, inte lärarens påtryckningar. Förutom fristående övningar
var redskaps- och färdighetsövningar synnerligen användbara för att öka barnens mod och
intresse, vilket hon också speciellt påtalade som gällande för både flickor och pojkar i
motsättning till tidigare uppfattningar.56 Redskapsövningar var förenade med kraft och
djärvhet, och hade därför ansetts lämpliga för pojkar men inte för flickor. Även i andra senare
skrifter och debatter efter utgivningen av Sofiaflickornas gymnastik kritiserade hon motsatta
uppfattningar om flickors gymnastik till hennes egen:
”Att kamp- och tävlingslust är ett uttryck för den sundaste instinkt även hos flickor, som gymnastiken bör
göra allt för att bidraga till att utveckla är jag den första att erkänna, vilket jag ju också praktiskt bevisat
genom att tillämpa färdighetsövningar i skol- och elitgymnastiken i en utsträckning som för ett tiotal år
sen varken ansågs vara möjligt eller ens lämpligt.”57

Detta visar att Carlquist tillskrev flickor en betydande fysisk och ambitiös förmåga. Genom
att exempelvis beskriva tävlingsinstinkt hos flickor med ord som ”sund” och att mer krävande
övningar fyllde minst lika stor funktion för flickor som för pojkar, skapade hon bilden av att
flickor kunde klara mer än vad andra röster inom den svenska gymnastiken hade gett uttryck
för. Det är mycket möjligt att även denna inställning var ett arv från Elin Falk. Pia Lundquist
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Wanneberg förklarar att Falks inställning till kvinnor och flickor präglades av ett
jämlikhetsperspektiv i större utsträckning än hos exempelvis Elli Björksten, en annan
uppmärksammad gymnastikpedagog vid samma tid som förespråkade att gymnastiken skulle
konstrueras utefter kvinnor och mäns särart. Falk ansåg att en välkonstruerad metod för
linggymnastik passade såväl flickor som pojkar och även om det kunde finnas skillnader så
behövde dessa inte endast bero på biologiska faktorer utan också vara skapade av sociala och
kulturella förhållanden.58
Två primära åsikter om egenskaper och förmågor är det således som kan tolkas framkomma
hos Carlquist. Först, att flickor också kunde hantera mer fysiskt krävande övningar och för det
andra, att gymnastik efter rytmens princip var universell och kunde användas av alla
människor, både flickor och pojkar, män och kvinnor. Carlquist var under hela
undersökningsperioden noga med att betona framför allt det sistnämnda i sina skriftliga
debattinlägg och anteckningar. Exempelvis tillrättavisade hon i ett offentligt svar till en
insändare i tidningen Aftonbladet 1945 när hennes gymnastik benämndes som
”kvinnogymnastik”, ett ord som Carlquist till viss del kan tolkas ha uppfattat som en
begränsande beskrivning för hennes gymnastiska system.59
I ett samhällsklimat som präglades av tydlig uppdelning mellan könen utefter att de hade olika
egenskaper och funktioner, är det troligt att dessa åsikter var tvungna att legitimeras. Detta var
inte bara viktigt för att få Sofiaflickornas användande av redskapsövningar att verka rimligt
utan också för att uppfylla det mål Carlquist hade med att försöka nå ut med sina gymnastiska
metoder till så många som möjligt. Detta exemplifieras i vad Carlquist bland annat skrev i
Sofiaflickornas gymnastik:
Det förmärktes under några år en tendens till att mer och mer inskränka användandet av färdighets- och
redskapsövningar i flickgymnastiken under förevändning, att dylika rörelser ej skulle vara lämpliga för
flickor. Man kan med skäl fråga sig, vad som sedan skulle återstå av Lings pedagogiska gymnastik. […]
Det var säkerligen icke Lings mening, att [färdighets- och redskapsövningar] skulle vara endast gossar
förunnat. Nej, låt även flickorna vara med i den gymniska kämpaleken! Var det inte efter sådana linjer,
som den svenska gymnastikens fader tänkte sig att vår ungdom skulle fostras? 60

Förutom att definiera sin åsikt om flickors gymnastik refererade Carlquist i citatet till just Per
Henrik Ling, grundaren av den ”svenska” gymnastik som bar hans namn. Sedan Ling
konstruerat sitt gymnastiska system runt sekelskiftet 1800, hade hans ord näst intill religiös
ställning bland Sveriges efterföljande gymnastikdirektörer.61 En av grundbultarna i Lings
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gymnastik var att gymnastiken just skulle kunna utföras av vem som helst.62 Jens Ljunggren
visar att Hjalmar Ling, Per Henrik Lings son som också vidareutvecklade gymnastiken efter
faderns bortgång, redan under 1800-talet hade en förhållandevis positiv inställning till att
flickor skulle utöva linggymnastik. Bland annat refererade han till hur både flickor och pojkar
hade fått utöva samma sorts gymnastik i det antika Sparta. I praktiken var dock även Hjalmar
Lings metoder högst könsuppdelande. Han utgick dessutom från en enkönsmodell där
kvinnan ansågs vara en avart av mannen. Mannen var därmed gymnastikens främsta objekt
och inte kvinnan.63
I och med att Carlquist i detta citat refererade till Ling kan hon tolkas ha försökt att just
legitimera sin åsikt om flickor och gymnastik. Hon menade vidare att precis som med
gymnastiken i sig, som hade blivit förvanskad till en förkonstlad gymnastik, hade Lings
gymnastik också blivit förvanskad till att endast uppfattas som lämplig manlig praktik.64 Dock
kan det också tolkas ha funnits fler legitimerande mekanismer, men på en annan nivå, i
Sofiaflickornas gymnastik. Fortsättningsvis skrev nämligen Carlquist att även om skillnaderna
mellan män och kvinnor inte är så stora att de inte kunde gymnastisera på samma sätt, måste
ändå ”[…] kvinnans mentalitet, som kännetecknas av mjukhet och grace, komma till sin rätt i
för henne avpassade rörelser, lika väl som mannens mentalitet, som kännetecknas av kraft,
bör komma till uttryck i för honom lämpliga rörelseformer.”65 Även om det dock var så,
behövde verkligen inte pojk- och mansgymnastiken präglas av tvångsdisciplin och onödig
kraftförbrukning, skrev Carlquist.66
Här kan tolkas att Carlquist legitimerade sin åsikt om flickor och pojkars gymnastik genom
förhandling av flickan och pojkens kroppar i förhållande till genus och kroppslig praktik.
Samtidigt som hon betonade likheterna mellan kvinnor och män betonade hon också
skillnaderna. Genom att först påtala likheten legitimerade hon både flickan och pojkens
användning av hennes gymnastik men genom att också måla upp bilden av skillnader mellan
flickan och pojken, förhandlade hon med normerna. Möjligen ville hon visa att hon var
medveten om de skillnader som ansågs prägla kvinnor och män vid tiden. Kanske var detta
för att visa att gymnastik efter rytmens princip inte ämnade upphäva den ”naturliga
ordningen”, att flickor inte blev pojkar och pojkar inte blev flickor av att utöva liknande
övningar. Om hon kunde övertyga att detta inte skedde, var chansen större att hennes
gymnastik skulle få en bredare spridning i ett samhälle som tydligt delade upp kvinnor och
män efter olika förutsättningar. Framför allt kan det ha varit viktigt att undvika bilden av den
feminiserade pojken, något som möjligen kan ha gjort andra gymnastikpedagoger ovilliga till
att använda Carlquists metoder. I ett brev till Carlquist från Karlskoga frisksportsklubb
förklarade föreningen att de gärna använde Carlquists metoder för sina kvinnliga gymnaster
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med instruktionskurser för ledare. För de manliga gymnasterna hade de istället valt att vända
sig till Örebro Arbetares Föreningar eftersom ”[d]eras gymnastik sammanfaller med vår
uppfattning om hur manlig elitgymnastik skall se ut.”.67

2.1.1 Diskussionen om tigerkullerbyttan – den djärvt presterande
flickkroppen
Av föregående avsnitt framkommer att Carlquist i Sofiaflickornas gymnastik ansåg att alla
barn hade en vilja till att utföra prestationer. Vissa faromoment behövde helt enkelt
överkommas för att träningen skulle bli intressant. Ett faromoment medförde uppenbarligen
dock just ett visst mått av fara, något som officiellt ställdes på sin spets under 1945 då den så
kallade ”tigerkullerbyttan” diskuterades bland företrädarna för svensk gymnastik.
Den
flygande
kullerbyttan,
eller
tigerkullerbyttan som den benämndes i
nyhetspressen, var ett nackhopp där
gymnasten rullade kroppen över nacken
och huvudet utan att använda händerna
som stöd. Den kunde genomföras utan
plint och utan språngbräde men utfördes
vid uppvisningar av Sofiaflickornas
elittrupp med båda dessa redskap, bland
annat i filmen Sofiaflickorna i Grekland år
1954. Övningen användes av fler
gymnastiktrupper än Sofiaflickorna men
det var Sofiaflickorna som beskrevs ha
populariserat hoppet.68
Bakgrunden till diskussionen var att ett
antal olyckor uppmärksammats där
övningen var inblandad. I och med detta
Tigerkullerbytta, eller ”flygande kullerbytta” utförd vid
började det omtalas hur stor risken faktiskt
en av Lingiaderna, förmodligen under 1940-talet. Bilden
var med tigerkullerbyttan. Av artiklarna
ackompanjeras i originalartikeln med rubriken ”Det
förbjudna hoppet”. På bilden är det förmodligen inte en
framgår att Maja Carlquist var en av de
Sofiaflicka som utför hoppet, då flickan på bilden
främsta förespråkarna i debatten för att
benämns som en av ”Stockholmsflickorna”, en annan
övningen skulle fortsätta att användas
gymnastiktrupp från Stockholm vid samma tid.
under gymnastiklektionerna, även i
skolorna. I Uppsala Nya Tidning den 10/4 1945 berättades att major J. G. Thulin hade tagit
initiativet till att sammankalla representanter från olika gymnastikorganisationer i Stockholm
för att diskutera tigerkullerbyttans vara eller icke vara. Enligt skribenten var Carlquist ”[d]en
enda, som under diskussionen icke kunde se någon anledning till att utesluta tigerkullerbyttan,
67
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[…], som ansåg sina principer vid övningens inlärande så pålitliga, att olyckshändelser voro
uteslutna.”.69
Carlquist förklarade sina tankegångar i ett tidningsinlägg den 13 april samma år. Där betonade
hon att det var nödvändigt att se till kontexten i varje enskild olycka som hade lett till dödsfall
som ett resultat av övningen.70 Hon skrev: ”Har hoppet skett under särskilt svåra förhållanden
över s. k. tigerställning – då det knappast kan utföras utan den allra största risk för olycksfall
och som redan från början borde ha förbjudits – eller har det över huvud taget utförts av
sådana som kastat sig på detta hopp utan noggrann förträning.”71 Carlquist fortsatte med att
avråda vuxna utan just ordentlig förträning från att genomföra hoppet, samt rekommenderade
användning av övningen i enklare form.72
Av Carlquists svar framkommer bilden av att hon hade en stor tilltro till framför allt hennes
egna egenskaper till att lära ut svåra gymnastiska övningar. I och med hennes handlande i att
använda övningen flitigt på både Sofiaflickorna och i hennes skolklasser, kan tolkningen
göras att hon uppenbarligen inte såg något problem med att vare sig flickor eller pojkar
utförde denna form av övning, så länge de var välgymnastiserade. Istället särskiljs det
kompetenta barnet från den inkompetenta vuxna personen i hennes uttalanden. Förmågan kan
därför tolkas ha varit en större diskvalificerande faktor än kön för Carlquist i frågan om
tigerkullerbyttan, något som kanske också gällde redskapsövningar i allmänhet.
Under den fortsatta debatten kritiserade ytterligare debattörer Carlquists ståndpunkt. Detta var
framför allt i koppling till ett dödsfall i Kristianstad där den förolyckade beskrevs ha varit en
vältränad gymnast som genomfört hoppet flera gånger tidigare. Att argumentera för att en bra
inlärd teknik gjorde risken obefintlig uppfattades därmed som mycket tvivelaktigt.73
Debattinlägget var skrivet av Sigrid Lewenhagen-Grönkvist, också gymnastikdirektör vid
tiden i Växjö. Lewenhagen ansåg i likhet med Carlquist att gymnastik för flickor tidigare hade
använt sig för lite av redskapsövningar. Hon menade dock att detta nu istället hade börjat gå
till överdrift och att det användes för mycket. Även om hennes egna flickor också hoppat
nackhopp motsatte hon sig nu akrobatik i gymnastik i syfte att triumfera över varandra för att
vinna publikens gunst. Lewenhagen förklarade vidare att hon hade börjat arbeta efter mottot
”bort med akrobatiken”.74
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Att Carlquist i viss kontrast till Lewenhagen var något mer positivt inställd till användandet
av tigerkullerbyttan i Sofiaflickorna uppvisningar kan tolkas klargöra ytterligare vilka
egenskaper och förmågor som hon tillskrev unga flickor. I förhållande till Lewenhagen och
hennes arbetsmetoder, det som Lewenhagen själv benämnde som ”kvinnogymnastik”, målas
bilden upp av vad som ansågs skilja Sofiaflickorna mot andra gymnastiktrupper bestående av
flickor; möjligen att de inte undvek detta moment av fara i övningarna. Istället finns det
tendenser till att dessa ”faromoment” var något som ansågs definiera Sofiaflickan. I utländsk
press beskrevs att Sofiaflickorna bland annat utmärkte sig i jämförelse med andra kvinnliga
gymnastiktrupper på grund av just deras avancerade och djärva övningar, något som kommer
att återkomma i kapitel fyra. Sofiaflickorna kan därmed tolkas ha tillskrivits och demonstrerat
en djärvt presenterande flickkropp.
Faromomentet kan därmed förstås som en del av konstruerandet av Sofiaflickorna av Maja
Carlquist. Deras välgymnastiserade kroppar särskiljande dem gentemot ”amatören”, framför
allt en vuxen otränad person och även andra gymnastiktrupper bestående av flickor i Sverige
och möjligen också utomlands. Avsaknaden av genus i hennes argument i debatten kan ha
varit ytterligare ett sätt för Carlquist att legitimera sina metoder, att helt enkelt inte fokusera
på att det var just flickor som genomförde dessa svåra övningar utan Sofiaflickor. Redan nu
framgår det att detta innebar något mer än att ”bara” vara flicka och gymnast. Detta bekräftas
också av ordvalen av andra i debatten om tigerkullerbyttan, bland annat ryttmästare E.
Hårderup som refererades i en insändare den 13:e april: ”Det är Sofiaflickorna som
populariserat hoppen, men så är de också ovanligt välgymnastiserade töser.”75
Senare i april 1945 bestämde sig så svenska gymnastikförbundet för att förbjuda
tigerkullerbyttan vid läroverken, folkskolan och flickskolorna i Sverige. I brev till Carlquist
från förbundet i november samma år avråddes Sofiaflickorna från att använda hoppet vid
kommande uppvisningar i Köpenhamn på grund av denna avrådan.76 Detta kan dock förstås
främst ha berott på att Sofiaflickorna sågs som ambassadörer för svensk gymnastik och därför
skulle följa förbundets riktlinjer mer än att deras status som flickor skulle ha betydelse. Att
övningen ändå användes några år senare vid filminspelningen från Grekland 1954 tyder på att
Maja Carlquist ändå fortsatte att lära ut tigerkullerbyttan och att kritiken emot den möjligen
avtog.77 Om så var fallet kan dock inte utläsas från källmaterialet.

