Betydelsen för Sverige av OS i Stockholm 1912 1. Så växte OS fram
Syftet med detta exponat är att med hjälp av vykort och förklarande texter ge en
bild av hur OS i Stockholm växte fram, framför allt de svenska idrottsinsatserna
med andra händelser vid OS 1912 och något vad det innebar för svensk idrott de
närmast följande åren. Då det i år för övrigt är 125 år sedan första moderna spelen
arrangerades i Aten ger vi extra mycket utrymme om spelens framväxt allt från de
antika spelen.
Vykorten är till viss del hämtad från de två serier som utgavs av Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag i Stockholm. Dessa serier omfattar totalt över 450 kort.
Ibland finns det siffror inom parentes och det är då numret i respektive Granbergsserie.
Den första Granbergsserien med lite gulaktiga kort syns på vissa sidor. De är tryckta
1912 på ett för den tiden ovanligt kartongpapper. De är framställda i autotypi – en
vanligare benämning är boktryck. De har därmed ett raster och det var en föregångare till offsettryck. Denna tryckmetod var relativt ovanlig vid denna tiden.
Den andra Granbergsserien är tillverkad på ett gråvitt på den tiden normalt tunnare papper. Vi kallar det som regel ljustryck och i bland äkta fotografi. Vykorten
är alltså riktiga fotografier kopierade på ett kraftigt fotopapper med tryckt baksida.
Metoden valdes för att snabbt kunna få fram korten.
Fotografens namn framgår inte på något av korten i Granbergsserierna, men karikatyrkorten är tecknade av Torsten Schonberg.
Vid övriga kort har jag angivit tryckmetod samt förlag och fotograf där så är känt.
De 25 mest ovanliga vykorten har omgivits med svart ram.
Den främsta källan att få fram information har varit ”Olympiska Spelen i Stockholm 1912 – Officiell redogörelse”, vilken gavs ut 1913 och är på över 1.000 sidor
samt en artikel i boken Postryttaren 2012 av Göran Heijtz.
Per Bunnstad till Eslövia 2021
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1.1 Antikens OS

Olympiska Spel anordnades i antikens Grekland med start år 776 före
Kristus och sedan i nästan 1200 år.
I England arrangerades på 1600-talet något som kan liknas vid OS men
upphörde efter cirka 60 år.
I Grekland hölls en form av inhemska OS från 1859 och ett tag framöver men blev bara en nationell företeelse som självdog. I Frankrike
försökte man något liknande olympiska spel på 1700-talet men utan
framgång. I England hölls också
från 1800-talet något som kan liknas vid OS. Även i Sverige gjordes försök med ett inhemskt OS på
1830-talet.
I det antika Grekland var idrotten närmast ett vardagsinslag. När
man började tävlingsidrotta är inte
känt men det var långt före det att
de olympiska spelen startade år 776
före Kristus. Mycket tyder på att
idrotten började blomstra på Kreta
och i den egeiska övärlden. Ännu
äldre former av idrott kan spåras till
Mellersta Östern och Egypten.
På Kreta utvecklades olika former
av fysisk träning och så småningom
även uppvisningar och tävlingar.
De mykenska grekerna tillerkänns
tävlingsandan inom idrotten. Så
småningom blev det olympiska
spel. Ursprungligen var det endagsspel som hölls till guden Zeus ära
vart fjärde år. Senare övergick man
till spel i fem dagar. År 393 efter
Kristus förbjöds spelen sedan de urartat.
Byggnaderna i Olympia bevarades
till viss del och numera är de betydelsefulla på annat sätt, som turistmål.
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Olympia. Vy över det forna Olympia.
Tryck: Omkring 1900 med okänt förlag.

Olympia
Tryck: Ljustryck. Foto: Rudolf Rohrer, Athen – cirka 1900.
Vykortet är från ruinerna av Olympia. Att det fanns lite kvar från forna tiders olympiska spel gjorde
nog att tanken på moderna spel växte fram lite lättare.

Antique Olympiade. Tryck: Till OS i Antwerpen 1920.

Olympiska Spelen. Diskus. Tryck: Ljustryck. Förlag: C.
Eleftheroudakis, Athenes. Diskus var en av grenarna i antikens
Olympiska Spel. Fotot är från omkring 1900, vykortet likaså.

Marathon. Förlag: Minerva, utgivet av Sokol.
Sokol var en förening grundad 1862 lite i olympisk anda. Föreningens mål var både
att verka för kroppslig fostran och att stärka den tjeckiska och slaviska identiteten.
Man hämtade inspiration från antikens och renässansens gymnastik.

