
30

Sk å n Sk I dro t t S H I S t or I a

V i sätter oss ner på Mastio. ”En kväll i juni” 
sjunger Lasse Berghagen. Så kändes det den 
här dagen men det här var en dag i slutet av 

mars. Vädret var som det skulle kunnat vara i juni och 
allsångskungens ord hade kunnat gälla.

Jag och Lasse Twetman bestämde lunchträff på 
Sandra Mastios restaurang nere i Limhamns hamn. 
Inte långt ifrån där Lasse bor – ja faktiskt kortare än 
ett normalt stenkast eller åtminstone ett ”kast med li-
ten boll” (ni yngre, googla på det). 

Lasse ser som vanligt spänstig, solbränd och så där 
pigg ut som jag minns honom från 1970-talet, då vi 
bodde grannar på Nils Forsbersgatan. Men jag vet att 
det är kanske bara en fasad. Han har haft cancer i någ-
ra år och den har spridit sig med metastaser på flera 
ställen i kroppen. Hur blir det här samtalet, funderar 
jag.

När vi slagit oss ner för att beställa in den alldeles 
för goda lunchpizzan är frågan jag ställer:

 ”Hur mår du?”
En klassiker i idrottssammanhang men klart välbe-

fogad här och nu. 

– Jo, jag mår riktigt bra, säger han och sedan kom-
mer det en mindre utredning om det faktiska läget 
inkluderande en story om en bok i saken som han 
och Malmöprofilen Ola Ström skrivit, men där jobbet 
stannade av och kanske inte fullföljs: Han avslutar den 
här delen av samtalet med:

– Jag ska leva hela vägen och ännu har inget slagit 
ned mig. 

Det blev ingen bisats men nära på och sedan kom 
snacket in på det där med prestationsångest. Hur pre-
stationsångesten har skavt i nästan hela hans liv – från 
ungdomen och framåt.  Jag hade ju tänkt mig att få 
styra samtalet in på hans livslånga verksamhet i Friskis 
& Svettis men det var inte lätt. Lasse tillhör inte den 
där typen som följer givna mallar så det var bara att 
fånga det fortsatta samtalet i flykten.

– Prestationsångest har varit min följeslagare under 
hela livet. Den har satt krokben för mig många gånger 
utan att jag först har förstått det. Med mycket av li-
vet i backspegeln så har jag blivit klokare och förstått 
sammanhangen. Många tror att jag var/är extremt ex-
trovert men i själva verket är jag blyg och prestations-

Lasse Twetman 
Ski Club Skåne och Friskis

Av Bo Hultén

”Prestationsångest har varit min 
följeslagare under hela livet.”
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ångesten har legat som ett spöke bredvid mig ständigt, 
säger Lasse. Vi fortsätter snacket om blygsel och pre-
stationsångest och var rejält överens om att det är ing-
enting man skojar bort. 

Själv har jag arbetat bort min blyga framtoning ge-
nom att gömma mig bakom en mikrofon – så jag vet.

Jag säger: ”Någon har sagt att du är mannen som 
vill göra allt och vara bäst på det. Det stämmer alltså?”

– Jo det stämmer, säger han.
– Jag kunde inte undvara något och det skulle gå 

undan och jag ville verkligen vara bäst.

Men till slut hamnar samtalet där jag vill ha det. Om 
Lasse och hans baby: Friskis & Svettis.

 
Friskis som idrottshistoria?
Motionsidrott har en annan intresseplattform än den mer 
resultatinriktade idrotten. Likväl är just motionsidrotten 
minst lika viktig i detta sammanhang – i ett samman-
hang som utgörs av idrottshistoria. Här skall vi berätta 
om det som i vardagslag kallas ”Friskis” och är Malmös 
största idrottsförening och vi skall berätta historien om 
en man mitt i detta och han heter Lasse Twetman.

Ovan: Lasse Twetman är med och leder jympa på Ribban.
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Lasse Twetmans bakgrund
Få personer i Malmö har på ett sådant sätt personifie-
rat en idrottsförening i Malmö som Lasse Twetman. 
Den ende jag kan jämföra med är kanske MFF-höv-
dingen, Eric Persson. Kanske inte – men, kanske ändå. 
Det finns beröringspunkter mellan dessa två herrar 
som vi skall komma tillbaka till senare.

Låt oss gräva längst bak i den här historieskrivning-
en. Låt oss backa bandet ända tillbaka till mitten av 
förra seklet. Ja, precis i brytningen mellan de första 
och andra fem decennierna – nämligen 1950. Då föd-
des Lars Olof Twetman i Malmö. 