2.1.2 Uppvisning kontra tävling – att presentera Sofiaflickorna
Sofiaflickorna presenterades främst via uppvisningar, både inom landet och utomlands vid
flertalet olika evenemang. Jämförelsevis var antalet tävlingar som elittruppen genomförde
minimal och tävlingsverksamhet omnämns sällan överhuvudtaget i källmaterialet. De enda
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gånger Carlquist talade om tävling var detta i negativa ordalag. Hon menade att gymnastik var
olämpligt att tävla individuellt i eftersom detta skulle innebära mer omfattande träning. Mer
träning skulle i sin tur medföra en tidsbrist som kunde sätta större press på de deltagande
Sofiaflickornas nerver. Att istället vara deltagare i en elittrupp krävde jämförelsevis mindre
träning. Dessutom ansåg Carlquist att truppgymnastiken var bättre propaganda för den breda
gymnastik som skulle finnas till för alla.78 Detta sade sig Carlquist förespråka allra främst,
vilket också bekräftas av det hon tidigare skrivit, bland annat i Sofiaflickornas gymnastik.
Carlquists argument mot tävling tog dock inte slut där. Även inom truppgymnastik kunde
tävlingsformen uppfattas som pressande jämfört med uppvisningar, menade hon. Detta var
eftersom uppvisningarna var mer förlåtande när det gällde detaljer, till skillnad från tävlingar
där varje misstag noterades. Tävlingsgymnastiken hämmade helt enkelt enligt Carlquist ”deet
lekande och lätta, livsglädjen och rytmen”.79 Dessutom uppmuntrade tävling till en gymnastik
innehållande det Carlquist ansåg vara ett felaktigt rörelsesätt, bland annat akrobatiska rörelser
så som ”spagat” och ”brygga”. Dessa rörelser menade hon endast innehöll ett onaturligt mått
av tänjning av höftled och rygg och som därför saknade gymnastiskt värde.80 Carlquists åsikt i
detta bekräftas ytterligare under intervjun med Elisabeth och Mary. Elisabeth berättar att
hennes far ringde till Carlquist och förklarade att hans dotter var lämplig som gymnast för att
hon var mycket vig och kunde gå ner i spagat. Carlquist ska då ha uttryckt att om det var så,
då ville hon inte ha henne i sin gymnastiktrupp. Detta ledde också till att Elisabeth först
började i en annan gymnastikförening innan hon slutligen fick plats hos Sofiaflickorna.81
De gånger som Sofiaflickorna faktiskt ställde upp i tävlingssammanhang, bland annat i april
1947 mot tre andra svenska trupper i den första SM-tävlingen i truppgymnastik, var detta
högst motvilligt från Carlquist sida.82 Carlquists illvilja till tävlingsformen tolkades ibland
som feghet av kritiker och rädsla för att en förlust skulle hota Sofiaflickornas position som
den främsta kvinnliga gymnastiktruppen i Sverige som därmed även också skulle underminera
hennes gymnastiska metoder. Debattörerna menade att genom att faktiskt ställa upp och tävla
skulle istället detta kunna bevisa överlägsenheten i Carlquists metoder om hon tillät att
Sofiaflickorna bedömdes på detta sätt.83 Mot detta invände dock Carlquist genom att förklara
att tävla med en gymnastik som inte var uppbyggd utefter de rådande tävlingsreglerna, vilket
hon ansåg att gymnastik efter rytmens princip var, endast var meningslöst och inte fyllde
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någon funktion.84 Dessutom fanns aspekten av att Carlquist ville att gymnastiken skulle se
vacker ut, vilket hon inte tyckte att tävlingsgymnastik förespråkade. I ett utkast till ”Öppet
svar” till gymnastikdirektör Anna-Lisa Näsmark förklarade Carlquist:
”Underligheterna på olympiska balansribban – samma sak, ”de ger poäng”, men att klamra sig fast på så
sätt som sker – kalla det vad som helst – men balans är det inte – varför inte dansa på en ribba som är så
bred – se, det vore balans och kanske även oerhört vackert, och kunde inte även detta ”ge poäng” &
voreand inte detta ett steg i rätt riktning – här gäller det ju ändå flickor.”.85

Lundquist-Wanneberg har diskuterat hur synen på flickor och pojkars olika mentala och
fysiska förutsättningar för framför allt tävlingsidrott såg ut vid tiden. Pojkarnas idrottande
skulle vara prestations- och tävlingsinriktat medan flickornas idrottande mer skulle framstå
som en hälsosam lek, speciellt under ungdomsåren.86 Carlquists ledning av Sofiaflickorna
kan tolkas både utmana och bekräfta denna syn på flickans idrottande. I kontrast till att
hon tillskrev flickor förmågan att kunna utföra djärva övningar, vad som kunde beskrivas
som nästintill farliga som i exemplet med tigerkullerbyttan, fanns det också oro över att
flickornas nerver inte skulle klara av den typ av press som en utökad tävlingsverksamhet
krävde. Deras idrottande skulle mer fungera som lek och glädje. Dessutom var det av vikt
att den var vacker. Detta visar att gymnastiken kunde, enligt Carlquist, alltså vara både
utmanande och uppmuntra till svåra prestationer men endast till en nivå som fortfarande
främjade hälsan för flickorna. Hon målade därmed upp en bild av flickor som lättare att
överansträngas både mentalt och fysiskt, en bild som sammanfaller med rådande
föreställningar om flickor och tävlingsverksamhet. Det ska dock påpekas att Carlquist inte
nämner explicit att detta skulle vara något som var specifikt för endast flickor. Hon
påtalade också vidare i sitt debattinlägg om tävlingsgymnastik att Sofiaflickorna hade sin
fulla frihet att tävla men att de inte hade lust, förmodligen för att de fick ut sin tävlingslust
i sin egen gymnastik.87 Självklart kan Carlquists åsikt i frågan också ha påverkat vad
flickorna tyckte om att tävla.
Oavsett förefaller det således ha funnits en dubbelhet i Carlquists åsikter, med tanke på hur
positivt inställd hon var till tigerkullerbyttan och hur hon uttalat förespråkade att flickor
också skulle använda sig av redskapsövningar. Detta kan dock också ha berott på vad hon
definierade som ett naturligt och onaturligt rörelsesätt. Förmodligen ansåg hon att en
tigerkullerbytta kunde genomföras med naturlig rytm medan en spagatövning endast
orsakade onaturlig tänjning och som hon uttryckte det, dessutom inte var särskilt vacker.
Motståndet mot tävling kan också ha haft andra orsaker som inte påverkades av
föreställningar om flickornas kön. Att Sofiaflickorna skulle tävla fyllde helt enkelt inte den
funktion som Carlquist ville att Sofiaflickorna skulle ha; att vara propaganda och
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ambassadörer för Lings gymnastik efter rytmens princip och framför allt den positiva
effekt som gymnastiken ansågs ha på hälsan. Som tidigare berättat var Carlquist fostrad i
Lings gymnastiska system och Ling betonade tidigt harmoni och balans och att
tävlingsmomentet inte var lämpligt för detta syfte.88 Jens Ljunggren har visat att
motståndet mot tävlingsidrotten från förespråkare för linggymnastik även tidigare berodde
just på att detta ledde till en specialisering som skapade en obalanserad fysisk utveckling
av kroppen.89 Carlquists motstånd till tävling följde därmed också linggymnastikens
traditioner. Att Sofiaflickorna inte tävlade utan gjorde uppvisningar kan oavsett tolkas som
en del av det Carlquist ytterligare bidrog med i konstruktionen av Sofiaflickan.90

2.1.3 Det antika arvet och den naturliga, hälsosamma [Sofia]flickan
De inledande sidorna i Sofiaflickornas gymnastik talar sitt tydliga språk. Där har bilder på
Sofiaflickorna i naturen varvats med bilder på antika statyer som skildrar den mänskliga
kroppen i rörelse.91 Carlquist uttryckte ofta skriftligt att hennes gymnastik var efterföljande
till den antika rörelsekonsten, något som hade varit eftersträvansvärd inom linggymnastiken
ända sedan dess skapande. Att Carlquist därför fortsatte att eftersträva detta med
Sofiaflickorna följde i mångt och mycket den linggymnastiska traditionen.92 Som tidigare
visat uttryckte Carlquist ofta att hon eftersträvade ett naturligt rörelsesätt.93 I och med hur hon
sammankopplade Sofiaflickornas gymnastik med den antika rörelsekonsten, går det att tolka
att den antika rörelsekonsten var näst intill synonym med naturlighet för Carlquist. Hon
skapade därmed bilden av att Sofiaflickorna var arvtagare till den antika rörelsekonsten.
Det var dock inte bara rörelsesättet som skulle vara naturligt. Även omständigheterna under
vilka gymnastiken genomfördes skulle präglas av detta. Gymnastiken skulle utföras barfota
enligt Carlquist och hon kritiserade det hon kallade för ”sabotaget” mot barfotagymnastiken
när åsikterna om detta gick isär. Bland annat skrev hon att hon uppfattade att det fanns en
irrationell rädsla för att barfotagymnastik skulle sprida fotvårtor. Carlquist fortsatte:
”Visserligen äro [Sofiaflickornas] fotsulor allt annat än rena efter en lektion eller uppvisning,
men det är ju lätt avhjälpt där det finns tillgång till vatten och finns det inte, så väger den
nackdelen lätt jämfört med den säkerhetskänsla, rörelsefrihet, lätthet och effektivitet som
barfotagymnastiken ger.”.94 Naturlighet innebar därmed också för Carlquist att kroppens
rörelser skulle stoppas så lite som möjligt av yttre attribut. Detta kan även tolkas gå igen i
Sofiaflickornas kläder under uppvisningarna. Dessa var en gymnastikdräkt i ljusblått där
benen till stor del var bara.
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Naturligheten skulle dock inte bara genomsyra själva gymnastiken och kläderna som bars när
den utfördes. Även andra delar av Sofiaflickornas livsstil påverkades. Ur en tidigare
Sofiaflickas berättelse från 1968, som vidare kommer benämnas som ”Birgitta”, förklarades
att Sofiaflickan enligt Carlquist skulle vara nykterist och icke-rökare, helst avstå från kött,
inte ha smink, ha lågklackade skor, samt ”[H]a frisyr, där håret ej hängde i ansiktet, som
småsofior skulle håret vara opermanentat.”95 Även Marita instämmer i detta under intervjun
och lägger till att det inte fick vara några målade naglar. Det var inte tillåtet att ”piffa till sig
på något sätt” med dessa medel, detta för att hon uppfattade att Carlquist ville att flickorna
just skulle vara så naturliga som möjligt.96 Bakgrunden till de lågklackade skorna går dock att
finna i Elin Falks åsikter. Hon ansåg att höga klackar kunde orsaka hållningsfel och det är
därför möjligt att detta var något som även Carlquist övertog som princip.97
Det är möjligt att tolka detta som att Carlquist ville avlägsna allt som hon möjligen uppfattade
som konstlat och artificiellt från Sofiaflickorna för att förstärka bilden av dem som
representanter för ett antikt naturligt kroppsideal. Med detta avlägsnades dock också många
feminint kodade konstlade ”skönhetsattribut”. Här framkommer bilden av ett flickideal som
skulle uppfattas som naturligt inte bara genom sitt rörelsesätt utan också genom sin livsstil; en
flicka vars feminina kodning inte skulle förstärkas med hjälp av konstgjorda medel. Den
hälsosamma, naturligt okonstlade flickkroppen kan därmed adderas till Maja Carlquists
konstruktion och vilka egenskaper hon tillskrev en riktig Sofiaflicka. Syftet kan ha varit att
föra vidare det som hon ansåg vara en rationell fysisk fostran till flickorna, något som
Carlquist uttryckte var av största betydelse för en nation.98 Det kan också ha varit att visa upp
en naturlig och okonstlad skönhet. Möjligen kan det också ha varit för att fokus skulle ligga
på skönheten i gymnastiken och inte på flickornas yttre. På detta sätt kan det också ses som en
form av avsexualisering av flickkroppen som skedde i och med att flickan blev Sofiaflicka. I
och med att de regler som sattes upp för både yttre utseende och livsstil omfattade alla de
flickor som var Sofiaflickor, framkommer också bilden av ett system där flickorna skulle
stöpas i samma form. I denna process var Lillborn en viktig faktor.