Vianos på Kreta. Tryck: Ljustryck. Förlag: Nicolaus Alikiotti, Candie (Heraklion).
Idrotten på det grekiska fastlandet kom från Kreta. Detta vykort är skickat 1906 till den OS-svensken
Clarence von Rosen som år 1900 blivit medlem av Internationella Olympiska Kommittén och som
var en av de högre ledarna vid OS i Stockholm.

Phryne på Poseidons fest i Olympia.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Granbergs, Stockholm, som även
gav ut de två stora OS-serierna. Import omkring 1910.
Målning: Henryk Siemiradzki (1843–1902).
Olympia sätts inte bara i sammanhang med idrott utan även
med berget Olympos och de mäktigaste gudarna där.
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Delphes. Le Stade – Stadion. Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd omkring 1905
De pythiska spelen var i antikens Grekland festspel som hölls nära Delfi på berget Parnassos södersluttning vart fjärde år. Spelen var inspirerade av de Olympiska spelen som ägde rum i Olympia.
Stadion i Delfi är den från antiken bäst bevarade i hela Grekland.
Delfi har haft vinnare i antika OS som år 512 med Timasitheos

1.2 Moderna OS formas
Den som tog tag i frågan om OS var Pierre de Coubertin. Han var
en fransk baron, pedagog, idrottsledare, författare och tidningsutgivare.
Han var huvudtalare vid den franska idrottsunionens femårsjubileum på Sorbonne-universitetet i Paris den 25 november 1892. Här
lade han fram sitt förslag om olympiska spel. Han hade trott på
motstånd men hans förslag möttes av kraftiga applåder.
Den 23 juni 1894 hölls den första olympiska kongressen i Paris under Pierre de Coubertins ledning. Sex andra män från lika många
länder var med. En av dem var Viktor Balck från Sverige, som till
och med redan då föreslog OS i Stockholm.
Han skulle nå målet senare: Lilla Sverige lyckades som fjärde land
få OS och det är anmärkningsvärt.
Noteras kan att Demetrios Vikelas från Grekland blev den olympiska kommitténs förste ordförande. Han avgick efter spelen i
Aten och Pierre de Coubertin tog då över.

Rue Oudinot
Tryck: Ljustryck omkring 1905. Foto: Okänd.
Pierre de Coubertin föddes i ett hus vid Rue Oudinot i Paris och här hade han IOK:s högkvarter till
en bit in på 1915.

Casino Lausanne-Ouchy. Tryck: Ljustryck omkring 1900. 1915 flyttades IOK:s högkvarter från de Coubertins hem i Paris till Lausanne i Schweiz. Där var det inrymt i Casino de Montbenon 1915–1922. Sedan dess är Lausanne den olympiska huvudstaden.

Wilmore Street, Much Wenlock.
Foto och förlag: Okänt omkring 1915.
1890 kom Pierre de Coubertin till William Penny Brookes i Much
Wenlock och dennes hem på Wilmore Street. Där diskuterade de
möjligheterna att återskapa Olympiska Spelen.

De 100:e Olympiska Spelen i Much Wenlock.
Tryck: Offset. Foto: Nytryck 1986 av foto från omkring 1890.
Wenlock Olympian Games, från 1850, är en
 föregångare till de moderna Olympiska Spelen. De
organiserades av Wenlock Olympian Society och hålls varje år på platser över Shropshire, England,
centrerat till den lilla marknadsstaden Much Wenlock.
1890 kom Pierre de Coubertin till Much Wenlock för att få inspiration till ett världsligt OS.
Somrarna 1834 och 1836 anordnades Olympiska lekar i Ramlösa utanför Helsingborg i Sverige med
Gustaf Johan Schartau som initiativtagare. Det blev ingen succé . 1843 försökte han i Stockholm
men inte då heller med någon större framgång.
I Aten genomfördes en form av inhemska olympiska tävlingar under 1860- och 1870-talen.
Även på andra håll gjordes försök med OS.

3

Sorbonne. Grand Amphietheatre.
Tryck: Ljustryck. Foto: Elecrophot, Paris – omkring 1905.
Det var här på Sorbonneuniversitetet som Pierre de Coubertin den 25 november 1892 höll sitt tal
och där han lade fram förslaget om olympiska spel.

Panorama från Mounychia.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd omkring 1900.
Mounychia är namnet på en brant kulle i Pireus, Grekland. Simtävlingarna hölls på öppet vatten utanför hamnstaden Pireus.