Hans pappa Torsten, född 1918, och mamma Ing-
rid, född 1921, gav Lasse, som han själv uttrycker det 

”en bra och fin barndom som jag bär med mig som ett 
stort varmt minne”.

Det typiska 1950-talsnamnet Lars blev naturligtvis 
till Lasse helt analogt med hans åldersklasskollegor, 
Bosse, Hasse och alla de andra som växte upp i ett 
rosa Bullerbyskimmer som omgav decenniet efter kri-
get. Lasse bodde vid Sergels väg i Slottsstaden. Skol-
mässigt var Fridhemsskolan första anhalten sedan blev 
det Borgarskolan och S:t Petri skola.

Twetmans idrott innan inträdet i motions-
verksamheten

– Jag var idrottsnörd redan från början. Det var fri-
idrott i MAI. Träning och löpning var i fokus. Sedan 
kom jag i väg till USA ett år på high school och då blev 
det basket. När jag kom hem som 16-åring fortsatte 
jag i Herkules (numera Malbas) som klubben hette då 
men det blev också mycket fotboll. Jag hann med en 
allsvensk match i basket och i Malmö FF blev det ett 
JSM-guld i fotboll. Jag fanns överallt inom idrotten och 
jag ville vara bäst. I allt och helst lite till. Fotbollen låg 
mig varmast om hjärtat och hade det inte blivit som det 
blev – ja, då hade det nog blivit fotboll på och bredvid 
planen i många år. Ödet ville dock annorlunda.

Ja, det var ju det där med beröringspunkten med Eric 
Persson. Eric kallade in Lasse en dag på sitt kontor. 
Efter JSM-guldet. Han gick dit med stora förhopp-
ningar men de grusades mer än vad det ryms grus i en 
nedslagsgrop för en längdhoppare. Lasse hade hopp-
ats på A-lagsspel i MFF men Eric sa: ”Du ska spela 
A-lagsfotboll.”

Lasses hjärta bultade än mer. Jaaa – tänkte han. 
Eric fortsatte:

”Vi har just skapat ett samarbete med Limhamns IF, 
som vår farmarklubb och vi vill att du ska spela där 
nästa år och utvecklas.”

– Egentligen ett fint erbjudande men jag tog det ne-
gativt – blev helt förkrossad. Jag tränade och spelade 
i Limhamn i ett halvår och flyttade sedan till Örebro.

Det blev alltså Örebro och studier. Fotbollen hade 
han ju inte släppt och väl framkommen till Örebro 
ringde han upp ÖSK:s tränare – som vid den tiden 
var legendaren Orvar Bergmark. Presenterade sig och 
Orvar blev eld och lågor över att en av MFF:s talanger 
hade hittat vägen till Närke och socialhögskolan. Man 
bestämde att Lasse skulle komma ner och träna dagen 
därpå. Nästa dag kom, men det blev ingen träning. 

– Min prestationsångest stoppade mig. Jag dök ald-
rig upp på träningen med Örebro och jag har ångrat 
det nästan ett helt liv, säger Lasse i dag.

Det blev en socionomexamen i Örebro och en del 
andra studier men inga fler examina under 1970-talet. 
Sen tog det några år innan det skulle bli dags för hans 
livsuppgift – Ski Club Skåne och Friskis och Svettis. 
Det är då omgivningens tryck på Lasse får in honom i 
en hörna så han arrangerar skidgympa och förberedel-
ser för fjällsemestrar för kompisar och ur detta kom-
mer Ski Club Skåne till stånd.

Hur skall vi väva ihop Lasse med Ski Club Skåne 
och Friskis & Svettis?

Jo, svaret kan vara att vi skapar en tidslinje där Las-
se och hans arbete får gå hand i hand så här:
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3 september detta år bildas Ski Club Skåne. Arne 
Bredow var mannen som samlade ihop ett 70-tal 
intresserade på restaurang La Petite France. Den 
tolfte i samma månad hölls det första träningspas-
set. Detta ägde rum på Kirsebergsskolan med 100 
deltagare i en hall för 40 personer. Lasse Twetman 
rekryterades för att hålla i skidgympan. Inled-
ningsvis körde man tre pass i veckan. Det var fullt 
redan från dag ett. Jämförelsevis kan nämnas att 
när Friskis startade i Stockholm, kom en person på 
första träningen.

Ski Club Skåne fick sitt eget första kansli och 
kontakt togs med Johan Holmsäter i Stockholm. 
(Holmsäter är grundaren av Friskis & Svettis i hu-
vudstaden). Detta för att inleda ett samarbete.