2.1.3.1 Lillborn – Sofiaflickan stöps
Lillborn var Maja Carlquists sommarställe i Dalarna där hon arrangerade träningsläger för
Sofiaflickorna. Detta var något som fortsatte även efter Carlquists tid. Varje sommar valdes
sex till åtta flickor åt gången till att tillbringa en månad på Lillborn.99 Mary och Elisabeth
nyanserar bilden och berättar att det var fyra flickor åt gången tillsammans med två tränare
som var på Lillborn men uppger också att antalet kunde växla.100 För att en ”småsofia” skulle
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kunna väljas till ”storsofia”, det vill säga ingå i den elittrupp som åkte på de större
uppvisningarna, krävdes att hon var minst fyllda 12 år och att hon dessutom hade deltagit på
Lillborn.101 Efter detta kunde flickan bedömas vara redo att börja träna med Storsofiorna men
det kunde dock dröja längre innan flickan ansågs redo till att delta på uppvisningar.
Uttagningarna till Lillborn sköttes främst av ledarna för den grupp flickan tränade i för
tillfället inom föreningen.102 Under veckorna på Lillborn fanns ett tydligt strukturerat schema
som innebar fyra timmars träning gymnastik utomhus per dag. Vissa avvikelser i
träningsfrekvensen kunde förekomma om vädret var för dåligt. Emellan träningstimmarna åt
flickorna vegetarisk mat och rensade bort ogräs i Carlquists trädgård, samt städade Lillborns
hus.103
Det finns många intressanta aspekter av Lillborn som är värda att analysera i förhållande till
hur flickorna valdes till elittruppen. I en transkriberad intervju som gjordes under lägret 1964
berättar Carlquist:
[Maja]: Sen finns det [flickor], förstår du, som absolut inte passar.
MP: Ja, jag förstår att detta med att pröva dem på Lillborn är nödvändigt för att kunna lita på truppenn. –
[Maja]: Ja, absolut, jag har fått en gåva av Vår Herre att kunna bedöma den saken. 104 […] Men led på
livet blir jag inte här när jag har barnen flickorna ikring mig. Jag har ju också den förmånen framför andra
lärare, att jag får välja dem jag vill. 105

Att bli vald till Lillborn framstår därmed inte bara som en ytterligare möjlighet till träning
utan att flickan också uppfyllde de krav som Maja Carlquist ställde på elittruppen. En aspekt
av lägret kan därför tolkas ha varit att det var ett slutligt test av flickan för att se om hon
platsade i elittruppen, inte bara gymnastikmässigt utan också som helhet. Vad det skulle vara
som inte sammanfaller med Carlquists bild av vilka som inte passar framgår inte genom det
skriftliga materialet om Lillborn men med tanke på det som framkommit tidigare är det
möjligt att detta också var detsamma och att flickan rättade sig efter de riktlinjer och regler
som Carlquist satt upp.
Marita tolkar dock att Lillborn också mycket var Carlquists sätt att personligen lära känna de
Sofiaflickor som sedan skulle ingå i elittruppen.106 Det fanns de gymnaster som hade bytt
förening och som hade kunnat nå elittruppen utan att ha varit på Lillborn men detta var
mycket ovanligt. Här framkommer också att fostran av Sofiaflickorna enligt Carlquists
principer var en process som sträckte sig lång före flickorna fick möjlighet att ansluta sig till
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elittruppen, där Lillborn kan tolkas ha varit det slutgiltiga provet. Detta kan tolkas ha varit,
som intervjuaren i citatet uppgav, för att Carlquist och andra ledare skulle kunna lita på
truppen i andra sammanhang, exempelvis under uppvisningarna. Dock bör inte endast denna
konstruerande funktion framhållas. Andra delar av intervjun med Carlquist skildrade bland
annat en kväll på loftet på Lillborn där flickorna, tränarna och Carlquist brukade samlas på
kvällarna för att äta filbunke och i denna intervju, tacka ”Peggy”, som flickorna kallade
Carlquist, för veckorna på Lillborn. Under vissa av dessa kvällar kunde Carlquist berätta för
flickorna om tidigare resor och upplevelser med äldre Sofiaflickor.107 På så sätt kan också
tolkas att hon medvetandegjorde dem om vad de kunde få om de ”skötte” sig men även
skapade relationer med flickorna.
Även under intervjuerna framkommer att Lillborn var en plats som det fanns många glada
minnen ifrån. Bland annat skrev flickorna sina namn på väggarna i de hus där de sov.
Elisabeth och Mary berättar att när de för några år sedan hade varit tillbaka och tittat på
Lillborn fanns deras namn kvar på väggarna, trots att mycket annat hade blivit renoverat.
Förutom att skapa relation mellan flickorna och Carlquist, skapade dessa veckor också
relationer mellan flickorna själva, något jag kommer återkomma till senare i undersökningen.

2.2 Sammanfattning – Sofiaflickan skapas
Kapitlet har visat att Maja Carlquist som ledarinna och initiativtagare till Sofiaflickorna var
ytterst ansvarig för hur Sofiaflickan konstruerades. Hon ville att Sofiaflickorna skulle
förkroppsliga en speciell typ av flicka; en Sofiaflicka. Vilka egenskaper och förmågor som
utmärkte Sofiaflickan diskuterade Carlquist vid flera tillfällen, men mindre upplevelser.
Hennes flickideal kom också till uttryck i samband med olika debatter som hur gymnastiken
borde utföras.
Hennes tilltro till flickans fysiska och rationella förmågor kan tolkas ha varit minst lika stor
som till pojkens. Samtidigt finns det spår av en viss förhandling för att legitimera hennes
gymnastikmetoder, att flickor förblev flickor och pojkar förblev pojkar, trots att de
gymnastiserade på samma sätt. Hon tillskrev då flickor mjukhet och grace och pojkar istället
en kraftfull mentalitet. Flera av hennes uttalanden pekade dock i motsatt riktning och där kan
hon ha uppfattats inte göra en större skillnad mellan flickor och pojkar. Detta kan tolkas både
legitimerande av Sofiaflickornas användning av redskapsövningar, samt för att Carlquists
gymnastik kunde användas av alla. Diskussionen om tigerkullerbyttan kan förstås som ett
tecken på att Carlquist fördjupade konstruktionen av Sofiaflickan ytterligare genom att
truppens användning av djärva övningar som ansågs farliga för såväl barn som vuxna,
vältränade som otränade, separerade dem från andra kvinnliga gymnastiktrupper och från
amatören. Hon berättade om flickorna på ett sätt som förmedlade att de hade förmåga att utstå
och hantera faror. När Carlquist målade upp flickornas egenskaper och förmågor lät hon dem
inte framstå som fysisk och mentalt sköra. Flickor mådde bra av utmaningar och ett visst mått
av fara inom gymnastiken. På så sätt tillskrev hon Sofiaflickan en djärvt presterade
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flickkropp. Hon var inte lika offensiv då det gällde om och hur Sofiaflickorna skulle tävla. Att
hålla flickorna på distans från tävlingsverksamheten kan tolkas som ett sätt att upprätthålla
skillnader mellan pojkar och flickor. Emellertid verkade hon inom den linggymnastiska
traditionen som hade motsatt sig tävlan sedan dess grundande, en kritik som gällde både
pojkar och flickor.
Förutom att i deskriptiv betydelse tillskriva flickorna olika egenskaper och förmågor uttalade
hon sig också normativt om hur flickorna borde vara och bete sig. I detta låg avsexualiserande
tendenser. Flickorna skulle inte sminka sig eller klä sig allt för yppigt utan var ”naturliga”.
Detta förstärks av att den hälsosamma, naturliga livsstilen. Det okonstlade yttre utseendet var
något som hon konstruerade som en del av Sofiaflickan och hennes egenskaper. På Lillborn
säkerställdes att flickorna hade vad som krävdes, både gymnastiskt och beteendemässigt, för
att vara en Sofiaflicka som var redo att presenteras för omvärlden. Hur denna konstruktion av
Sofiaflickan uppfattades av de som såg uppvisningarna kommer nästa kapitel att behandla.
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3. Mottagandet
Oktober 2017, Information Commons, University of Sheffield
Jag kan inte låta bli att skratta lite åt hur skribenten använder metaforer i det
översatta citat jag läser från den portugisiska tidningen ”Mundo Desportivo”
från 1953: ”These wonderful Swedes with their blonde hair which stood out as a
sea of golden corn, were enchanting with their exercises.”. Och så fortsätter det,
om än inte med samma kreativa metaforer. Positiva beskrivningar. Nästan
överjordiskt bra. Som om änglar själva klivit ner till jorden.
Var de så de uppfattades, de svenska flickorna?
Maja Carlquist måste ha varit stolt.
I och med att Sofiaflickorna blev inbjudna till fler uppvisningar på fler platser i världen, följde
också ett allt större intresse för dem. Att Maja Carlquist sparade många av de utlåtanden som
skrevs om truppen i sitt arkiv, ger en betydande inblick i hur Sofiaflickorna uppfattades av de
som upplevde deras uppvisningar. Storleken på publiken varierade mycket beroende på plats,
tid och sammanhang. Under resan till USA 1948 uppgavs att Sofiaflickorna hade setts av
sammanlagt omkring 250 000 åskådare i publiksamlingar som kunde variera från 400 upp till
40 000 personer.108 Publiken varierade i ålder och bakgrund. Det fanns flera exempel på när
Sofiaflickorna uppträdde inför kungligheter och statsöverhuvuden. Hur uppfattade dessa
människor det de såg under Sofiaflickornas uppvisningar?

3.1 De nordiska gudinnorna – skapandet av perfektion
Sofiaflickorna blev mycket uppmärksammade nationellt, så väl som internationellt. Slående är
också att nästan alla uttalanden som sparats var av positiv art. Om detta beror på att Carlquist
främst valde att spara endast dessa i arkivet är svårt att säga men det är, som tidigare
diskuterat, inte omöjligt. Det är oavsett ett faktum att mycket goda ord skrevs om
Sofiaflickorna. Några av de ord och bilder som förekommer mest är att flickorna benämndes
som ”perfektion” och som näst intill en religiös upplevelse för åskådaren. Elisabeth
Cawthorne, Head Women’s Physical Education vid Pomona College i USA, yttrade
exempelvis i april 1951 att hon återfått tron på den perfektion som den mänskliga kroppen
kunde inneha.109 Ett annat återkommande uttryck för denna metafor var ”gudinnor”.
Signaturen H. P. Hagelberg yttrade sig just så i den danska tidningen Köbmandsskolens
Idraetsblad i november 1945, att flickorna gjorde att ”[m]an kom at taenke paa de nordiske
Gudinder.”.110 Den tyske professorn Dr Hans Henrich Berg uttryckte sig på ett liknande sätt i
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oktober 1954, då han skrev att ”Maja Carlquist has succeeded in transforming the schoolgirls
of a big city into Greek goddesses.”111
Även andra uttryck är många som för tankarna till en närmast övernaturlig upplevelse. Mario
Rocha, Presidente de Lisboa Ginasio Club ska ha ansett att Maja Carlquist med Sofiaflickorna
hade lyckats med konststycket att inte hålla kropp och själ åtskilt och därmed gett åskådarna
en andlig njutning. Vidare förklarade han: ”Att se gruppen i rörelse gör att kvinnan som
materia försvinner för sinnet, för att ge plats för en känsla svår att beskriva.”. 112 Publikens
upplevelser av detta framgick kanske allra främst i den svenske Londonkorrespondenten Erik
Rydbecks artikel i Idrottsbladet 1946:
Redan i entrén i de underbart vackra, enkla ljusblå dräkterna och bakom den blågula sidenfanan kom en
stor andel av den engelska publiken att med andäktiga ”oh” ge uttryck för in beundran. Men det var bara
början. Den mjuka språngmarschen, även på den rätt trånga scenen så ledig och rytmisk, att man tyckte
sig förstå varför Sverige är ett löparfolk, kom åskådarna att tystna och njuta… så som man njuter av
konst… eller så som man känner sig upplyft i konsertsalen eller kyrkan.113

Av detta framgår att Sofiaflickorna tillskrevs egenskaper av att skapa en känsla av perfektion
och njutning hos publiken med sin gymnastik. Den spridda mängden uttalanden från många
olika internationella röster visar också att detta var en uppfattning som inte behövde begränsas
av skilda kulturella föreställningar. Vad var det då som ansågs skapa denna upplevelse? Vad
var det som gjorde dem orimligt bra?

3.1.1 Det antika rörelsesättet och den naturliga Sofiaflickan
I föregående kapitel klargjordes att linggymnastik byggde på ett rörelsesätt som uppfattades
som naturligt och att detta var något som Maja Carlquist intensivt eftersträvade. I
Sofiaflickorna uppfattades detta skina igenom tydligt i publikens ögon. Inte minst antyddes
gymnastikens uppfattade likheter med den antika kroppskulturen. Lorne E. Brown, National
President for Canadian Association for Health, Physical Education and Recreation, lovordade
Carlquist och skrev: ”You have raised the body movement & rhythm to the place the Greeks
had it 2000 years ago.”.114 Kopplingen mellan Sofiaflickorna och den antika rörelsekonsten
kunde urskiljas speciellt, och kanske inte så förvånande, i uttalandena om uppvisningarna i
just Grekland. Under resan 1954 skrevs under signaturen ”Vima, Athen”: ”Det var en
fortsättning av den klassiska tidens mirakel. Undrens tid är alltså ej förbi. Dessa härliga unga
flickor kom raka vägen från Partenonfrisen… Sverige är det enda land som håller traditionen
levande från den klassiska kropps- och själskulturens epok.”115 Detta visar att bilden av den
antika rörelsekonsten som föregående kapitel klargjorde att Carlquist var mån om att förmedla
genom Sofiaflickorna, mottogs till stor del som det den var menad som under uppvisningarna.
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Känslan av naturlighet uppfattades dock inte bara ta sig uttryck i Sofiaflickornas gymnastik.
Den helhetsbild som tecknades av flickorna vittnar om uppfattningen att de var just naturligt
”naturliga”. Deras uppvisningar uppfattades som ”äkta”, fria från tillgjordhet och detta även i
personlighet och beteende under och efter uppvisningarna. Per Bolinder beskrev i Sandvikens
tidning 1950 att det bästa med Sofiaflickorna var att ”[d]e äro kemiskt fria från chosighet!!
Äro de trötta, så är det trötta! Äro de en smula res-trumpna, så äro de en smula trumpna. Le
de, så är det inte på beställning! Av sådana töser blir det en gång äkta små ”unga
kvinnor”!”.116
Det framkommer av citatet att Sofiaflickan i vissa betraktares ögon tillskrevs egenskaper av
att vara en framtida kvinna som skulle vara fri från tillgjordhet i sitt beteende. I just denna
åskådares åsikter kan det därför uppfattas ha funnits ett problem med konstlat beteende, hos
kvinnor men möjligen också hos andra människor. Dessa former av uttalanden yttrades i
majoritet av svenska representanter. Den syn som därmed fanns på flickan och kvinnan tog
mycket avstånd från det som uppfattades som konstgjort och onaturligt, detta i likhet med
Maja Carlquist. Åter igen framgår att konstruktionen av Sofiaflickan i mångt och mycket
mottogs på det sätt som Carlquist skapat den.