2 Spelen 1896–1908
2.1 OS i Aten 1896

Det var helt naturligt att Grekland skulle få det första moderna OS 1896.
Den 6 april 1896 var det dags för första Olympiska Spelen i modern tid. På
plats fanns ungefär 240 idrottsmän från 13–14 nationer – uppgifterna om
antalet nationer går i sär. Det blev åtta sporter: cykling, fäktning, gymnastik, tyngdlyftning, skytte, friidrott, simning och brottning. Rodd ställdes in
på grund av dåligt väder. Sverige hade endast en tävlande. Det var Henrik
Sjöberg som tävlade i 100 meter, längd, höjd, diskus och gymnastikens
hopp. Bästa placeringen var som fyra i höjd på 1,60 meter.

Georg 1. Tecknare: Oreb, 1902.
Det var vanligt med karikatyrer på regenter även om just detta
vykort är ovanligt. Diskus var en gren redan i antikens OS.

Grekland. Foto: Omkring 1910.
En karikatyr med Pierre de Coubertin i grekisk folkdräkt.
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Vy av
Stadion.
Foto:
Stadion
i Aten
vid åren
för OS
1896.

Karikatyr för OS i Aten 1896.
Tryckeri: Armanino, Genua. Förlag: De Paolo & Fiecchi, Venedig.
Humor på högsta nivå.

Paris. Världsutställningen 1900.
Tryck: Ljustryck. Foto: Privat.
I mitten Sveriges byggnad vid utställningen och till höger Greklands.

2.2 OS i Paris 1900

Paris. Utsikt från kyrkan Saint Gervain.
Tryck: Ljustryck. Foto/förslag: ELD.
Maratonloppet startade vid Boulognerskogen och gick vidare i centrala
delarna av staden.

1900 var turen kommen till Paris i Frankrike. Här hamnade OS som
en sidodel i en världsutställning och den kom verkligen i skymundan.
Ernst Fast (1881–1959) tog Sveriges första OS-medalj och det var
just i Paris. Det var i maraton som han tog brons.
Ernst fick aldrig någon medalj då han hade lämnat tävlingsområdet
när det skulle delas ut priser. Det var för övrigt inte medaljer vid detta
OS utan priserna bestod av porslinsvaser.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. – CONCOURS
D´AÉROSTATION
Tryck: Ljustryck
Detta är det enda kortet som är känt från OS 1900 då man under OS ser
idrottsplatsen Vincennes, dock ingen aktivitet vid tillfället.

Paris 1900.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänt omkring 1913.
Ett av 3–4 motiv från en japansk serie med OS-kort utgivet efter OS i Stockholm 1912.
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Bois de Vincennes.
Tryck: Ljustryck. Foto och
förlag: Okänt omkring 1906.
I velodomen arrangerades
bågskyttet under OS 1900.

Washington University, St. Louis.
Tryck: Boktryck med kartongpapper.
Ett ofrankerat vykort från omkring 1902 från det område där OS hölls 1904. Det finns inga dåtida
kända vykort från själva tävlingarna, vilka hölls på universitetsområdet.

Bridge and Culvert, Forrest Park, St Louis.
Tryck: Färg. Foto och förlag: Okänt omkring 1900.
Fridfullt men 1904 sprang man här i maratonloppet.

2.3 OS i St. Louis 1904

1904 upprepades upplägget från år 1900. Även i St.
Louis i USA arrangerades OS i samband med en
världsutställning och inte blev det bättre direkt.

Flanagan. U.S.A.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Granbergs (20)
John Flanagan vann OS i släggkastning 1900, 1904 och 1908. Nu blev det ingen tävling för Flanagan
1912 då han hade återvänt till hemlandet Irland.

Sheridan. U.S.A. Tryck: Ljustryck. Förlag: Granbergs (27).
Martin Sheridan vann diskus vid OS 1900, 1904 och 1908 men
deltog inte 1912 eftersom han 1911 hade slutat att tävla.
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Lewald.
Förlag: Bokhandel i Berlin
omkring 1915.
Lewald besökte världsutställningen i St. Louis på uppdrag
av sitt hemland och han kom
att bli landets starke man i
kampen för kommande OS i
Tyskland. Han var redan vid
besöket i St. Louis med i den
tyska olympiska kommittén.

St Louis 1904.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänt.
Japan gav omkring 1912 ut en serie från olympiska spel. Kortet från 1904 kan ifrågasätts då Japan
inte hade några deltagare och det kanske i själva verket i stället var någon tävling i Japan.

2.4 Extra-OS i Aten 1906
Det var helt naturligt att Grekland skulle få det första moderna OS 1896.
1906 firades tio år med OS med ett lyckat extraspel i Grekland. Sverige
hade en stor trupp och tog 14 medaljer: 2 guld, 5 silver och 7 brons. Sverige
blev med det elfte nation.

