
OS-spåret

De olympiska spelen är världens 
största idrottsarrangemang.
Lär mer om spelens historia genom 
att ta OS-spåret genom museet.
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De olympiska spelen har en lång historia. 
Förebilden är antik men det är den år 1894 
bildade Internationella olympiska kommittén 
som står bakom de moderna spelen. OS i 
Stockholm 1912 spelade en framträdande 
roll i spelens utveckling och innebar ett 
genombrott för OS efter en trög start.

OS-spåret

Omslagsbild: Ulrich Salchow 
Foto: Pressens bild/TT Nyhetsbyrån
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1. Roddbåt använd vid OS 1912
Ladugårdsgärdet har i alla tider varit en central plats för 
Stockholmsidrotten. Roddtävlingarna under OS i Stockholm 1912 
avgjordes i vattnet söder om Riksidrottsmuseet och i museets närhet 
avgjordes även tävlingarna i simning, simhopp, vattenpolo och skytte.

2. Hyllning till Ling
Konsterna har spelat olika roller vid olympiska spel. Men mellan 1912 
och 1948 var måleri, skulptur, musik, litteratur och arkitektur olympiska 
tävlingsgrenar. Vid OS i London 1948 vann skulptören Gustaf Nordahl 
guld med skulpturen.

3. Stockholmsolympiaden
Stockholm-OS 1912 har beskrivits som de bästa spelen dittills, 
välorganiserade med bra arenor för tävlingarna. De utgjorde 
genombrottet för den olympiska rörelsen och för första gången fanns  
det deltagare från alla fem kontinenterna.

4. Ulrich Salchows skridksor
Vid OS i London 1908 hölls tävlingar inte bara under sommaren utan 
även i oktober, de kallades olympiska vinterspel. Sverige deltog i 
konståkning och fotboll. I herrarnas konståkning blev Ulrich Salchow 
Sveriges första OS-guldmedaljör i en vintersport.

Entréplan

Övre plan
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1. Roddbåt använd vid OS 1912
De flesta idrottsanläggningar som användes vid OS i Stockholm 
1912 finns inte längre kvar. Många tävlingar avgjordes på 
provisoriska arenor, varav flera var belägna på Ladugårdsgärdet, i 
närheten av Riksidrottsmuseet, Stockholmsidrottens vagga.

De olympiska roddtävlingarna avgjordes söder om museet, där 
man rodde i båtens riktning på det sammanhängande vatten som 
utgörs av Djurgårdsbrunns- och Nybrovikarna. De erbjöd lugna 
vatten, möjlighet att ta emot stora mängder åskådare och var 
centralt belägna. På minussidan fanns att man där inte kunde 
erbjuda en rak roddbana, banan svängde innan den passerade 
under Djurgårdsbron på väg mot målet.

Simtävlingarna avgjordes i ett simstadion i Djurgårdsbrunnsviken. 
Simbassängen var 100x20 meter och omgavs av flottbroar. Utanför 
banan fanns en 10 meter hög trampolin. Vattenpoloplanen låg mitt 
i bassängen, med målen hängande i linor.

Merparten av skyttetävlingarna under OS avgjordes vid Kaknäs. 
Skjutbanorna hade anlagts redan 1890, men byggdes ut för att 
rymma tävlingar i miniatyrgevär, gevär och armégevär, pistol och 
revolver.

Roddtävlingar i utriggade åttor under OS 1912. På bilden syns det tyska laget 
Berliner Rudergesellschaft, som i semifinalen blev slagna av Leander Club, England. 
Foto: Axel Malmström/SCIF
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2. Hyllning till Ling
Konsterna har spelat olika roller vid olympiska spel. I dag ges de 
plats i kulturprogram i anslutning till spelen. Med start i Stockholm 
1912 till och med London 1948 var måleri, skulptur, musik, litteratur 
och arkitektur dock olympiska tävlingsgrenar.

Konsttävlingarna var IOK-ordföranden Pierre de Coubertins speciella 
skötebarn och han administrerade själv tävlingarna i Stockholm, där 
guldmedaljen i litteratur gick till Ode till sporten, skrivet av Georges 
Hohrod och Martin Eschbach, vilket visat sig vara en pseudonym för 
Coubertin själv. 

Sammantaget kan konstateras att guldmedaljörerna i konst sällan 
fick någon uppmärksamhet utanför sina respektive hemländer. 
Sverige vann två OS-guld i konst, 1932 genom David Wallin och 
målningen Vid Arilds strand och 1948 genom Gustaf Nordahl och 
skulpturen Hyllning till Ling. Statyn finns i dag framför entrén till 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Amerikanen Walter Winans är ensam om att ha vunnit OS-guld i 
såväl konst som idrott; i skulptur för American trotter 1912 (finns 
på Centralföreningen för Idrottens Främjandes kansli i Stadions 
klocktorn) och i skytte 1908.