3.1.2 Det feminint vackra och den manliga styrkan – den paradoxala
Sofiaflickan
Så här långt har det framgått att Sofiaflickornas förmåga till att sammanföra kropp och själ
väckte stor beundran. Förutom uttryck som ”perfektion” så beskrev en slående mängd
utlåtanden att uppvisningarna hade skänkt dem ett stort skönhetsintryck. Detta noterades av
både inhemska och utländska representanter och tidningar. Att gymnastiken berömdes för att
vara just vacker sammanföll med ett kvinnligt gymnastiskt, samt idrottsligt ideal. Kvinnors
gymnastik skulle främst vara vacker och behagfull.117 Det var dock inte bara
skönhetsintrycket som kan tolkas ha skapat Sofiaflickornas perfektion enligt uttalandena.
Många gånger noterades också kraften i gymnastiken och svårigheten i de övningar som
Sofiaflickorna utförde, något som uppfattades som säreget för dem. Detta framstod
uttryckligen som paradoxalt för betraktaren men också något som gjorde flickornas
prestation ännu större.118 Signaturen ’Jaques Beer’ yttrade sig om detta efter Sofiaflickornas
uppvisning i Belgien 1953:
But there was wind enthusiasm when, after a series of somersaults, jumps and bar exercises they reached
the greatest heights of perfection possible in gymnastics by preserving throughout – in spite the force
demanded by a number of very difficult movements – the feminine grace for which they are
inseparable.119
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Ytterligare utlåtanden förstärker bilden av sammanföringen av kraft och ett kvinnligt
rörelsesätt som definierande för Sofiaflickorna i åskådarnas ögon. Tyska medier skrev 1954
att Sofiaflickornas gymnastik bevisade att ”kraftfylld kvinnogymnastik inte alls behöver vara
identisk med muskelsvällande ”mankvinnor”.”120 medan den belgiske skolinspektören M. Van
Der Stock året innan skrev i en av Sofiaflickornas Gyllene böcker att ”[h]ållningarna
(attityderna) äro beundransvärt korrekta, de smidiga och starka kropparna äro ingalunda
deformerade; Edra [Carlquists] flickor förbliva flickor, armarna förbliva feminina utan någon
som helst muskelutveckling som man skulle kunna frukta.”.121 Uttalandena synliggör de
uppfattningar som omgav den idrottande flick- och kvinnokroppen där muskelutveckling
ansågs opassande, detta i likhet med tidigare forskning.122 Däremot framgår vidare att kraftfull
gymnastik uppfattades som inte bara godtagbar utan närmast ideal, och detta även för
flickor. Efter uppvisningsturnén i Tyskland 1955 uttalades detta explicit i tidningen ”Bremer
Nachrichten”: ”They were as light as birds, full of temperament, and demonstrated an ideal
seldom achieved in feminine sports – the blending of feminine beauty and grace with strength
in their highest achievements. The “flying girls of Sweden” proved that this ideal can be
reached.”123
Sofiaflickornas största bedrift fanns därmed i att de lyckades förena den manliga praktiken av
kraftfull gymnastik med kvinnlig skönhet. På detta sätt tillskrevs de egenskaper av
representera en ny modern typ av gymnastik i en ny modern gymnastisk flicka. Ofta
benämndes gymnastiken som just modern där Sofiaflickorna ansågs vara de främsta av
representanter.124 På detta sätt kan Sofiaflickorna tolkas ha varit med och möjligen bidragit till
att förändra bilden av flickor och kvinnor som gymnastiserade som icke kraftfulla. Därmed
utmanade de också bilden av vad en feminint kodad kropp kunde åstadkomma. I
representationen av dem i både text och bild kan också noteras ett ansenligt fokus på
gymnastiken och flickornas förmåga till koncentration och kroppslig behärskning. Detta
betonas i större utsträckning än exempelvis deras utseenden.125 På detta sätt skulle detta kunna
visa att identiteten som Sofiaflicka ledde till en minskad objektifiering av deras kroppar som
sexuella objekt, något som jag dock kommer att återkomma till under nästa kapitel.

3.1.2.1 Men ändå ”kvinnogymnastik”
Den perfektion som Sofiaflickorna tillskrevs skapades därmed i korsningen mellan det
kvinnliga och det manliga. Det framgår också att denna paradoxala gymnastiska flickkropp
ansågs vars den moderna gymnastiska flickkroppen. Att det dock var just flickor, och därmed
blivande kvinnor, som utförde denna gymnastik hade påverkan på hur gymnastiken
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benämndes. I många av uttalandena beskrevs gymnastiken med tydligt genuskodade begrepp,
allra främst som ”kvinnogymnastik”.126 Sekreteraren för det franska sportministeriet skrev
under Lingveckan 1947 exempelvis: ”På 40 minuter ha [Sofiaflickorna] visat vad kvinnlig
gymnastik har att bjuda: stimulans och kamp utan känsla av svår tävling, oavbruten träning
men ändå en uppvisning i harmoni.”127 Ord som också användes för att beskriva gymnastiken
vid andra tillfällen var ”älvalek” och ”lekande avspändhet”. Att gymnastiken överhuvudtaget
såg lätt ut premierades stort, något som samstämmer med tidigare forsknings beskrivning av
att flickor och kvinnors idrottande idealt skulle vara mer av en lek än på allvar.
Den genuskodade uppfattningen av gymnastiken slutade dock inte där. Flickornas förmåga till
både skönhet och styrka ansågs inte bara skapa fantastisk gymnastik utan till och med vara
konst. Just konstbegreppet var återkommande och ofta i samband med uttalandena om
perfektion. Att se Sofiaflickorna var som att betrakta en skön skulptur, förklarade
folkskoleinspektören Helge Haage 1953.128 Ytterligare jämförelser i liknande slag var mycket
vanliga. Detta förstärkte bilden av Sofiaflickornas ouppnåelighet och perfektion. Samtidigt
kan det tolkas ha tagit fokus från Sofiaflickornas gymnastik som en fysiskt krävande aktivitet.
På detta sätt stämde detta också överens med en del av idealet för flickor och kvinnors
idrottande; att ansträngningen inte skulle synas.129
Det fanns vidare ett fåtal tillfällen då det omnämndes att Sofiaflickornas gymnastik också
kunde vara lämplig för pojkar och män. Ett exempel är Maja Carlquists redogörelse av
minnen från en resa med Sofiaflickorna till Bornholm 1946: ”[k]ommendanten för
marinförläggningen på ön kom och tackade mig och sade: ”Tre ting lade jag speciellt märke
till. 1. Sofiafl. gjorde ingen onödig rörelse. 2. Jag beundrar deras fenomenala
kroppsbehärskning. 3. Denna gymn. kan mycket väl tänkas passa för män.””.130 Detta citat var
dock Carlquists uppfattning av händelsen och hur exakta dessa ord var är därför oklart.
Däremot skrev den tyska tidningen ”Reutlinger Nachrichten” efter en uppvisning av
Sofiaflickorna att ”Överborgmästare Kalbfell överlämnade hänförd en blomsterbukett och
uttryckte ”att även männen kunde ta dessa flickor som exempel. Alla hade att lära sig att i
ödmjukhet buga för vad de här sett.””.131
Det finns därmed exempel på uttalanden där gymnastiken också kunde bedömas som lämplig
för även manliga gymnaster. I jämförelse med det antal som omnämnde Sofiaflickornas
gymnastik som kvinnogymnastik är dock bilden tydlig av vem gymnastiken ansågs lämplig
för. Detta visar att även om gymnastiken och Sofiaflickorna tillskrevs egenskaper av att vara
de allra yttersta i sitt slag så var deras gymnastik ändå just kvinnogymnastik, vilket till viss
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del motsäger den bild av Lings gymnastik efter rytmens princip som Maja Carlquist
betonade; att gymnastiken just var lämplig för alla. Om etiketten av ”kvinnogymnastik”
exempelvis begränsade dess spridning till även manliga gymnastiktrupper i länderna som
Sofiaflickorna besökte går dock inte att utläsa från källmaterialet.

3.2 Sofiaflickorna som svensk reklam och propaganda
Som föregående avsnitt visade uppfattades Sofiaflickorna ofta av de som såg dem som det
bästa kvinnligt kodad gymnastik hade att erbjuda. Att en trupp nationellt men framför allt
internationellt rönte så stora framgångar var självklart en fjäder i hatten för det land som hade
skapat dem: Sverige. Av uttalandena framgick den svenska självbilden av att landet var
ledande inom gymnastik. Kapten Gustav Liljegren, ordförande för Svenska
Gymnastiklärarsällskapet, sade i sitt tal vid Sofiaflickornas 600:e uppvisning i Kungliga
tennishallen 1954 att kvinnogymnastiken runt om i världen kännetecknades av bland annat
frigjordhet och mjukhet men att det som särskilde den svenska gymnastiken just var
redskapsövningarna. Han fortsatte:
Den djärvhet och framåtanda, som Sofiaflickorna visar vid bom och hoppredskap, den oberördhet, med
vilken de utför de mest krävande övningar, den balans och den fullständiga behärskning, som
kännetecknar deras rörelser, vittnar om att flickorna får en utbildning, där ej endast kvinnlig mjukhet utan
också styrka och spänst utvecklas. Detta är att följa svenska linjer för gymnastikens utformning, som hos
Sofiaflickorna har fått en oöverträfflig tillämpning.132

I sin blandning av kraftfull och feminint kodad gymnastik, som berömdes så mycket och ofta i
åskådarnas uttalanden, tillskrevs Sofiaflickorna egenskaper av att vara något typiskt svenskt.
Det ”svenska” återkom vidare i både de nationella och internationella uttalandena, bland annat
genom anmärkningar på de visuella representationerna i det ”skådespel” som uppvisningarna
till viss del förstås ha varit. Flertalet gånger uppmärksammades hur truppen klev in på scenen
inför publiken, ledda av en av flickorna som bar på en svensk fana.133 Dessutom var de
ljusblå gymnastikdräkterna klädda med en svensk flagga på bröstet. Rent fysiskt noterades
också flickornas svenska ursprung och tillexempel anmärktes på deras blonda hår. Den tyska
tidningen ”Neue Rhein-Zeitung” skrev om detta: ”De flesta av våra landsmän föreställer sig
vackra svenskor med halmgult hår. De svenska Sofiaflickorna företedde alla schatteringar av
det blonda från det ljusaste till det mörkaste.”134
Till sitt yttre tillskrevs sålunda Sofiaflickorna egenskaper av att vara en svensk
gymnastikflicka. Denna flicka var kraftfull och modern men ändå feminin i sin gymnastik och
gymnastiken utfördes i kroppar som betraktades som typiskt svenska. I Sofiaflickornas
internationella succé uppfattades det finnas betydande propagandavärde för Sverige, vilket
också betonades av svenska representanter. Docent Gunnar Granberg, föreståndaren för
Svenska Institutet för kulturellt utbyte med utlandet, uttryckte i ett tal under Sofiaflickornas
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400:e uppvisning 1950 att Sofiaflickornas succé utomlands hade skapat ett varaktigt intresse
för svensk fysisk fostran och därmed också för Sverige i allmänhet.135 Ytterligare svenska
representanter uttryckte liknande åsikter, bland annat G. Reuterskiöld 1953. Efter
Sofiaflickornas uppvisning i Bryssel skrev han i ett uttalande till Maja Carlquist att
uppvisningen ”[…] utan någon svårighet övertygade mig om att Sofiaflickornas framträdande
hör till den bästa och finaste propaganda man kan göra för Sverige, då det hos åskådaren
måste väcka en önskan att närmare få lära känna det land, som kan fostra sin ungdom till
sådant smidigt herravälde över sin kropp.”136 Som uttalandena visar uppfattades
Sofiaflickorna vara en chans till att propagera för Sveriges namn och anseende i världen. På
detta sätt blev den ”svenska flickan” del av den yttre uppfattningen om Sofiaflickan som
konstruktion. Som nästa avsnitt ska visa fick dessa svenska representanter också en större
funktion än att vara propaganda för svensk fysisk fostran.

3.2.1 Goodwill, fredsmäklare och den hoppfulla ungdomen
Genom sina uppvisningar för internationell publik blev Sofiaflickorna uppskattade och just
noterade som svenskar. Uttalandena visar dock också att deras uppvisningar inte bara var en
chans att presentera svensk ungdom för omvärlden. Sofiaflickorna kunde också ha en
diplomatisk funktion. Efter den två månader långa turnén i Amerika 1948 förklarade Herman
G. Nelson, som hade varit Sofiaflickornas manager under tiden, att flickorna var ”marvelous
ambassdors of good will from Sweden.”137 Detta ”good will”-begrepp återkom i uttalandena
flertalet gånger, bland annat i beskrivningar av att Sofiaflickornas uppvisningar sågs som
bryggor mellan nationer. Detta var framför allt genom den fysiska fostran de representerade.
Genom Sofiaflickorna kunde Sverige hjälpa andra länder, vars fysiska fostran inte ansågs lika
välkonstruerad som den svenska. Tidningen ”Der Sport” skrev 1955 efter uppvisningen i
Stuttgart om hur de tyska flickorna borde ta efter de svenska:
70 to 80 per cent of the girls in our secondary schools ask to be let off the weekly gymnastics lessons – so
we read in the official account from WLSB. What a pity that all these girls and their parents cannot see
the display by the young Swedish gymnasts. Then they might have glimpsed something of the pleasure to
bo had from simple, natural movement, might have got an idea of the joyous feeling that is aroused by
such control of the body, the free play of power, this synthesis of strength and well-being.138

För att nämna ytterligare exempel skrev Aftonbladet 1950 att Sofiaflickornas besök på Irland
samma år hade använts som verktyg av irländska gymnastikrepresentanter för att öka
tillgången av gymnastikhallar och idrottsanläggningar i landet.139 Även Gymnast-bladet skrev
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om samma händelse och berättade att den svenskirländske konsuln yttrat offentligt att
Sofiaflickornas besök hade utökat relationerna mellan Irland och Sverige.140
Just dessa uttalanden om ökande relationer med hjälp av Sofiaflickorna kan tolkas ha haft
ytterligare dimensioner kopplat till den världsliga kontexten. Andra världskriget var pågående
under början av undersökningsperioden och dess eftergifter mycket närvarande också under
resten av den. Uttalandena visar att Sofiaflickornas uppvisningar inte bara uppfattades ge
ökad förståelse för fysisk fostran utan också soliditet och ökad folklig förståelse emellan
länder i en tid fortfarande präglad av kriget som varit.141 Under resan i Amerika 1951 skrev
Lee M. Brooks efter Sofiaflickornas uppvisning i Modesto att ”[s]o very much fear and
mistrust reigns in the world today that a moment like this is very precious.”142 Ännu tydligare
framgår åsikten om Sofiaflickornas diplomatiska egenskaper hos den amerikanske Associate
Supervisor of Physical Education, Division for Women, Louise S. Cobb. Hon skrev till
Carlquist efter uppvisningarna i Kalifornien att det inte bara var gymnastiken som hade gjort
intryck på henne:
To me, there was a value even treaster, of which I was aware. The warmth my girls felt for you and Miss
Linder and your students, because of this friendly, generous gesture on your part, is the real basis for
international friendship and understanding. These personal contacts, and lovely spirit that I believe was
mutually felt and appreciated, is the kind of thing that can bring our countries closer together and serve as
the basis of an honest peace throughout the world.

143

Sofiaflickornas uppvisningar kan därför tolkas ha verkat som en diplomatisk kraft bortom det
politiska landskapet. Med deras uppvisningar följde internationell välvilja och av de av
publikens åsikter som tidigare framkommit om deras prestationer, också närmast en flykt från
den världsliga tillvaron. Genom detta kan de tolkas ha tillskrivits egenskaper av att vara
symboler för en ny tid av framtidsoptimism.
Som symboler för framtidsoptimism spelade deras ungdomliga väsen stor roll. Flickorna
beskrevs som pigga och livliga men också sympatiska och fyllda med ungdomsvarm
livsglädje, vilket gjorde det lätt för betraktaren att fatta tycke för dem.144 Signaturen ”Aurora,
Ystad” skrev om detta i april 1945: ”Sofiaflickorna är inte bara en gymnastiktrupp […].
Sofiaflickorna är något mer. En dag som denna vill man i dem se en symbol för den
avslappning och naturlighet, den himmelsblå ungdomsoptimism, som man hoppas ska bli
betecknande för morgondagens värld.”.145 Ytterligare ansågs deras utbildande funktion vara
speciellt stor just eftersom de var ungdomar. Olle Halldén skrev 1951 efter Sofiaflickornas
Amerika-resa samma år att han vågade sig på att benämna resan som svensk idrotts viktigaste
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internationella resa, trots att detta skulle mötas av kritik, då fotbollsframgångar och segrar i
olympiaden ansågs mer värda. Han fortsätter: ”Men denna trupp har bl.a varit ute i en
ungdomens angelägenhet. Det har varit svensk ungdom som har kontaktat, upplyst och
entusiasmerat ungdom i världens nu ledande nation. Och ungdomen av idag är folket av
imorgon.”146
Utlåtandena visar därmed att Sofiaflickorna ansågs speciellt värdefulla i sin roll som just
ungdomar. Detta var också något som skiljde dem från annan svensk elitidrott. Därmed
uppfattades de också som representanter för en ljusare framtid på många sätt och vis. Detta
gav förhoppningar från svenskt håll att de skulle bidra med att öka Sveriges inflytande i
världen, framför allt gymnastiskt men också möjligen på andra sätt. Vad som kan noteras
avsaknaden av könade konnotationer. I och med detta kan tolkningen göras att Sofiaflickornas
främsta funktion fanns i att de var ungdomar mer än att de var flickor. Detta gör det möjligt
att se konstruktionen av Sofiaflickan som en möjlighet för flickorna att resa sig över stämpeln
som flicka, med allt vad det kunde innebära, och inta en offentlig roll som representant för
svensk ungdom.