Svenskarne mottagas i Sapheion.
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänd.
Spelen i Aten avgjordes 22 april - 2 maj och bilden bör vara från den 22 april eller någon dag före.
Aten. Storbritanniens och Greklands kungar gör entré på Stadion.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Pallis & Cotzias, Aten.
Kung i England var Edvard VII. Motsvarande i Grekland var Georg I som går längst fram. Det var
Georg 1 som öppnade spelen.

Söderström hoppar staf. Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd.
Bruno Söderström bar 1906 den svenska fanan. I stavhopp tog han silver
och brons i fristilsspjutkastning. Vid OS 1908 vann han brons i stavhopp.
Han vann fyra SM i stavhopp och satte svenskt rekord fyra gånger.
Söderström var med om att kring 1909 introducera bowlingen i Sverige.
Dessutom grundade han tidningen Idrottsbladet.

Den svenska truppen.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Athanassladis Frères, Aten.
Sverige skickade 39 aktiva till Aten. Genom bidrag plus att de
aktiva själva betalade 100 kronor per man fick man ihop till
resor och uppehälle.

OS-stadion i Athen 1906.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Pallis & Cotzias, Athenes.
Startpunkten för maratonloppet. Segrare blev William Sherring från Kanada med John Svanberg
från Sverige som tvåa.

Hellström på 1500 m löpningen. Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd.
Kristian Hellström tog brons. Segern gick till en löpare från USA och silver till en brittisk löpare.
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Lemming kastar spjut.
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Lemming var en mångkunnig friidrottare som under sin karriär blev svensk mästare i grenarna stavhopp, kula, diskus, slägga och spjut. Han vann dessutom medaljer i höjdhopp, längdhopp och tresteg.
Hans bästa gren var spjutkastning där han ståtar med tre guld från olympiska spel i varianterna fri
stil, bästa hand och modern stil. Han har ännu ett guld från de extra olympiska spelen i Aten 1906
och därutöver tio SM-guld.
Häcklöpning.
Tryck: Ljusryck. Foto och förlag: Okänt.
De svenska framgångarna var stora vid extraspelen 1906 men i häcklöping blev det ingen medalj.

Minne från Svanbergsfesten 1907.
Tryck: Ljustryck. Förlag och tryckeri: Stockholms-Tidningens klichéanstalt.
Svanberg noterade sex svenska rekord och två världsrekord. Hans bästa resultat var på 3.000 meter
med 8.54 och 10.000 meter med 32.18,4. Båda tiderna var världsrekord.
1909 proffsförklarades John Svanberg efter det att hans fru sålt en del av hans priser som den värdefulla pokalen från OS i Aten. Svanberg fortsatte då att tävla som proffs i långlopp i USA. 1910 blev
det segrar i maratonlopp i både Chicago och New York.

Mellander och Svanberg med priserna.
Tryck: Ljusryck. Foto och förlag: Okänt.
Hjalmar Mellander tog ett guld och John Svanberg två silver.

Fest för medaljörerna.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd
1906 firades tio år med OS med ett lyckat extraspel i Grekland. Sverige hade en stor trupp och tog 14
medaljer.
Vid hemkomsten till Sverige hölls en stor fest för de framgångsrika svenska deltagarna.
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Greklands kung George.
Konstnär: Dayle.
En karikatyr över den grekiske kungen Georg, mannen som
öppnade olympiska spelen 1906 men även spelen 1896.

2.5 OS i London 1908
Under extraspelen i Aten 1906 tog IOK helt sonika ifrån
Rom rätten att arrangera spelen 1908 eftersom det rådde
kaos inom idrottsorganisationerna där. IOK frågade då
England om de kunde ta över spelen 1908.
Eftersom den engelske kungen Edward VII fanns på plats
i Aten 1906 och då gav sitt stöd för OS i London innebar
det att även om det fanns två organisationer i England,
British Olympic Association (BOA) och British Olympic
Council (BOC), som skulle komma överens, var det inte
troligt att de skulle gå emot kungens vilja.
I slutet av november 1906 fattades det formella beslutet
om att spelen skulle gå i London 1908.
Spelen i London avgjordes under två 14-dagarsperioder. En i juli och en i oktober. Den i oktober kallades för
Olympiska Vinterspel.
Sverige hade skickat nästan 180 aktiva till London och
framgångarna uteblev inte. Sverige blev tredje bästa nation. Hemmanationen Storbritannien vann i suverän stil
med USA som tvåa.
1912 var det så tänkt att spelen skulle gå till Berlin, men
det kom annat emellan. Det blev i stället Sverige med
Stockholm som fick äran att arrangera.