Har föreningen växt till 800 medlemmar och i 
tidningen Arbetet skriver man ”Ski Club Skåne – det 
är utförsåkningsklubben som är Malmös snabbast växan-
de g ymnastikförening”. Kostnad för gympan är 50 kr 
per termin för ett pass i veckan och 75 kr om man 
kör två.

1 000 medlemmar och skidgympan börjar fasas ut. 
Man kommer fram till att det är mer glad motions-
gymnastik man sysslar med. Lasse, eller ”Twetis” 
som han kallas, fortsätter som ideell ledare vid si-
dan om sitt arbete.

Vid årsmötet den 26 mars ändras namnet till 
Friskis & Svettis, Malmö. Ski Club Skåne blir en 
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Det blev många etablerings-
projekt under 38 år för Lasse 
Twetman. Bilden till vänster 
är tagen 1979, den till höger 
2009.

L a s s e Tw e T m a n
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undersektion i föreningen. 1 745 medlemmar, där-
av 75 procent kvinnor och 325 olika pass i veckan.

Det är inte bara gladjympa som finns på pro-
grammet. Det här året startar man vattengympa- 
grupper och jogginggrupper. Utepassen på Ribban 
samlar ungefär 1 000 personer varje gång och är 
rejäla manifestationer i friskvård. 2 juni är utepas-
set på Ribban en del av inspelningen av Solstollarna, 
teveprogrammet som utspelade sig just på Ribers- 
borg. En serie som var en form av mer vuxet 

”Sommarlov” och innehöll glada, snygga och toki-
ga människor. SvT anmäls av flera privata gymnas-

tikföreningar för otillbörlig reklam. Programmet 
friades dock i Radionämnden.

Utvecklas Friskisprogrammet ytterligare med 
bland annat ”Väntabarn-gympa” och cirkelträning. 
Ett träningspass på Tallriken med teveinspelning 
av Solstollarna samlar 3 000 personer i regnrusk. Ola 
Ström har nära kontakter med Friskis och döper 
om Friskis till ”Knegoffs gympa” i teveversionen.

Skaffar sig Friskis den första ”egna” anläggning-
en när man hyr Parkmöllan. Nio anställda och 100 

1985 1986

1987
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ideella ledare finns engagerade. Rökförbud i hela 
anläggningen. Provocerande i det sena 1980-talet 
men naturligtvis helt i linje med Friskis ideologi.

Inträffar något revolutionerande i Friskis & Svettis- 
världen. Friskis Malmö skaffar sig ett gym. Det var 
vid den tiden så provocerande att man ett tag ris-
kerade att uteslutas ur landets Friskis-organisation. 
Styrelsen var dock inte med på noterna när Lasse 
föreslog att bowlingbanorna skulle byggas om till 
gym. Han fick hota med att hyra dem själv och till 
slut backade man. Nu när vi skriver år 2022 har 
alla Friskisföreningar i landet egna gym. Förening-
en kör 79 olika pass i veckan och finns på nio olika 
skolor med sin verksamhet plus den egna verksam-
hetshubben Parkmöllan.

Växtvärken är stor i Friskis. 47 ledare leder 2 664 
pass under året och nu börjar man köra innegympa 
också under sommaren

Skrotas Ski Club Skåne. I en artikel i klubbtid-
ningen frågas en del ledare om ”hur många man 

kommer att vara i Friskis om tio år”. Lasse Twet-
man säger 15 000 medlemmar. År 2001 har man 
14 873 – inte så mycket fel alltså.

Då flyttar kansliet till Frans Suells gamla som-
marresidens bakom Folkets park.

Är året när man inte skall expandera. Kvalitets-
säkring är ordet för dagen och man får rejäl ord-
ning i verksamheten. Ur kassaflödet kan man note-
ra att föreningen betalar 90 000 kronor till Stim för 
att få använda musik i verksamheten.

Nu blir det ytterligare en platå för medlemstill-
växten. 7 222 är siffran när året summeras. 200 
ledare leder 106 olika pass i veckan och tolv an-
ställda jobbar heltid.

Det moderna språket gör sitt intåg. Gympa blir 
jympa och på Parkmöllan tränas det 364 dagar det 
året. Den där sista 365:e dagen sker ytbehandling 
av golvet.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Motsatt sida: Jättejymporna på 
Ribban och i Pildamsparken var 
signifikativa för F&S på 1980-och 
1990-talen.

T.h: Lasse Twetman med två gympa-
ledare under tidigt 1980-tal.
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Tar formerna för lokalen på Ön fart. Den gamla 
flygplansfabriken skall bli jympaland. Spinning blir 
ordet för dagen i Friskis lokaler. Lasse Twetman 
får återigen slåss för en verksamhet. Liksom när 
det gäller gymintroduktionen är det han som går 
segrande ur striden.