3.3 Sammanfattning – Sofiaflickan bedöms
Detta kapitel har visat att Sofiaflickorna i betraktarens ögon ofta tillskrevs egenskaper som
uppfattades som exceptionella. I likhet med Maja Carlquists perspektiv diskuterades främst
flickornas förmågor och egenskaper än deras egna upplevelser. I detta betraktades de som
något av en andlig upplevelse, som gudinnor och som perfektion. Perfektionen skapades
genom flickornas naturlighet och i föreningen av maskulin kraft och feminin skönhet, vilket
de berömdes mycket för. Utlåtandena talade om Sofiaflickorna som att omskapa bilden av vad
kvinnlig gymnastik kunde innebära, detta utan att för den delen överträda idealen för den
feminina kroppens utseende. Bilden av Sofiaflickornas gymnastik som kvinnogymnastik stod
fast, detta i viss motsats till Carlquists förståelse av gymnastiken. I detta tillskrevs de ändå
egenskaper av att representera en ny sorts flicka som samhället helst skulle byggas på. Denna
flicka var naturlig, fokuserad, kraftfull – och inte minst svensk.
Framför allt i uttalandena från svenskt håll tillskrevs Sofiaflickorna egenskaper av att
representera vad som uppfattades som utmärkande för svensk kvinnogymnastik. Även
internationella betraktare tillskrev Sofiaflickornas uppenbarelse specifik svensk kodning.
Förutom att vara gymnastiska representanter, ansågs de också inneha egenskaper som gjorde
dem till diplomater utanför en politisk kontext. Genom sin ungdom förstods de som tecken på
framåtanda, solidaritet och hoppfullhet. Av att döma från uttalandena välkomnades detta med
öppna armar i en samhällskontext som så väl behövde tro om en ljusare framtid för att gå
vidare efter traumat som andra världskriget hade varit i många delar av världen. Flickornas
ungdomliga väsen var därmed också en del i vad som uppskattades hos Sofiaflickan.
I jämförelse med föregående kapitel fanns vissa skillnader men också många likheter i de
egenskaper som Maja Carlquist tillskrev Sofiaflickorna och vad betraktarna tillskrev dem.
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Bland annat är hur Sofiaflickornas gymnastik förstods som kvinnogymnastik medan Carlquist
talade om den som lämplig att utövas av alla. Samtidigt förklarar Elisabeth under intervjuerna
att den del av Sofiaflickornas gymnastik som visades upp på uppvisningarna inte behövde
vara helt synonym med den gymnastik som Carlquist presenterade i sina böcker.147 I nästa
kapitel är det just Sofiaflickornas egna röster som kommer att höras. Därmed adderas också
ytterligare en dimension till konstruktionen av Sofiaflickan, hennes egenskaper och hur hon
upplevdes.
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4. Sofiaflickornas röster
April 2018, en av Sveriges största städer
Jag och Mary har suttit sedan vi möttes upp och diskuterat ordning och
disciplin hos dagens idrottande barn. Elisabeth anländer en stund senare med
barnbarnen i släptåg. Innan har Mary berättat om sina egna barnbarn, den
lilla flickan under 10 år som också är gymnast. Sedan släpper vi nuet och
börjar resan tillbaka till 1950-talet. Jag lutar mig tillbaka och lyssnar
fascinerat på alla minnen från både träningar och resor. Upplevelser som
många flickor i samma ålder bara skulle kunna ha drömt att få vara med om.
I takt med att Sofiaflickorna blev allt mer populära, ökade också antalet flickor som ville
ansluta sig till föreningen. Dessa kom också från andra delar av Stockholm än området runt
Sofia på söder, samt även andra städer. Det var många flickor som började, men en del som
också slutade som deltagare i Maja Carlquists elittrupp under undersökningsperioden. Hur
dessa uppfattade det de fick vara med om och hur detta påverkade dem har sällan berättats,
inte minst utifrån en akademisk kontext. I berättelsen om konstruktionen av Sofiaflickan är
flickorna själva självklart ett mycket viktigt inslag. I detta kapitel analyserar jag därför
Sofiaflickors egna berättelser med fokus på de upplevelser de fick vara med om genom att de
var just Sofiaflickor. Hur upplevde de och förhandlade konstruktionen av sig själva?

4.1 Att formas till Sofiaflicka – det inledande steget
Det fanns olika anledningar till att flickorna började som gymnaster. Mary inledde sin resa
inom föreningen under 1940-talet då hon var 4 år gammal. Anledningen till att det just blev
Sofiaflickorna som hennes far hörde av sig till var på grund av föreningens goda rykte och
popularitet vid tiden. Marita var till skillnad från Mary 12 år när hon började, vilket var i
slutet av 1950-talet. Elisabeth var 7 år men började inte i Sofiaflickorna förrän senare, detta på
grund av de omständigheter som omnämndes i kapitel två.148 I Birgittas anförande från 1968
berättade även hon om hur det gick till när hon på våren 1939, 10 år gammal, först kom i
kontakt med Sofiaflickorna. Hon var elev på Sofia folkskola och blev tillsagd att fråga ”fru
Carlquist” om hon kunde få börja i Småsofiorna, något som hon såg som en verklig
komplimang och en stor chans. Birgitta fortsatte berätta om sina upplevelser från de dagarna:
»Fröken« Carlquist var vi däremot litet rädda för. Hon såg så sträng ut och de som hade henne i
gymnastik sa också att hon var det. Därför gick jag i flera dagar och gruvade mig för hur jag skulle bära
mig åt när jag skulle framföra min fråga och vad jag skulle säga. Jag övade allt i förväg och en dag när
Maja C. passerade i korridoren utanför vårt klassrum fattade jag mod till mig och gick fram. Allt gick bra
och jag blev helt lycklig när M. C. svarade: »Du kan komma på torsdag kl. 6.«149
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Hur flickorna började som gymnaster skiljde sig därmed åt. Medan vissa föräldrar var
involverade så blev andra uppmuntrade av skolan de gick på, i detta fall Sofia folkskola. Att
det upplevdes som en stor möjlighet att få bli Sofiaflicka som kunde gynna flickorna framgår
dock mycket tydligt. I och med detta började flickornas resa mot att bli Sofiaflickor.

4.1.1 Träningen, regler och förhandling
Ett antal år av träning senare, när flickorna var uppe i elittruppen, tränade de två timmar åt
gången, tre gånger i veckan. Detta inkluderade både de som deltagit på uppvisningarna under
året, samt ”Reserven”, gruppen precis under elittruppen.150 Vissa skillnader i
träningsmängden kunde finnas. Inför uppvisningarna kunde exempelvis antalet
träningstimmar utökas. Under intervjuerna berättas att Maja Carlquist krävde stort fokus och
engagemang under träningspassen. Att ta en paus för att dricka vatten var det inte tal om,
berättar exempelvis Mary och Elisabeth. Däremot förklaras att Carlquist var väl medveten om
vikten av vila, framför allt innan uppvisningarna. Därför brukade flickorna uppmanas till att
meditera innan de gick upp på scenen för att kunna slappna av och hitta sitt fokus.151
När det kom till det regelverk som Carlquist konstruerat var detta väl uttalat och något som
Carlquist också gjorde flickorna medvetna om. Marita berättar:
”[Carlquist] var så dominant så att de reglerna, de fanns där, så när man kom upp i eliten och man liksom
kom till henne så att säga och kom till hennes sommarläger [Lillborn], då fick man reda på reglerna och
det var, det var ingen som ifrågasatte eller frågade varför utan det var bara och följa.” 152

Samtidigt fanns det också tillfällen, speciellt mot slutet av perioden när Carlquist hade blivit
äldre, som flickorna bröt mot vissa av reglerna. Bland annat berättar Marita om ett tillfälle när
hon var 15 år och ett antal flickor smög ut på natten under tiden på Lillborn och åkte in till
Ludvika. Detta gjorde de trots att Carlquist var tydlig med att de skulle vara i säng klockan
20:00. ”[D]å kände man sig väldigt busig.”153 intygar hon. Det var även i sällskap med andra
Sofiaflickor som hon första gången testade på att röka, trots förbudet.
Rädslan för konsekvenser fanns dock närvarande. Marita beskriver bland annat vad som
kunde hända om Carlquist uppfattade att reglerna inte hade följts: ”Ja, då pekade hon med sitt
finger och så sa hon ’Låt icke detta upprepas någonsin!’ och så tittade hon med sin blick och
då höll man ju på att göra på sig för man blev så rädd (skratt).”154 Även Birgitta berättade i sitt
anförande 1968 om oron för konsekvenser vid regelbrott: ”[M]an kände så tydligt att här
ställdes krav på en. Det stimulerade, samtidigt som man var rätt att göra fel. – En gång i
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början av min tid i Småsofiorna glömde jag en träningskväll och när jag kom på det trodde jag
att jag skulle få sluta för att jag slarvat.”155
Det framkommer att som flicka upplevdes det ibland vara svårt att följa alla reglerna. Detta
gällde exempelvis reglerna för det yttre utseendet. Även om detta främst berörde tiden de
representerade Sofiaflickorna offentligt finns det vissa tendenser på att Carlquist även ville att
det naturliga levnadssättet och utseendet skulle hållas intakt också utanför gymnastiken.
Birgitta berättade om detta i sitt anförande:
När jag var 13 år permanentade jag topparna [på håret] och tyckte det var snyggt förståss, men blev
tillsagd av Maja att klippa av de konstgjorda lockarna och med gråten i halsen gick jag till damfrisörskan
igen. […] En annan gång flera år senare, jag var väl 18 år, mötte jag »Peggy« som vi Sofior kallade Maja
för på stan oförhappandes. Jag hade litet rött på läpparna och rodnade, men Maja låtsades inget utan vi
pratade en stund, men just som vi skildes log hon och sa: »Tycker du att du är fin nu«?! Hon hade
verkligen makt över oss på ett underligt sätt och jag minns hur generad jag var den gången.
Men visst var det många gånger nyttigt med en fodrande ledare under dessa uppväxtår och vi
påverkades av den stil vi påtvingades och lärde oss att trivas med mycket av den. Den som inte kunde
anpassa sig slutade helt enkelt.156

Citatet av Birgitta visar att medlemskapet i Sofiaflickorna handlade om att acceptera allt
det som följde med rollen som Sofiaflicka. Detta gällde inte endast gymnastiken utan också
det Carlquist ansåg vara ett naturligt utseende för en [Sofia]flicka, något som ibland kunde
te sig svårt att anpassa sig till för den uppväxande tonårsflickan. Elisabeth och Mary har
dock inga minnen av att Carlquist kommenterade deras liv utanför gymnastiken och uppger
att hon helt enkelt hade liten insyn i det. Exemplet som Birgitta reflekterade över kan
därför ha varit ett undantag. Möjligen kan det också ha varit en generationsfråga, då
Birgitta började sin aktiva period som Sofiaflicka tidigare än de Sofiaflickor som
intervjuades. I takt med att Carlquist blev äldre reducerades också hennes inflytande i
träningen, vilket också kan ha gjort att insynen minskade. Birgittas berättelse visar ändå att
livsstilen kunde vara en brytpunkt för de flickor som inte ville anpassa sig. På så sätt kan
det tolkas att de flickor som fortsatte också godkände, medvetet och omedvetet, den
konstruktion av Sofiaflickan som Carlquist skapade.
Andra aspekter av regelverket som framkommer genom intervjuerna rörde mer flickornas liv
som vuxna. Carlquist uppgav att flickorna behövde sluta som gymnaster när de gifte sig och
blev föräldrar. Varför var inte uttalat av Carlquist själv. Till viss del tror Mary och Elisabeth
att denna övergång skedde ”naturligt” hos flickorna när de nådde vad som ansågs vara vuxen
ålder, då andra intressen började ta överhand och gymnastiken inte längre var högsta prioritet.
De uppger också att detta kan ha berott på att Carlquist just ville att flickorna skulle vara
hängivna gymnastiken, även om detta också är en spekulation.157
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Samtidigt visar intervjuerna att detta var en regel som flickorna själva kunde förändra, även
under Carlquists tid. Marita fortsatte med gymnastiken även efter att hon hade fått två barn,
även om detta var ovanligt, och hon slutade först efter att hon flyttat till en annan stad. Då
kunde hon sedan länge anses vara vuxen. Mary berättar att ett av kraven för att hon skulle ta
på sig uppdraget som tränare för en av de främsta träningsgrupperna i föreningen var att hon
faktiskt skulle få fortsätta i truppen själv, även efter att hon hade gift sig. Detta ledde till att
hon avslutade sin tid som aktiv Sofiaflicka när hon var närmare 30 år gammal, något som
också berodde på att hon hade en mycket stöttande make.158 Mary berättar vidare om när de
var tre Sofiaflickor i elittruppen som gifte sig inom loppet av ett år. Hon förklarar att de helt
enkelt lyckades komma undan med att fortsätta för annars hade det blivit problem i leden på
träningar och uppvisningar om tre personer bara hade försvunnit.159
Vad som framkommer är att även om vissa av reglerna uppehölls flitigt av Carlquist,
upplevdes det ändå finnas vissa möjligheter för flickorna att utmana en del av reglerna och
därmed skapa en kompromiss. På så sätt kunde rollen som Sofiaflicka också fungera som ett
förhandlingskapital gentemot Carlquist men också den gifta kvinnans roll. Det finns dock
omständigheter som kan ha spelat in i det resultatet. Marita blev ung vuxen på 1970-talet, då
samhällsförändringar hade skett som ifrågasatte kvinnans roll i hemmet. Mary hade som
tidigare nämnt en stöttande make. Ur intervjuerna kan därför inte utläsas hur fallet var för de
som inte uppfattades ha dessa förutsättningar. Förhandlingskapaciteten kan också ha berott på
att flickorna hade blivit vuxna och därför hade mer inflytande som gjorde att de kunde ändra
på reglerna. Med tanke på Sofiaflickornas goda rykte, är det ändå möjligt att påvisa att rollen
som Sofiaflicka, som de antagit när de var flickor, gav de unga vuxna kvinnorna ett
förhandlingskapital till att påverka hur de skulle spendera sin tid.