The Franco-British Exhibition. King & President Falliéres leaving Royal Pavillion.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Davidsons.
Liksom 1900 och 1904 var OS en del i en världsutställning men 1908 fick OS stor uppmärksamhet.

Franco-British Exhibition – The Stadium from balloon.
Tryck: Ljustryck. Foto och kopieringsrätt: Wakefield. Rotary Photo.
Detta stadion var mycket imponerande och man ser simbassängen i vänsterkanten.

Olympiska Spelen i London. Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt men ingår i en svensk
vykortsserie från OS 1908.
Polaris 1 hade byggts i Skottland 1899 och de finska OS-deltagarna åkte med henne till Hull, dit hon
gick i reguljära turer från Helsingfors. Lite träning ombord var alltid bra.

De danske Skytteföreningers Gymnastikhold ved de Olympiske Lege i London 1908.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Frederik Torne, Ryslinge.

Per Thorén. Tryck: Ljustryck.
Per deltog i vinterdelen av OS 1908 och det blev brons efter
landsmännen Ulrich Salchow och Richard Johansson.
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Olympiska Spelen i London, Gångtäflan å 3500 m. Engelsmannen Webb leder.
Tryck: Ljustryck
Ett svenskt reklamkort efter OS 1908, skrivet men ofrankerat. Svensken Einar Rothman blev sjua.
Sverige blev tredje bästa nation i OS 1908 med 8 guld, 6 silver och 11 brons.

Ett försöksheat i 1500 m.
Tryck: Ljustryck.
George Butterfield var en av världens främsta på 1500 meter men lyckades inte nå finalen vid OS
1908.

Olympiska Spelen i London. Hugo Wieslander i Stadion.
Tryck: Ljustryck.
Hugo Wieslander, då 19, ställde upp i fem grenar med en femteplats som bästa resultat. Vid OS 1912 blev han medaljör.

Olympiska Spelen i London. Finalen i 100 m. simning.
Tryck: Ljustryck
I 100-metersfinalen deltog svenske Juhlin och han tog brons. Det blev seger för en simmare från
USA med en ungrare som tvåa.
Pietri Dorando
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Rotary Photo.
Dorando Pietri var en italiensk maratonlöpare som närmast stupade på innerplan i ledning men diskvalificerades då funktionärer hjälpte honom över mållinjen. Han hette Dorando i förnamn
även om de flesta verkade tro att det var hans efternamn.

IOK:s session i Luxemburg 1910.
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Vid sessionen tog alla män ett beslut, att tillåta damer att tävla i siming vid OS i Stockholm.
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3. Så fick Stockholm OS 1912
3.1 Kungligheternas påverkan

Svenska Konungahuset.
Tryck: Ljustryck.
Det svenska kungahuset spelade faktiskt en betydande roll i den svenska idrottens utveckling.

Konungen anländer till Stadion. Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Kungafamiljen var kära gäster på Stadion. Detta är troligen vid Nordiska Spelen 1916.

Marstrand Konung Oscar spelar Lawn-Tennis.
Tryck: Ljustryck.
Oscar II spelade också tennis.
Kortet är ganska vanligt i svartvitt men sällsynt som färgkort.

Det svenska kungahuset hade länge haft en välvillig inställning till idrotten. Oscar II upplät
exempelvis i mitten av 1880-talet mark på Norra Djurgården till Idrottsparken.
Kronprins Gustaf introducerade tennisen i Sverige. Han blev sedermera kung Gustaf V och
som tennisspelare Mr G.
Gustaf V var beskyddare för OS i Stockholm 1912 och idrotten betydde mycket för kungligheterna då och även senare. Flera kungar har varit aktiva idrottsmän och idrottsledare.

De kungliga vid lawn tennis tävlingarna (61).
Kungen och flera andra ur kungahuset syntes vid många av OS-tävlingarna.

Olympiska Spelen i London. H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf på Stadion.
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
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H.M. KONUNG GUSTAF V Olympiska spelens beskyddare (1).
Kungen var en viktig del av OS i Stockholm.

3.2 Nordiska Spelen

NORDISKA SPELEN I STOCKHOLM 1905. SKRIDSKOSEGLING Å STORA VÄRTAN.
Tryck: Ljustryck. 3586. N:s Lj., Sthlm.

NORDISKA SPELEN I STOCKHOLM 1905.
H.K.H. KRONPRINSEN OCH ÖFVERSTE BALCK.
Tryck: Ljustryck. Foto: 3581. N:s Lj., Sthlm.