Spinningen startar och detta tillsammans med 
starten av verksamheten på Ön får Friskis den 
häftigaste kicken av medlemmar någonsin. Över 
10 000 medlemmar finns med innan året är slut.

Spinning startar också på Parkmöllan och för-
eningen får sin första hemsida. Friskis finns med 
andra ord också i cybervärlden.

Fortsätter man att växa. Både medlemsmässigt 
och verksamhetsmässigt. Gåing, spinning med 
styrka och styrka med skivstång är nya aktiviteter i 
ett ständigt växande program. 275 funktionärer är 

verksamma i föreningen och man ser ingen ände 
på tillväxten i föreningen.

Öresundsbron invigs och Friskis får en jym-
pagrupp också i Danmark. Blygsam start med 63 
medlemmar. Seniorträning är en ny rätt på menyn.

Ön byggs ut och den fysiska ytan på verksam-
heten expanderar.

Heleneholmsanläggningen införskaffas och 
byggs om. Friskis tredje anläggning blir ett faktum. 
2004 är också året när gymverksamheten blir stör-
re än jympadelen rent verksamhetsmässigt. När 
gymmet på Heleneholm är klart under 2005 är det 
stans största gym på nästan 800 kvadratmeter. 

Nu är den fjärde anläggningen på gång. Ute på 
Johanneslust täcks de ingående tågskenorna och 
det kommer in jympa – och träningsalar.

1996

1998

1999

1997

2003, 2004–2005

2007

2001–2002

2000

T.v: Friskis i Malmö blev störst i 
Sverige men målet var ännu större.
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Under året sker en 30-procentig ökning av antalet 
medlemmar. Man passar 30 000-personersstrecket. 
Johanneslustanläggningen invigs och är 4 000 kva-
dratmeter stor. Världens största Friskisanläggning.
 

Cirkelfys återinförs på programmet. Det var så 
verksamheten inleddes för 30 år sedan. Medlems-
stocken 2009 innehåller 35 149 medlemmar. Under 
årens fram till 2009 har över 100 000 Malmöbor 
tränat på Friskis. En tredjedel av alla invånare har 
tränat på Friskis någon gång. Momentant 2009 
innebar det att 12 procent av alla Malmöbor var 
medlemmar i Friskis & Svettis. Tittar man på an-
talet medlemmar i den totala Friskisorganisationen 
i landet var fem procent av alla svenskar medlem-
mar i Friskis & Svettis.
 

Flyttar man kansliet från Frans Suells sommar-
hus till grannfastigheten vid Heleneholm. När man 
tittar in i verksamhetsberättelsen inser man vilken 
koll man har haft under Lasses ledning när det 
gäller statistiken på besök, träningar, medlemmar 
och allt som kan förvandlas till siffror och statistik.
Undrar om någon förening i Malmö har haft något 
liknande.

Efter peaken 2009 i medlemsantal har utveckling-
en kommit ifatt Friskis. Från 35 000 medlemmar 
ner till 22 267 – ett rejält tapp med andra ord.

Efter 30-årsjubileet tillkommer Kronprinsen 
och Swedbank stadion som lokaler. Swedbankav-
talet sägs upp 2021 och lokalerna återgår till MFF. 

Lasse initierar också längre öppettider för att med-
lemmar skall kunna träna sent. Inget som styrelsen 
såg med blida ögon men det fick fortsätta. Numera 
är ju de mindre gymmen i Malmö öppna dygnet om. 
Lasse tyckte också att man skulle införa ”äta-bättre- 
program”. Att lägga sig i folks matvanor var ett 
stort ”no-no” från Friskis men Lasse startade ett 
samarbete med färdigrättsföretaget Foodbox. Suc-
cé och stora intäkter för föreningen.
 

Lasse Twetman slutar i Friskis som verksam-
hetsledare och chef. Han hade velat sluta i några 
år. Nedgången i medlemsantal och några felaktiga 
vägval runt 2010 spädde på prestationsångesten. 
Efter 38 år i verksamheten slutar han. Tolv tim-
mar om dagen, sex dagar i veckan hade tagit ut sitt 
pris. Separationsångesten blev djup och han blev 
sjuk. Separationsångesten har han kommit över 
men sjukdomen sitter kvar. På meritlistan inom 
Friskis förutom livsgärningen på arbetsplatsen är 
att han blev hedersmedlem i Friskis i Kristianstad, 
Vellinge, Göteborg samt också i hemmaföreningen 
Friskis Malmö. På nationell nivå satt han i FS Riks 
styrelse under 20 år.