4.1.2 Att resa utomlands – möjligheter och upplevelser av mottagande
Som inte minst påvisades i kapitel tre, gjorde Sofiaflickorna under Maja Carlquist ett stort
antal resor utomlands till en mängd olika länder. Ofta handlade det om turnéer där flickorna
var iväg under en förhållandevis lång tid, ibland så länge som två månader. Resorna
uppfattades vara ett definierande drag av Sofiaflickorna bland människorna i deras vardagliga
liv. Bland annat berättar Marita att hon upplevde att det fanns en viss stolthet i hennes
skolklass i att de hade en Sofiaflicka i klassen, då det var välkänt att de reste utomlands och
gjorde uppvisningar. Att behöva ta ledigt från skolan för syftet att åka på turné var aldrig
något som ifrågasattes. Marita fick exempelvis ledigt i flera veckor från flickskolan hon gick
på under turnéer.160 Även Elisabeth och Mary intygar att det sällan var problem att få ledigt
från varken skola eller arbete, detta för att Sofiaflickorna var så välkända och något som de
upplevde beundrades av allmänheten.161
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Det går inte att ta miste på att resorna ansågs vara ovanliga och därmed också stora
upplevelser för flickorna som de gärna ville följa med på. I ett kompendium av berättelser
skrivna av Sofiaflickor efter resan till Grekland 1960, beskriver ”Gun” om när hon fick
beskedet om att hon skulle få följa med på resan: ”När Peggy en dag i början av oktober
samlade oss flickor och berättade att nu var allt klart med Grekland, gick det som en rysning
av lycka och glädje genom hela kroppen. Var det verkligen sant? Skulle också jag få göra
kullerbyttor på Kap Sounion och hoppa hopprep mellan Zeustemplets pelare.”162 Även
”Margareta” skrev om lyckan när hon 13 år gammal blev uttagen till att följa med på resan till
England 1947 och att hennes skolkamrater avundades henne mycket. 163 Både Marita, Mary
och Elisabeth intygar att de aldrig hade rest så mycket som de gjorde under tonåren om det
inte hade varit för att de var Sofiaflickor. Det var mycket ovanligt, om ens existerande, att de
reste utomlands med sina familjer. Marita säger att Sofiaflickorna var hennes sätt att komma
ut i världen, vilket hon tyckte var fantastiskt eftersom det i allmänhet uppfattades som
ovanligt att åka utomlands vid denna tid.164 Detta visar tydligt att genom statusen som
Sofiaflicka fick flickorna möjligheter till resor som de inte fått annars.
Väl ute på resorna fanns det många upplevelser som stod ut. Elisabeth och Mary berättar att
en stor trafikerad gata spärrades av i USA för att Sofiaflickorna skulle filmas på den. Mary
förklarar vidare att hon en gång lärde en känd popstjärna att hoppa hopprep i TV. Vid ett
annat tillfälle skulle hon bli intervjuad i radio och då tala engelska. När intervjun var färdig
frågade hon när den skulle sändas, varvid hon blev informerad om att intervjun hade varit
direktsänd.165 Just lärdomen i att tala engelska är något som de tidigare Sofiaflickorna
upplevde som en stor fördel med resorna, att de i större utsträckning kunde tillägna sig dessa
kunskaper. Både Marita, Elisabeth och Mary intygar att de aldrig kände att de mötte något
motstånd mot varken dem eller deras gymnastik och att mötet med andra kulturer alltid
uppfattades fungera. Uppvisningarna var också alltid roliga, bland annat av den enkla
anledningen att ”vi fick ju applåder”.166 Det faktum att det var just flickor i tonåren som
genomförde uppvisningarna kunde uppmärksammas extra från framför allt manlig publik.
Elisabeth och Mary berättar att de en gång utförde en uppvisning inför en publik av bara män
i Turkiet. Även Marita berättar om uppståndelsen runt samma händelse men även andra
tillfällen som tydde på samma tendenser:
MARITA: I Turkiet, där var det liksom helt sanslöst för där fick de ha poliskedja för att vi skulle kunna ta
oss från omklädningsrummet till bussen för de höll ju på å storma oss.
BEA: Nä, men oj!
MARITA: Ja, alltså å de var helt galna, och det var någon gång vi hade, det var någon militärbas som vi
var på, du kan ju tänka dig.
BEA: Ja, jösses.
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MARITA: (skratt) Sexton blonda, eller ja, såhär tjejer som inte de är vana å se, så pass avklädda. Ja, de
var ju helt tossiga. Så det, det var ganska roligt. (skratt) 167

Upplevelserna som de tidigare Sofiaflickorna beskriver visar att deras status som flickor i
tonåren kunde ha betydelse för hur reaktionerna på deras uppvisningar blev, speciellt om
publiken till största del bestod av män. Detta visar att i vissa fall kunde deras status som
flickor ändå ha betydelse och till skillnad mot betraktarnas uttalanden i föregående kapitel,
visar dessa händelser på att det kunde finnas ett mått av sexualisering av dem. Som
uttalandena visade var dock detta inte anledningen till att de blivit inbjudna till
uppvisningarna i första hand utan som representanter för Lings gymnastik och Sverige.

4.1.3 Sofiaflickan som klassresenär
Som tidigare berättat var resorna till stor del finansierade med egna medel som föreningen
införskaffade. Att samla in pengar till resorna var något som Maja Carlquist uppfattades vara
expert på. Hennes metoder bestod ofta av att flickorna skickades ut för att informera företag
och andra potentiella bidragsgivare om deras planerade resor för att sedan fråga om de ville
stödja reskassan. Flickorna var då klädda i sina föreningskläder. Elisabeth förklarar att detta
var något som flickorna kunde uppleva som pinsamt, att gå upp och ”tigga” pengar som hon
uttrycker det. Samtidigt intygar både hon och Mary att föreningens kända namn gjorde att
insamlingarna oftast gick enkelt. Kostnaderna minimerades ytterligare genom att flickorna
exempelvis bodde i värdfamiljer under vissa av uppvisningarna i både Sverige och i andra
länder.
Att resorna inte kostade någonting för flickornas familjer förutom ideellt arbete var en
avgörande faktor för flickorna skulle kunna följa med på resorna överhuvudtaget. Speciellt
Elisabeth förklarar att det öppnades möjligheter som hon medger att det annars hade varit
svårt för henne att få:
Min syster slutade skolan tidigt och började arbeta. Då fick hon betala för att bo hemma, medan jag
fortsatte skolan och fick göra dessa resor! Du kan nog förstå hur orättvist livet kan bli för två systrar.
Svårt för mamma att kompensera det. Mamma hade ganska länge varit yrkesarbetande och
ensamstående.168

Detta visar att som Sofiaflicka öppnades möjligheter till ett liv av resor, både inrikes och
utrikes, som föräldrarnas ekonomiska situation ibland annars inte hade tillåtit. Det är därför
möjligt att se statusen som Sofiaflicka som möjliggörande för en potentiell klassresa. Detta
blir ännu tydligare när Mary berättar att hon en gång fått ett arbete genom att en referens
berättat att hon var Sofiaflicka, något som hon själv först inte hade uppgett. 169 Att vara en
Sofiaflicka förde därmed med sig ett gott rykte som skapade möjligheter även utanför
gymnastiken. Möjligen kan detta ha berott på synen på den flicka som Carlquist skapat, där
ordning och reda, disciplin och naturlighet stod i fokus.
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Samtidigt fanns det också uppfattningar om att Carlquist ibland kunde göra skillnad på
flickorna beroende på vilken klassbakgrund de hade. Marita berättar om Carlquists handlande:
[H]on var väldigt intresserad, liksom första gången man kom till henne, vad man var för person, vad man
hade för bakgrund, vad pappa jobbade med, och det förstod jag ju liksom att de som hade en pappa som
var advokat eller företag och sådär, de stod ju liksom lite högre i kurs, än vad en annan gjorde som hade
en vanlig arbetande pappa.170

Även i Marys svar var klass närvarande. Hon upplevde att hon inför en uppvisningsturné
utomlands på 1950-talet hade blivit bortvald av Carlquist till förmån för två flickor som Mary
uppfattade hade en högre social status, detta trots att hon själv bedömde att hon hade bättre
gymnastiska kunskaper.171 Genom dessa händelser framkommer något av en paradox i
flickornas upplevelser. Vikten av det ideella arbetet och att pengarna för resorna
organiserades vid sidan av familjernas ekonomier möjliggjorde att flickorna, oavsett skillnad i
social status, fick resa ut i världen som Sofiaflicka. Detta berodde snarare på bilden av deras
gymnastiska kunskaper och förmåga till att anpassa sig än på ekonomiska möjligheter. Här
möjliggjordes påbörjade sociala klassresor på grund av att de hade just stämpeln att de var
Sofiaflickor. Samtidigt fanns det också vissa indikationer på att Carlquist i sitt handlande
gjorde skillnad på social bakgrund och att detta förde med sig ytterligare förmåner och visst
intresse för endast vissa av flickorna. Vad anledningen till detta var är mycket svårt att
spekulera i och ska därför utelämnas.

4.1.4 ”att leva så vi även kan hålla huvudet högt.” – Kunskapsöverföring,
kvinnlig homosocialitet och livet efter Sofiaflickorna
Som tidigare framkommit kunde flickorna uppfatta Maja Carlquist som hård i sina
disciplinerande metoder. Det var dock också många tidigare Sofiaflickor som uttryckte sin
tacksamhet över de positiva upplevelser de fått genom henne. Detta framgår i utkastet till den
bok som gavs till Carlquist från Sofiaflickorna 1954, förmodligen i samband med hennes 70årsdag. I denna hade många tidigare Sofiaflickor skrivit ner sina tankar och här framkommer
den mängd kunskapsöverföring som skedde mellan Carlquist och flickorna, både i förhållande
till fysiska fostran men också andra aspekter av livet.
Under intervjuerna berättar de tidigare Sofiaflickorna att den fysiska fostran de fick under
barndomen och tonåren absolut har gjort att de även efteråt har fortsatt att vara fysiskt aktiva.
Elisabeth förklarar att hon än idag kan ha med sig känslan av att inte visa att det är
ansträngande när hon tränar. Även Marita berättar att hon har med sig mycket av det som
Carlquist förmedlade, bland annat den melodi som Carlquist lärde flickorna att de skulle ha
inombords för att hålla rytmen. När Marita idag utför liknande rörelser så kan hon uppleva att
hon hör Carlquist nynna melodin och håller därmed rytmen. Även när det kommer till ett
hälsosamt leverne finns mycket kvar av det Carlquist förmedlade:
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Man har ju lärt sig att ta hand om sin kropp så att säga. Äta rätt å, och det tycker jag, det ser man ju också
på de flesta utav de som man fortfarande, som man träffar fortfarande, att man är väldigt mån om att
kroppen ska må bra och att man själv ska må bra och att man äter rätt och så. Och det sitter ju i från Majas
tid tror jag.172

Kunskapsöverföringen hade också dimensioner av ledarskap. Många av de äldre
Sofiaflickorna blev under sin aktiva tid ledare för de yngre träningsgrupperna. Detta
uppfattades som något självklart och som tillhörde att vara aktiv själv, att flickorna skulle vara
involverade i återväxten av nya Sofiaflickor. Detta intygas av Marita, Elisabeth och Mary som
alla hade varit aktiva ledare. Även om det inte fanns någon formell ledarutbildning, fick
Carlquist flickorna att känna sig engagerade i sin gymnastik och förklarade att de fostrades till
medvetna ambassadörer för Lings gymnastik efter rytmens princip.173 Om en flicka
exempelvis var sjuk en träning uppmanades hon att ta plats på läktaren och vara med och
instruera sina kamrater istället och rätta deras misstag. Oftast skedde detta mellan en mer och
en mindre erfaren Sofiaflicka. Birgitta berättade i sitt anförande att inför de mindre erfarna
flickorna var det viktigt för de rutinerade Sofiaflickorna att föregå med gott exempel.
Ytterligare fick flickorna vara med och ”tycka” när ett nytt fristående program skulle sättas
samman och balansgångarnas koreografi fick de ofta komponera själva.174 Birgitta fortsatte
också att förklara att hon aldrig skulle ha blivit gymnastikdirektör själv om det inte varit för
hennes år som Sofiaflicka. Hon uppgav att ”Maja lärde oss verkligen att arbeta och fick oss att
känna att det lönade sig. Vi kände oss delaktiga i framgångarna och kände vårt ansvar för
uppgiften.”175 Även med gymnastiken under uppvisningarna kände flickorna av det ansvar de
hade fått från Carlquist, vilket de upplevde gjorde att de växte med uppgiften. Signaturen
”Gunilla” berättade i sitt inlägg i utkastet till minnesboken:
Vi skulle ha uppvisning på en teater i den lilla staden Mons. Lotta hade blivit sjuk och jag skulle hoppa in
på ledarplatsen. Där stod jag nu framme vid rampen och kände mitt ansvar gentemot Peggy och truppen,
men innerst inne visste jag att jag skulle lyckas, för Peggy trodde på mig, och än idag kan jag höra Peggys
uppmuntrande ord[…]176