Det kanske viktigaste argumentet för Stockholm vid
valet av OS-stad var vanan att arrangera stora sportevenemang.
Från 1901 hade man genom Viktor Balck hållit
Nordiska Spelen som var ett mycket stort vinterevenemang som påminde mycket om ett vinter-OS.
Under den dryga vecka spelen pågick sjöd hela
Stockholm av aktivitet. Med spelen introducerades
sporter som bandy och ishockey för en svensk pu-

NORDISKA SPELEN. TOMTARNAS TÄFLAN (1909).
Tryck: Ljustryck. Förlag: Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm. Konstnär: Georg Stoopendaal.

NORDISKA SPELEN 1905. Distansridten Uppsala - Stockholm. Vid målet.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm. N:r 7.

blik och kom att bli folksporter. Spelen rymde även
kulturella inslag och fosterländska manifestationer,
mycket typiskt för den tiden.
Nordiska Spelen arrangerades sju gånger i Sverige
-01, -05, -09, -13, -17, -22 och -26 samt -03 i Oslo.
Genom spelen hade de svenska idrottsledarna skaffat sig erfarenhet att genomföra ett stort upplagt arrangemang som nu kom väl till pass när Stockholm
skulle arrangera sommar-OS.

Nordiska spelen i Stockholm 1909. Kronprinsessan och Prinsessan af Teck på skridskor.
Tryck: Ljustryck. N:s Lj., Sthlm.
Kungahuset var på den här tiden lite av pionjär inom idrottens område.
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NORDISKA SPELEN 1901. Hockeyspel på Nybroviken.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.

3.3 Idrottsparken
Arenafrågan var viktig. Östermalms IP var bara några år gammal och man planerade för en upprustning
och modernisering. Idrottsplatsen invigdes den 30
september 1906, men 1910 bestämde man sig för att
bygga en ny idrottsplats.
Man kastade nu blickarna mot Idrottsparken, vilket
också var naturligt eftersom den arenan ägdes av
ett av Centralföreningen närstående bolag. Viktor
Balck var en av delägarna.
Idrottsparken hade invigts den 8 september 1896.

Stockholm från luftballong (Östermalm).
Tryck: Ljustryck Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.

Stockholm. Idrottsparken. Tryck: Boktryck. Förlag: Ny Tidning för Idrott.

Greve Clarence von Rosen var efter Viktor Balck den viktigaste
förkämpen för idrottens intåg i Sverige. 1899 skänkte han en
vandringspokal som skulle erövras vid en fotbollsturnering. På
vykortet från 1901 möttes AIK - Gefle i en final som slutade 1–1.
När Gefle året därpå la beslag på pokalen för alltid satte von Rosen upp en ny, ständigt vandrande, pokal som från och med 1903
till och med 2000 gällde Svenska Mästerskapet.
Clarence von Rosen blev 1904 ordförande i då bildade Svenska
Fotbollförbundet. Han var stiftare av Centralföreningen för idrottens främjande – det som i dag kallas RF, Riksidrottsförbundet.

Korten har odelad baksida varför dateringen kan göras till före 1905.
Idrottsparken ses rakt in och rakt ned från de svarta markeringarna i
ramkanterna. Parken revs för att ge plats åt Stockholms Stadion som stod
klar till OS 1912 och som än i dag spelar en betydande roll i huvudstadens
idrottsliv. Här spelar Djurgårdens IF som efter år 2000 är Sveriges näst
framgångsrikaste fotbollsklubb med sex SM-guld och totalt genom tiderna
14 SM-guld.
Vid sidan om Stockholms Idrottspark fanns två tennisplaner och två större
paviljonger, varav Tennispaviljongen var den östra och inrymde bland annat
två täckta tennisplaner med trägolv.

Idrottsparken.
Tryck: Ljustryck – på vanligt fotopapper, så kallat äkta fotografi.
Ofrankerat kort med handskriven text: Cl König på Xernia i Idrottsparken
1910. Claës König (1885–1961) deltog inte i OS 1912 men väl i OS 1920
och 1924.
På framsidan tryck i kortet: Wilhelm Lamm Kungl. hoffotograf.

Stockholms idrottspark ansågs vara en mönsteranläggning i sitt slag, och dess anläggande möjliggjordes genom att kung Oscar II upplät mark
på Norra Djurgården. Anläggningen var uppförd i
en lätt festarkitektur som präglade Sveriges äldsta
idrottsanläggningar.

Stockholm. Ingång till Idrottsparken.
Tryck: Boktryck. Förlag: Bernh. Franke & Co´s förlag, Stockholm. Import.
Frankerat 5 öre 3.7.05. Kortet bör vara taget omkring 1903.

Anläggningen omfattade bland annat en grusplan för
fotbollsspel och friidrott med en cementbana runtomkring. Cementbanan hade en omkrets på 400 meter, och
användes för cykling och löpning.
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Stockholm. Idrottsparken. Tryck: Boktryck.
Kortet bör vara taget 1905–1910.