Utvärderingen eller sanningens ögonblick 
Jag ställer frågan till Lasse:

”Vad gjorde du bra och vad gjorde du mindre bra un-
der alla de här åren som verksamhetsledare i Friskis?” 

– Det jag vet att jag gjorde bra var att ”hitta på”. 
Leta efter och hitta trender och nyheter innan någon 
annan hade gjort det och sedan också omsätta detta i 
verksamheten. Jag är bra i rollen som starter. 

– Det som inte har varit lika bra är att vi efter pe-
aken 2009 hade lite av hybris. Friskisideologin gjor-
de att vi inte hade förmåga att utvärdera, omvärdera, 

2008

2013

2009

2015

Också …

2017

L a s s e Tw e T m a n
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göra omvärldsanalys och ställa om. Vårt motto var: 
”Vi skulle erövra världen och vi skulle göra det stor-
skaligt.” Stora anläggningar, massor med folk men när 
framväxten av mindre dygnsöppna anläggningar kom 

– var vi inte på tårna. I dag skulle jag jobba med mindre 
anläggningar. Max 1 500 kvadratmeter med närhets-
känsla. Träning lokalt i en lokal som känns annorlunda 
än de Friskis hade och har. Tappet av antalet medlem-
mar har varit stort sedan 2009. Andra aktörer har tagit 
över. Här skulle man vilja backa bandet och göra om. 
Men det går ju inte.

Slutet 2017
Lasses tid i Friskis slutade 2017. Efter 38 år vid rodret. 
Han var många gånger kontroversiell och inte alltid så 
populär för sitt sätt att marknadsföra sina idéer. Under 
de första åren efter att han sagt upp sig så var det fros-
tigt mellan Lasse och Friskis. Det har mjuknat under 
de här åren och sedan några år är man återigen ”on 
speaking terms”. Lasse är en grå eminens som man 
lyssnar på och det finns anledning att skänka några 
tankar till en man som gett allt och lite till för att vi 
andra skall må bra.

Lasse i dag
Det som upptar Lasse liv markant numera är vården 
av tre båtar placerade i Limhamns hamn, Norra fiske-
hamnen och vid kajen precis utanför hans bostad.  

Det började med att man hade en fest hemma hos 
Lasse och utanför låg en gammal, illa medfaren liten 
fiskebåt. Den projektstyrde Lasse föreslog festdeltagar-
na att man skulle ta hand om båten och göra ”folk” av 
den. Lasses förtroende som båtmänniska fanns defini-
tivt inte hos festdeltagarna. Det hela blev först till intet 
men Lasse fortsatte att forska kring båten och dess äga-
re. Till slut fick han tag på densamme och efter ett antal 
förhandlingar kom båten i Lasses ägo och han bjöd in 
till en ny fest där han förklarade att han köpt båten och 

att man nu skulle renovera. Ett sällskap bildades: ”Be-
vara Explorer” och då menar vi båten och dess namn. 
Sedan den dagen – sommaren 2020 – har det lagts ner 
1 000-tals timmar på båten. Tändkulemotorn i sig var 
ett problem som tog några 100 timmars arbete. Men 
i dag är båten renoverad. Bidrag har skaffats via nya 
renoveringskamrater, sponsorer och ytterligare två 
båtar (Absolut och Strandskatan på Limhamn) finns nu 
vid kajen och dessa skall få sin omvårdnad. Projektet 
med båtarna har vuxit från ett socialt aktivitetspro-
jekt för gamla vänner till ett bidragsgivande projekt 
till Cancerfonden där man också tillverkar och målar 
strandskator i trä. 

Två söner finns det också, idag 22 och 24 år unga. 
Där läggs det engagemang så klart. Men det är inte 
bara båtarna och sönerna som engagerar. Hans kamp 
med och mot cancern är ständigt närvarande. En 
kamp där han aldrig släpper taget frivilligt. När vi 
skiljs åt faller orden ungefär så här:

”Du får hålla dig vid liv tills den här artikeln finns 
i tryck. ”

”Jag lovar”, säger Lasse och knallar hem via kajen i 
Limhamn. När Lasse lite senare läser den här texten – 
så tillägger han:

– Det har blivit en båt till och en hodda. Prestations-
ångesten har släppt!

T.h: Lasse Twetman med sina 
båtar i Explorerprojektet.

”Det har blivit en båt till och en hodda. Prestationsångesten har släppt!”



39

L a s s e Tw e T m a n