Det blir tydligt att Sofiaflickorna inte bara fostrades till att bli goda Sofiaflickor på ett
gymnastiskt plan. I detta ingick också att vara goda ledare och representanter för Carlquists
idéer på ett annat plan än det rent fysiska. Kunskapsöverföringen skedde genom både
instruerande men också av att flickorna gavs ansvar för att rätta varandra, samt ingavs med en
känsla av ansvar. Att Carlquist upplevdes lita på dem och uppmuntrade deras egen förmåga
till att instruera kan tolkas stämma väl med vad som tidigare framkommit i kapitel två om
hennes tilltro till flickans förmåga, både fysiskt och psykiskt. Kunskapsöverföringen fyllde
också en klar funktion för henne själv. Det var så hennes arv skulle befästas, en säkerhet i att
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Samtalsintervju med ”Marita”, genomförd av B. Hargefeldt (2018-04-05).
SSA: MCP. Sofiaflickorna berättar. F 5: 1 (1933-1964). Maja C. berättar – utdrag ur hennes minnen använt
vid GCI:s minnesafton 16/10 1968. F6:-.. Föreningen GCI-GIH:s årsskrift 1969, s. 7.
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hennes metoder inte skulle försvinna när hon själv inte längre var i livet. Detta bekräftas även
av att Carlquist gav Elisabeth en kopia av Sofiaflickornas gymnastik, något som hon visade
mig under intervjun. På den första sidan i boken hade Carlquist för hand skrivit några ord där
hon tackade Elisabeth och även skrev att hon var säker på att det var Elisabeth som skulle föra
vidare hennes metoder om Lings gymnastik efter rytmens princip.177
De skriftliga inläggen i minnesboken till Carlquist visar också att många av Sofiaflickorna var
tacksamma för att de upplevde att de hade blivit styrda i rätt riktning av henne. ”Barbro”
skrev exempelvis att ”[d]et är inte bara gymnastik vi Sofior fått lära, inte bara att vara raka i
ryggen och sträcka på vristerna utan att leva så vi även kan hålla huvudet högt.” 178 Om detta
syftade på livsstilen som Sofiaflicka eller exempelvis flickornas självförtroende framgår inte.
Att självförtroendet hade påverkats till det bättre av att de var Sofiaflickor i sin ungdom, det
trodde alla de tre Sofiaflickor som intervjuades. Något annat som också omnämndes som en
fördel var just den anpassningsförmåga som Carlquist lärt Sofiaflickorna. Signaturen ”Eva”
förklarade i minnesboken:
”Kanske är det från gymnastiken, som vi lärt oss sammanhållningens villkor, följsamhet och
anpassningsförmåga. Där hjälper vi ju alla till att skapa ett helhetsintryck och anpassa oss så gott vi kan
efter varandras rytm och sinsemellan harmoniera till ett fullskaligt ackord från Peggys ledarhänder. Från
gymnastiken har jag, och kanske flera av oss, liksom fått med mig ut i verkliga livet en
anpassningsförmåga för medmänniskors livsrytm.” 179

I detta exempel framhålls anpassningsförmågan som inte bara ett sätt att möjligen
undantrycka personliga uttryck utan också som ett sätt att fungera tillsammans med andra
Sofiaflickor, samt också andra människor. Som tidigare uppmärksammats i kapitel två var
exempelvis lägret på Lillborn inte bara ett sätt för Carlquist att själv lära känna flickorna. Det
var också ett sätt för flickorna att lära känna varandra. Vikten av relationen mellan flickorna
påtalades även under tiden flickorna var på turnéer. Bland annat berättar Mary och Elisabeth
att Carlquist hade som regel att flickorna skulle dela rum och sova med olika Sofiaflickor
varje gång de reste. Detta kunde leda till att en äldre Sofiaflicka sov med en yngre och så
vidare. Detta togs dock ibland emot med viss skepticism från flickorna själva. Bland annat
berättas att vissa gånger visade det sig att två flickor hade packat kläder i samma väska, vilket
gjorde att det var helt nödvändigt för dem att sova i samma rum. Självklart var upplägget av
packandet förmodligen avsiktligt, intygar Elisabeth och skrattar.180 Av att döma av både
intervjuerna och beskrivningarna i minnesboken var det först i efterhand som flickorna
förstod varför Carlquist ville ha det så; för att gruppen skulle känna varandra så väl att både
Carlquist och flickorna litade på varandra under uppvisningar och resor.
Vad som kan tolkas framkomma här är både kunskapsöverförande praktiker men också drag
av kvinnlig homosocialitet. Detta framgår både i att Carlquist faktiskt bara fokuserade på
flickor i elittruppen men också av hur flickorna uppfattade att de svetsades samman som en
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grupp där alla kände varandra. Kanske var det detta som också har gjort att många av de
tidigare Sofiaflickorna som tränade under Maja Carlquist också umgås aktivt än idag. Under
intervjuerna berättas att ibland träffas de i mindre grupp och äter lunch eller liknande. Någon
gång om året är de dock en större grupp som brukar träffas i antal dagar hemma hos en av de
före detta Sofiaflickorna och umgås. Denna grupp kan ofta uppgå till över tio tidigare
Sofiaflickor. På detta sätt visas att deltagandet i Sofiaflickorna fungerade som inte endast en
skola i gymnastik och anpassningsförmåga, utan också som ett sätt för att skapa livslång
kvinnlig gemenskap.

4.2 Sammanfattning – Sofiaflickan upplevs
Detta avslutande undersökningskapitel har visat hur Sofiaflickorna själva förstod sin tid som
Sofiaflickor. Egenskaperna och förmågorna har här framkommit mindre för att fokusera på
det som tidigare källmaterial inte har kunnat visa; flickornas egna upplevelser. Att få börja
som Sofiaflicka hos Maja Carlquist upplevdes som en stor chans från både flickorna och deras
föräldrars perspektiv. Carlquist uppfattades dock som sträng i sin träningsdisciplin och
respekten för henne och hennes metoder gjorde att regelverket sällan ifrågasattes. De som inte
hade egenskapen till att anpassa sig till detta fortsatte inte som Sofiaflickor. Samtidigt
upplevdes det dock finnas vissa möjligheter till förhandling mot några av reglerna som gjorde
att flickorna kunde fortsätta som gymnaster under en längre tid, även efter att de ansågs vara
vuxna i de flesta bemärkelser.
Uppvisningarna utomlands upplevdes som mycket speciella för flickorna. Resorna
uppfattades, förutom att ge dem ovanliga upplevelser av länderna de besökte, också ge dem
utökade språkkunskaper. Dessutom upplevdes både resorna och träningen ge dem goda
förmågor till anpassning; till människor runt om i världen, till Carlquist och de egna
träningskamraterna. För flickor med sämre social bakgrund möjliggjordes resandet av att de
var just Sofiaflickor och även andra möjligheter, exempelvis inom arbetslivet, skapades av
statusen som Sofiaflicka. Som del av föreningen placerades flickorna också i ansvarstagande
positioner, något som bland annat skapade upplevelser av ett stärkt självförtroende. Carlquists
sätt att hantera dynamiken i truppen gjorde att de tidigare Sofiaflickorna än idag har nära
kontakt med varandra. På detta sätt skapades också en miljö av kvinnlig homosocialitet och
kunskapsöverförande praktiker, egenskaper som de vidare upplever att de haft användning av
även efter tiden som Sofiaflicka.
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5. Resultat, diskussion och slutsats
April 2018, utanför lägenheten i Örebro
Solen skiner, mina träningskläder är på. Datorn står redo och
’Sofiaflickornas gymnastik’ ligger i gräset. Så tar jag av mig skorna
men strumporna får vara kvar. Inga skor skulle det ju vara.
Övningarna drar och benen skakar men jag lyckas parera det mesta.
Nä, inte skulle Maja ha varit nöjd. Inget naturligt rörelsemönster eller
rytm här inte. På kvällen tar jag på mig läppstiftet och går ut. Inte ett
särskilt ”naturligt” utseende det heller i den bemärkelsen, men jag
kommer ju inte heller få resa till USA, Grekland eller Turkiet som
Sofiaflicka. Jag kommer endast få skriva om deras historia.
Syftet med denna uppsats har varit att ur ett flickanalytiskt perspektiv undersöka
konstruktionen av Sofiaflickan 1942-1964. Detta har jag gjort utifrån tre olika röster: Maja
Carlquists egna diskussioner, mottagandet hos svenska och utländska representanter och
press, samt nedskrivna berättelser och intervjuer med tidigare Sofiaflickor. Svaren har jag
sökt genom att systematiskt granska om och på vilket sätt dessa olika aktörer tillskrev
Sofiaflickorna egenskaper och förmågor samt vilka upplevelser som skapades genom detta.
Fynden ska nu diskuteras.
Maja Carlquist tillskrev Sofiaflickorna en rad olika egenskaper. I vissa avseenden gjorde hon
skillnad på pojkars och flickor egenskaper och förmågor. Bland annat skrev hon om flickorna
med ord som ”mjukhet” och ”grace”, samtidigt som hon beskrev pojkar som att inneha en
kraftfull mentalitet. Däremot skrev hon ofta fram Sofiaflickorna på ett påtagligt annorlunda
sätt, detta genom att förse dem med vad som kan tolkas som ofta manligt kodade egenskaper
och förmågor. Genom hennes handlande, attribuerade hon dem med uppfattat goda förmågor
för ledarskap och hon uppmuntrade flickorna till att ta ansvar. Slående är dessutom hennes
iver att skriva fram flickorna som kapabla till djärva och krävande övningar. I detta
sammanhang skildrade hon dem som inte särskilt sköra eller problematiskt riskutsatta. Detta
visar inte minst exemplet med tigerkullerbyttan. Den ansågs farlig av många i debatten, men
Carlquist försvarade kullerbyttas plats i både skolgymnastiken och Sofiaflickornas gymnastik.
Uppenbarligen såg hon flickorna som fullt kapabla att både utstå och hantera faror.
Sofiaflickan var en djärv flicka, kroppsligt kapabel att hantera risker. Carlquist tillskrev
Sofiaflickan också egenskapen att vara högpresterande i förhållande till många andra som
hade försökt utföra kullerbyttan.
Ändå ställde hon sig tydligt som motståndare till tävlingsgymnastik för flickor. Hur
anledningen till detta ska tolkas är något oklart. Det kan å ena sidan ha berott på uppfattade
skillnader mellan flickor och pojkar. Å andra sidan kan detta ha haft sin baksida i Carlquists
fostring i den linggymnastiska traditionen, vilken överlag var negativt inställd till att tävla i
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gymnastik. Det som talar för denna tolkning är att hon inte uttalat sade att tävling var mer
olämpligt för just flickor än det var för pojkar. Carlquist formulerade sig också till viss del i
normativa ordalag om flickornas egenskaper. Då handlade det om de yttre attributen i form av
smink och kläder. Flickorna skulle vara naturliga, underströk Carlquist. Detta har jag tolkat
som en ett sätt att avsexualisera flickorna för att gymnastiken skulle stå i fokus. Att vara
Sofiaflicka innebar därmed att vara del av en ”naturlig” livsstil, en livsstil som Carlquist
ansåg fostrade de bästa av medborgare.
Sofiaflickorna fick ett mycket varmt mottagande i både svensk och internationell press enligt
källmaterialet. Metaforiskt höjdes de upp till en gudomlig nivå, betraktades som gudinnor och
beundrades för sin perfektion. På så sätt nådde Carlquist önskvärd effekt med sina
Sofiaflickor som representanter för hennes gymnastik. I högre grad beskrevs deras gymnastik
som feminint kodad i utlåtandena än vad Carlquist själv gjorde, vilket kan ha berott på att det
var flickor som utförde gymnastiken. Flickorna uppskattades för att de visade mjukhet i
rörelserna, för att de var lätta och rytmiska i sitt utförande och beskrevs som naturliga i många
avseenden. Mycket ofta berömdes de för att utföra gymnastiken med skönhet.
Även i utlåtandena fanns dock andra tongångar och flickorna tillskrevs egenskaper och
förmågor som inte bara befäste deras uppfattade kvinnlighet. De berömdes också mycket för
att de visade kraftfullhet i gymnastiken och kroppslig behärskning, samt för att de hade hög
koncentrationsförmåga. De uppfattat svåra redskapsövningar som genomfördes noterades och
de gavs därmed också uppskattning för sin prestationsförmåga. Flera betraktare såg dem som
bevis för att femininet kunde kombineras med kraftfullhet. Liksom Carlquist själv, lyfte också
betraktarnas röster fram egenskapen att flickorna var djärva och att de visade framåtanda. Det
ställdes stora förhoppningar på Sofiaflickorna. De beskrevs som moderna och tillskrevs
funktioner av att vara representanter för Sverige, både i förhållande till fysisk fostran och på
ett diplomatiskt plan. Det kan förmodas att detta också skänkte flickorna självförtroende.
Ur Sofiaflickornas perspektiv framkommer deras egna upplevelser av åren som Sofiaflicka till
större del än de egenskaper de uppfattades tillskrivas. Träningsdisciplinen upplevdes som
hård. Carlquist uppfattades som mycket dominant och detta var bland annat varför hon inte
ifrågasattes, även om vissa förhandlingsmöjligheter fanns. Av det som flickorna mindes mest
var detta resorna och uppvisningarna. Bland annat upplevdes de ge flickorna möjligheter till
att exempelvis lära sig språk och att möta människor i andra länder men också att anpassa sig
efter andra människor, så som sina kamrater i truppen. Flickorna hade positiva upplevelser av
att stå i centrum, samt att bära förtroende och ansvar. Detta var i sin tur något som byggde
upp deras självförtroende.
Fram kommer bilden av en flicka som både utmanade men också bekräftade tidens
kvinnoideal. Sofiaflickan var å ena sidan modig och kraftfull, ambitiös och värd att anförtros
med ledarskapsroller och ansvar. Genom att både utmana och bekräfta rådande ideal ansågs
de vara representanter för något nytt och progressivt. Samtidigt skedde detta inom en ram som
inte utmanade allt för mycket. Behagfullheten och skönheten i deras kroppar och rörelser
betonades kontinuerligt. Hade deras sätt att röra sig, samt deras kroppar, uppfattats som mer
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maskulina är det möjligt att detta hade skapat mer diskussion. Bakom denna feminina
gymnastiska ram som legitimerade verksamheten kunde ändå dessa flickor tillskrivas
egenskaper och förmågor, samt ges upplevelser som flyttade fram positionerna för kvinnor
och flickors liv genom att framställa dem, och få dem att uppleva sig själva, som starka,
kapabla, och djärvt presterande människor med gott självförtroende. De begränsades i och
med att de skulle förkroppsliga bilden av Sofiaflickan, den välartade, disciplinerade och
naturliga flickan, progressiv men ändå konfirmerande till tidens kvinnoideal, men detta gjorde
också att de ansågs värda att visa upp. Därmed möjliggjordes resorna med mera av att de
bekräftade delar av idealet samtidigt som de stod för något nytt. De tilläts att faktiskt ta plats
på grund av detta. Genom att vara traditionell fanns det också möjligheter till att fortsätta
framåt mot något progressivt.
Det fanns som sagt för denna flicka en given ram att förhålla sig till. Det var en speciell typ av
flicka som skulle förkroppsligas, och om det fanns svårigheter till att anpassa sig, fick inte
flickan samma möjligheter som dem som kunde anpassa sig bättre. På detta sätt framstår
konstruktionen av Sofiaflickan som ett genuskontrakt, skapat av Maja Carlquists
föreställningar om flickan och gymnastik. Även om flickorna i någon mån kunde förhandla,
var konstruktionen av Sofiaflickan till stor del statisk. De som fortsatte att gymnastisera under
Carlquist godkände på så sätt den konstruktion som de förväntades att uppfylla. Som
Sofiaflicka visste flickorna dock att om de fortsatte inom föreningen fanns det chans till att få
upplevelser som många andra i deras ålder inte fick.
Sofiaflickorna framstod genom konstruktionen av dem som svenska representanter för Lings
gymnastik efter rytmens princip. De uppfattades till viss del mer som detta än att de var
flickor. Även om det fanns erfarenheter hos de intervjuade Sofiaflickorna där framför allt
manlig publik sexualiserade dem, visar de övergripande reaktionerna på att rollen som
Sofiaflicka kunde skapa möjligheter till att avsexualisera deras kroppar. Till skillnad från
Helena Tolvhed, som bland annat har visat hur kvinnliga olympier framställdes som
”skönhetsdrottningar” i nyhetspressen, visar undersökningen på att Sofiaflickorna främst
uppskattades för skönheten och skickligheten i deras gymnastiska förmåga. I likhet med Bodil
Formark kan detta förstås som att rollen som Sofiaflicka, i och med exempelvis den
gymnastikdräkt de bar, skapade handlingsutrymme för att vistas i det offentliga rummet och
detta på många platser i världen. Det är möjligt att de avsexualiserande tendenserna kan ha
kommit av det faktum att många av Sofiaflickorna uppfattades som flickor i bemärkelsen att
de var barn. Detta visar därmed, till skillnad mot tidigare forskning som undersökt idrottande
kvinnor, att som idrottande flicka var chansen större att inte sexualiseras på samma sätt som
vuxna kvinnor. Samtidigt uppfattades de också som blivande kvinnor men även om de
identifierades i dessa positioner symboliserade de ändå ungdomen som sådan, vilken ansågs
vara en av deras främsta funktioner under resorna i utlandet. De stod för ett kraftfullt, naturligt
friskt kvinnoideal som Anna-Karin Frih har visat började definiera flickan till viss del efter
sekelskiftet 1900. På så sätt pekar min undersökning på att fram till mitten av 1900-talet hade
utvecklingen nått längre och var dessutom under förändring.
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Den tidsperiod som har analyserats i denna uppsats har i förhållande till genus, feminism och
jämställdhet ofta betraktas som konservativ och bakåtsträvande. Hirdman har ingående
granskat tidens mycket föga progressiva husmorsideal. Genom att utgå från flickan istället för
den vuxna kvinnan, samt genom att välja en metod som varit öppen för olika resultat, har jag i
denna undersökning kunnat nyansera bilden av den genuskonservativa efterkrigstiden fram till
slutet av 1960-talet, samt bidragit med en utökad förståelse av Hirdmans teori om
genuskontrakt. Det skapades en miljö av kunskapsöverföring och kvinnlig homosocialitet
inom Sofiaflickorna. De ställdes i rampljuset och gavs möjligheter att ta plats offentligt över
hela världen. Sofiaflickorna begränsades och formades av omgivande aktörers åsikter om
flickor men denna konstruktion gav dem också möjligheter som kan uppfattas som
progressiva för tiden, att komma utanför kvinnans plats i hushållet och styra över vad de
skulle spendera sin fritid med, även när de växt upp från flickor till kvinnor. Sofiaflickorna
kan uppfattas som en liten del av den svenska historien under efterkrigstiden. För att förstå
hur kvinnoideal förändras och jämlikhet skapas räcker det dock inte med att endast granska de
stora och omvälvande händelserna och perioderna, hur viktiga de än är. Tillsynes obetydliga
processer i liten skala måste också belysas och analyseras. Det som hände under perioden när
inget hände.