4. Så blev Stockholm OS-stad
4.1 Stockholm berett...

Stockholm. Saltmätaregatan. Omkring 1901.
Tryck: Boktryck. Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Det nya seklet hade kommit men Stockholm var ännu ingen världsstad.
Stockholm. Strandvägen. Tryck: Ljustryck. Förlag: Ernst G. Svanström, Stockholm. No:
10726/8. Import.

Efter 1905 var det svenska flaggor för hela slanten. Unionen med Norge var
ett minne blott och nu frodades nationalismen. Vyn över Strandvägen, svenska flaggor och kungakrona visade att det fanns en stolthet. Några år efter
fotograferingen av denna vy blev det också OS, och inte alls långt från vyen.
En liten bit bort ses Djurgårdsbrunnsviken där det var simning, simhopp och
rodd. Lite till vänster bakom husen på Strandvägen låg Idrottsparken som
revs för att ge plats åt Stadion. Stockholmarna blev stolta över sitt Stadion.

Att Sverige skulle få OS var på ett sätt oväntat, på
ett annat sätt inte. I samband med unionsupplösningen 1905 hade Sverige genomgått något av en
nationell kris men det kom att bli bättre. Nationalismen växte sig stark och här kom idrotten att bli
en beståndsdel.
I Stockholm var det mycket uppåt. Kring 1905
bodde det 325.000 människor i staden och den
växte även utanför Tullarna. Stockholm var väl
ingen världsstad men gjorde anspråk på att bli en
sådan.
Med Viktor Balck i Internationella Olympiska
Kommittén fanns det möjligheter på idrottsfronten.
Två stabila idrottsorganisationer verkade: Centralföreningen för Idrottens Främjande och Svenska
Gymnastik- och idrottsförbundet som 1903 blev
Sveriges Riksidrottsförbund.

Barn och Olympiska Spelen i Skagersbrunn. Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
I Skagersbrunn i Värmland var det kring 1910 ”Olympiska Spel” för barn, vilket syns på den ena
fanan. Redan så här tidigt hade olympiska spelen slagit igenom.

Den svenska ansökan om att få arrangera OS var
väl underbyggd och föll IOK i smaken. När tyskarna så backade ur utsågs Stockholm den 28 maj
1909 enhälligt av IOK till att arrangera spelen
1912.
1912 års början var inte så kul: Titanic förliste,
August Strindbergs dödskamp och den svåra
Malmslättsolyckan med 22 döda. Det skulle ändå
bli en Solskensolympiad i Stockholm.
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Djurgårdspromenaden. Stockholm.
Tryck: Boktryck. Förlag: Granbergs,
Stockholm Omkring 1902. Djurgården
spelade då som nu en betydande roll i
svenskt idrottsliv och på Skansen intill
var det uppbyggda aktiviteter just för OS.

Titanics undergång.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Bamforth &
Co.
Vykortet stämplat 22 maj 1912 i England
visar Titanics undergång 14–15 april
samma år. Det var bara tre veckor innan
OS i Stockholm skulle inledas med tennisturneringen. Världen hade inte stannat
upp även om många sörjde.
Det fanns en tidigare olympier på
Titanic, Cosmo Edmund Duff-Gordon
som deltog i fäktning 1906 och som
överlevde. En annan som räddade sig var
Richard Norris Williams som deltog i
tennis 1924.

4.2 Stadion och invigning
Torben Grut ville skapa ett svenskt stadion med inspiration från
tidig historia, helt enkelt för att få en nationell stämning. Det var
något som var förhärskande på den här tiden – åren efter unionsupplösningen med Norge.

STOCKHOLM. Hufvudentren till Stadion.
Tryck: Ljustryck. Förlag: P. Fromm, Stockholm.
Stämplat 6.5.1912.

Ursprungligen hade organisationskommittén tänkt sig ett mer provisoriskt stadion på Östermalms idrottsplats, vilken efter spelen skulle nedmonteras. Dessa
tankar övergavs.
Stockholms Stadion är ett underbart byggnadsverk. Murarna är uppförda i rött
mälartegel och i fasaderna har Helsingborgs handslagna tegel använts.
STOCKHOLM. Utanför Stadion.
Tryck: Boktryck. Förlag: Granbergs Konstindustri AB, Stockholm.
Axel Leonard ”Acke” Hallgren (1885–1940) började som skämttecknare, var elev vid Konsthögskolan 1908–16.

Slutnotan för Stadion stannade vid knappt 1,2 miljoner kronor och det var för
1912 en mycket stor summa.