3. Stockholmsolympiaden
OS i Stockholm 1912 blev en stor svensk framgång såväl 
organisatoriskt som resultatmässigt. Tävlingarna var de dittills 
största med tävlande från alla världsdelar, gemensamma regler 
för idrottsgrenar skapades och nya tekniker som målkamera 
och elektrisk tidtagning introducerades. I tävlingen mellan 
de deltagande nationerna placerades sig Sverige i topp. Det 
framgångsrika arrangemanget bidrog till att skapa en positiv syn 
på idrotten i det svenska samhället och på den olympiska rörelsen 
internationellt.

Tävlingarna i Stockholm visade på OS potential, inte bara som 
en samling idrottstävlingar utan även som en sammanhållen 
hyllning till idrotten. De lade grunden för den olympiska rörelsens 
utveckling. Flera viktiga element i den olympiska ritualen 
introducerades. Dessa har senare kompletterats med OS-flaggan 
(Antwerpen 1920), den olympiska elden (Amsterdam 1928), 
OS-byn (Los Angeles 1932) och fackelstafetten från Olympia på 
Peloponnesos, Grekland (Berlin 1936). 

På en punkt blev dock OS 1912 en missräkning, spelen lockade 
inte alls så många turister till Stockholm som arrangörerna hade 
hoppats på.

Starten för damernas 
lagkappsimning  
4 x 100 meter frisim i 
OS 1912. Foto: SCIF

Gustaf Nordahls skulptur 
Hyllning till Ling, 1948. 
Foto: Expressen/ 
TT Nyhetsbyrån
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4. Ulrich Salchows skridskor
Ulrich Salchow är i konkurrens med Gillis Grafström Sveriges 
främsta konståkare genom tiderna. Han blev världsmästare tio 
gånger, Europamästare nio gånger och då konståkning gjorde 
OS-debut i London 1908 var det Salchow som vann guldet. 
Engelsmännen anordnade nämligen olympiska vinterspel, i 
oktober, där konståkning samsades med boxning, fotboll, lacrosse, 
landhockey och rugby.

Motståndet mot att ta upp vinteridrotter på OS-programmet var 
dock starkt från Norge och Sverige. Vid OS i Stockholm 1912 ingick 
därför inga vinteridrotter även om det fanns förslag om att en 
olympisk vinteridrottsvecka skulle anordnas. Nordiska spelen var 
heliga för de svenska arrangörerna och OS fick inte rubba dem. Det 
innebar att svenskarna inte tog chansen att ange tonen även för 
vinterspelen. Sverige har inte heller fått en ny chans att arrangera 
vinter-OS, trots att man kandiderat sju gånger.

Konståkarna Ulrik Salchow och Gösta Sandahl, 1915. Foto: Pressens bild/TT Nyhetsbyrån

Övningsuppgifter
Följ OS-spåret genom Riksidrottsmuseet och lös uppgifterna till varje 
station.

1. Roddbåt använd vid OS 1912

Läs texterna vid roddbåten och besvara frågorna.

a) Området kring Riksidrottsmuseet har varit populärt när det gäller att 
organisera idrottstävlingar: Varför har det varit det?

b) Finns det några arenor kvar från OS i Stockholm 1912?

c) Vad tror ni byggandet av stora idrottsarenor innebär för det lokala 
idrottslivet?

2. Hyllning till Ling

Läs texterna vid skulpturen i utställningen Spelplatsen och svara på 
frågorna.

a) Går det att tävla i konst?

b) Är det någon skillnad i att tävla i konst jämfört med att tävla i idrott?

c) Idrottsutövning och idrottsutövare kan inspirera konstnärer: Vilka andra 
exempel på idrott och konst ser ni i utställningen?

d) Vilken idrott gör sig bäst som konst?

3. Stockholmsolympiaden

Läs texterna och titta på filmen i utställningen Tiden och svara på frågorna.

a) På vilket sätt skiljer sig olympiska spel från andra stora idrottstävlingar?

b) Har alla som velat kunnat delta vid OS?

c) Hur kan idrott och politik höra ihop?

d) OS-arrangörer hoppas alltid att spelen ska locka många turister, gör de 
alltid det?

4. Ulrich Salchows skridskor

a) De nordiska länderna var negativt inställda till att arrangera vinter-OS. 
Tror ni att programmet för vinter-OS hade sett annorlunda ut om Stockholm 
arrangerat vintertävlingar 1912 och svenskar fått bestämma vilka grenar 
som skulle vara med?
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