5.1 Avslutande ord
Maja Carlquist avled 1968. Efter henne fortsatte resorna utomlands i ett antal år till. Elisabeth
berättar dock att uppmärksamheten runt Sofiaflickorna började avta allt mer, vilket hon tror
berodde på televisionens definitiva genombrott. Då kunde människor exempelvis se den
sovjetiska gymnasten Olga Korbut, ”Sparven från Minsk”, direkt genom en TV-skärm
genomföra en gymnastik med betydligt mer avancerade redskapsövningar och rörelser än den
som Sofiaflickorna utförde. Många av de rörelser som Carlquist införde genom Lings
gymnastik efter rytmens princip används till viss del inom Sofiaflickorna idag men i övrigt
har föreningen följt med tiden och har idag exempelvis en utbredd tävlingsverksamhet. Precis
som med linggymnastiken, var även Carlquists system inte till för att bestå i samma form över
tidens gång. Vad som dock har bestått är vänskapen mellan de flickor hon fostrade som
representanter för hennes system och som fortfarande kan tänka tillbaka på både träningar och
resor i sin vardag, upplevelser som de fick genom att ha anpassat sig till en alldeles speciell
form av livsstil under sina år som barn och unga vuxna.
Låt oss återkoppla till den fråga jag ställde i de inledande passagerna. Jag ville veta hur ett
antal svenska tonårsflickor kom att gymnastisera på en terrass framför Empire State Building
för nästan 70 år sedan. Det vet vi nu: för att de hade vad som krävdes för att vara Sofiaflickor.

5.1.1 Vidare forskning
Denna uppsats har endast undersökt några aspekter av Maja Carlquists metoder och
Sofiaflickorna. Framför allt är en stor del av materialet i Carlquists personarkiv fortfarande
outforskat. Med ett större källmaterial är det möjligt att också undersöka förändringen över tid
inom Sofiaflickorna själva och inte endast i förhållande till tidsperioden. Ytterligare ett
intressant perspektiv som inte har framkommit till stor grad är det från Svenska
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Gymnastikförbundet. Vad var förbundets förståelse av Sofiaflickorna och hur var förbundets
relation till Carlquist? Det vore också intressant att ytterligare sätta Sofiaflickorna i relation
med andra gymnastiktrupper bestående av flickor vid tiden, exempelvis Idlaflickorna, den
andra kända gymnastiktruppen i Stockholm vid tiden. Idlaflickornas grundare var Ernst Idla,
således en man. Hur skiljde hans sätt att fostra Idlaflickorna från Carlquists sätt? Detta vore
intressant att undersöka. Slutligen har uppsatsen visat att möjligheterna är stora till att
upptäcka en mer dynamisk genushistoria i tidsperioden som sådan. Det behövs fler studier
som är öppna för tolkningar om detta. Detta har inte minst flickperspektivet visat. Inom både
idrottsforskning och flickforskning finns det många historier som bara väntar på att
återupptäckas. Jag hoppas att denna uppsats har påbörjat detta arbete.
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Summary
“Unusually well-gymnastized lasses”
Gender and progression within the Sofia Girls 1942-1964
This master thesis has studied the Swedish gymnastics troupe, the Sofia Girls 1942-1964. The
troupe was created in 1936 by Maja Carlquist, who taught a system of Ling gymnastics which
she called “Ling’s gymnastics after the principles of rhythm”. After the breakthrough at the
Berlin Olympics in 1936, the Sofia girls went on several exhibitions in Sweden and abroad,
where they presented their gymnastics to different kinds of audiences. At this time, the girls
were in their adolescence and early adulthood but they started their journey within the Sofia
girls when they were children. This was during the post Second World War period which
generally has been considered gender conservative in Sweden, often being called the “decade
of the housewife” in contrast to the late 1960s when gender relations started to become
increasingly criticised, for example through second wave feminism.
The objective has been to study the construction of the Sofia girl from an analytical
perspective on girlhood. This has been done on the basis of three different viewpoints: Maja
Carlquist's own discussions, the written statements about the girls from Swedish and foreign
representatives, audiences and news press, as well as written accounts and interviews with
former Sofia girls. Questions have included to which degree the Sofia girls conformed to the
ideals of womanhood at the time, as well as what opportunities and limitations which were
created for the girls. The answers have been sought by systematically reviewing how the
different voices attributed the Sofia Girls with characteristics and abilities, as well as the
experiences of the girls. Little historical girlhood research with the focus on physical activity
and sport has been written but it is a topic which is important to explore in order to understand
how sport affects girls’ lives today and how that came to be.
This study has also aimed at developing gender theoretical concepts, this by placing them on
groups within society during the chosen time period which has not previously been
understood through this lens. In this case, it is the girl instead of the housewife. By using
Yvonne Hirdman’s concept of the Gender contract, I have tried to nuance the understanding
of the time period and of the concept itself. Instead of focusing on Hirdman’s analytical words
“dichotomy” and “hierarchy”, the method has taken its starting point in “characteristics and
abilities” and “experiences”. This has created opportunities for an analysis based on the
Gender contract which does not direct the results automatically in the direction of differences
between men and women and subordination of women.
The findings include Maja Carlquist’s way of ascribing the Sofia Girls a variety of
characteristics. She attributed them with abilities such as strength and courage and presented
them as able to perform challenging exercises, considered having masculine coded qualities.
Through her actions, she credited the girls capable of having good leadership skills, which
encouraged the girls to take responsibility. She was reluctant of having their gymnastics titled
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as “women gymnastics”. However, she made difference between boys’ and girls’
characteristics and abilities, writing about girls with words like "softness" and "grace", while
describing boys as having a powerful mentality. She expressed negativity towards having the
Sofia Girls participate in competitions. This could be understood as both a time typical
opinion about girls and competition but also as following the competition resistance in the
tradition of Ling gymnastics. Furthermore, she wanted the girls to be natural, creating rules
about makeup and hairstyles, as well as food habits. In this way, Carlquist constructed a
particular kind of girl: the Sofia Girl.
The statements of the audience both conformed and differed from Carlquist’s understandings.
Similarly, the girls were attributed with characteristics and abilities that not only consolidated
their perceived femininity. They were acclaimed for displaying strength, bodily control, and
high concentration ability, particularly in relation to the perceived difficulties in their
exercises. Several spectators saw them as proof that feminine gymnastics could be combined
with power. However, in difference to Carlquist, the Sofia Girls’ gymnastics was primarily
written about as “women’s gymnastics”. There were great expectations resting on the Sofia
Girls in many respects. They were described as modern and attributed functions of being
representatives of Sweden, both in relation to physical education and on diplomatic levels.
The perspective of the Sofia girls themselves focuses on experiences rather than
characteristics and abilities. Maja Carlquist’s training discipline was considered tough. She
was perceived as being very dominant and this was why she was not questioned, although
there existed some opportunities of negotiation for the girls. The journeys and travels were the
most recalled experiences by the girls. They were perceived as giving the girls opportunities
to, for instance, improve their language skills, meeting people in other countries, as well as to
adapt to other people. The girls held positive experiences of being at the centre stage, as well
as having confidence and responsibility. This in turn built up the girls’ self-esteem for their
continuing lives.
The results have shown that the Sofia Girl was a girl which challenged but also very much
conformed to women's ideals of the time period. They were on one hand limited by the fact
that they were supposed to embody the Sofia Girl; the well-behaved, disciplined and natural
girl. If there were difficulties in adapting, the girl did not get the same opportunities as those
who could adapt better. As a result, the journeys and exhibitions were made possible by the
girls conforming to the ideal while at the same time, being part of something new, which
created latitude for them. The findings therefore show that in being traditional, there were also
opportunities to move forward towards something progressive. In this way, the construction
of the Sofia girl appears as a gender contract, created by Maja Carlquist's construction of the
girls and gymnastics. This study has thus nuanced the theory of the Gender contract, as well
as nuanced the understanding of the conservative post-war period in Sweden. The experiences
of the Sofia Girls can be considered a sign that even during this time period, change was in
progress in the gendered ideals of girls and women. More research needs to be written to
explore this further – what happened during the time period when nothing happened.
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Bilaga 1
Intervjuguide
1. Att bli Sofiaflicka. Berätta om din tid som Sofiaflicka
 Hur gammal var ni var när ni blev Sofiaflickor? Vilket år?
 Hur kom det sig att du blev Sofiaflicka? Berätta om hur detta gick till?
 Hur gammal var du när du slutade? Vad var anledningen till att du slutade som
Sofiaflicka? Vad uppfattar du som den främsta anledningen till att flickorna
slutade med gymnastiken?
 Hur ofta tränade ni? Hur många timmar?
 Berätta om ett träningspass? Hur många var ni på träningspassen och vad
gjorde ni på träningspassen?
 Vad sade andra i er omgivning om att ni var Sofiaflickor?
 Var det någon gång någon som kritiserade er gymnastik? Tyckte att ni borde
göra den annorlunda? Att den var okvinnlig eller liknande?
2. Regler och ordning
 Fanns det speciella regler som ni behövde förhålla er till som Sofiaflickor?
Vilka var dessa? Vilka var svårast att hålla på?
 Skiljde sig dessa när ni var iväg och reste eller var de samma?
 Vad hände om reglerna inte efterföljdes?
 Hade Maja åsikter om era liv utanför gymnastiken?
 Förändrades reglerna med tidens gång under tiden ni var Sofiaflickor under
Maja Carlquist?
3. Berätta om Maja Carlquist
 Hur var Maja som tränare?
 Hur uppfattade ni att Maja såg på flickors idrottande?
 Brukade Maja förmedla sin kunskap vidare till er på andra sätt än via
träningen?
 Hur mycket brukade Maja involvera er själva i träningen?
 Pratade Maja mycket om sin gymnastiska filosofi? Vad som var syftet med
träningen?
 Hur var det med tävlingar? Hur ofta tävlade ni?
 Hur mycket var Maja involverad i träningen på slutet?
4. Berätta om Lillborn
 Jag skulle vilja veta lite mer om Lillborn. Hur använde Maja Lillborn?
 Det står bland annat att Maja valde vilka som skulle få komma till Lillborn.
Hur gick valet till? Vilka var det som gjorde valet? Vad var det för kriterier?
Beteendemässiga kriterier?
 Vad hände om man inte blev vald till Lillborn?
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Hur kunde en dag på Lillborn se ut?
Hur många uppvisningar kunde elittruppen göra, vilken del av året gjorde ni
flest uppvisningar?
 Vad hade ni på er under uppvisningarna?
 Vad tyckte ni om uppvisningarna? Berätta om hur rutinerna för en uppvisning
kunde se ut?
 Vad tyckte ni om uppvisningarna?
 Hur uppfattade ni att publikens reaktioner brukade bli?
 Hur bestämdes det vilka som skulle få följa med på uppvisningarna, både inom
landet och utomlands?
5. Berätta om uppvisningarna utomlands
 Hur ofta var ni på utlandsresor under Maja och även efteråt? Flera gånger även
efteråt.
 Berätta om hur dessa resor finansierades?
 Var att åka utomlands något ni gjorde ofta med era föräldrar, förutom med
Sofiaflickorna?
 Hur kändes det att ställa sig på uppvisningarna? Var det en situation som ni
upplevde någon annanstans i er vardag? Berätta om några speciella upplevelser
som ni kommer ihåg extra mycket.
 Hur var reaktionerna på er utomlands? Uppfattade ni att det fanns det någon
skillnad på reaktionerna utomlands mot dem i Sverige?
 Har ni några minnen av om ni någon gång blev kritiserade?
 Hur viktigt var det att ni representerade Sverige?
6. Efter Sofiaflickorna
 Efter att ni själva slutat som aktiva Sofiaflickor, vad hände då?
 Vilka arbeten fortsatte ni vidare med?
 Vilka uppfattar ni var de största lärdomar som ni fick med er av att vara
Sofiaflicka?
 Har det varit något som har definierat er i efterhand?
 Hur stor kontakt har ni haft med föreningen i fortsättningen?
 Om ni inte hade varit Sofiaflickor, hur tror ni att era fortsatta liv hade sett ut
då? Inte rest lika mycket.
 Har ni varit fysiskt aktiva efter Sofiaflickorna?
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