Gymnastikuppvisning i Stadion. Stockholm.
Tryck: Ljustryck.
Poststämplat 21.7.1912.

Man studerade svensk byggnadstradition från
stadsmurar och borgar under medeltiden. Sten
och tegel var det första man kom att tänka på.
Med detta som utgångspunkt valde man fasad i
handslaget tegel och detaljer i råhuggen granit.

Stockholm. Stadion (teckning från troligen 1912).
Tryck: Ljustryck. Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
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Stockholm. Stadion (teckning från troligen 1912).
Tryck: Ljustryck. Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.

Stadion invigdes den 1 juni 1912 och efter inmarschen
sjöng 500 sångare Hör oss Svea och Vårt land. Nationalismen var rådande.
Viktor Balck höll ett storstilat tal. Han inledde med
att tala om sin önskan om ökad hälsa och kraft för
nationens folk genom idrotten. Han berättade även om
Stadions tillkomst.

Invigningtalet hölls av kronprinsen Gustav Adolf,
men det var Kungen Gustav V som officiellt invigde
Stadion.
Från Stadions invigning. Sveriges Olympiatrupp defilerar förbi Kungl. Läktaren.
Tryck: Ljustryck. Foto: Sannolikt någon från Granbergs Konstindustri Aktiebolag som var förlag.

Stadion (utan titel på kortet).
Tryck: Ljustryck.
Invigningen av Stadion den 1 juni 1912 med Viktor Balck som talare.

Efter invigningen blev det uppvisning i gymnastik och
mycket annat. Hela staden sprudlade av liv denna dag.
Det var en folkfest både i och utanför Stadion.

Från Stadions invigning. 10,000 mtr loppet. B. Fock vid målet.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Granbergs Konstindustri AB, Stockholm.
Bror Fock löpte så bra på 10.000 meter att han blev uttagen till OS och ingick det svenska silverlaget
på 3.000 meter.

Invigningen.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd.
Granbergs hade ensamrätt på fotografering från Stadion
men det hindrade inte andra att ta bilder som kunde bli
vykort. Det finns ingen notering om vem som lät framställa detta vykort. Den svenska truppen är närmast och
till höger syns den kungliga läktaren.
En tom yta är gömd för att ge plats för detta vykort.

Det har skapats många oförglömliga ögonblick på
Stadion som:
1912: Anders Ahlgren och Ivar Böhling brottades i
över 9 timmar utan att matchen blev avgjord. 1942:
Gunder Hägg satte flera världsrekord i löpning.
1972: Ricky Bruch satte världsrekord i diskus –
68,40 meter. 1975: Anders Gärderud satte världsrekord på 3000 m hinder, tid:8.09,8 1987: Patrik Sjöbergs världsrekord i höjdhopp med 2,42 meter.
Stockholm Marathon och DN-galan är årliga arrangemang. Stadion användes för första gången 1987
till en popkonsert när Eurythmics gästade Stockholm. Senare har Rolling Stones, Bruce Springsteen
och Luciano Pavarotti med flera haft konsert här.
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Från Stadions invigning. Idrottstrupperna samlas i Stadion.
Tryck: Ljustryck. Foto: Sannolikt någon från Granbergs Konstindustri Aktiebolag som var förlag.
Kortet ingick inte i den långa serie av vykort som gavs ut under OS. Ned till höger ses tre scouter
som var frivilliga före och under OS.

5. OS-kort för att ge reklam för spelen
5.1 Stadion och stockholmsvyer

Granbergs Konstindustri Aktiebolag i Stockholm var känt för sina vykort och
före OS utgavs en serie på 87 kort men kort nummer 42 är okänt. Dessa kort
såldes som PR inför spelen.
Den första vykortserien gavs enligt en notis i Dagens Nyheter ut i slutet av mars
1912. Tidigast kända avstämpling är 6 april. Korten med nummer 1–79 utgavs
troligen samtidigt. Av ett reklamvykort framgår att kort 80–86 gavs ut den 4
maj. Kort 87 tillkom senare då det visar folk på Stadion som invigdes den 1 juni.

STOCKHOLM. Riddarholmen (31).
Det öppna vattnet har varit och
är viktigt för Stockholm. Så var
det även 1912.
OLYMPISKA SPELENS ORGANISATIONSKOMMITTÉ (4).
13 gentlemän och trots antalet blev
det tur med det mesta under OS i
Stockholm 1912.

ÖFVERSTE V.G. BALCK (3).
Viktor Balck var mannen bakom OS 1912.

Vasabron och Riksbanken (32).
Vasabron förbinder Norrmalm med Gamla stan och stod klar 1878. Året före OS ersattes de ursprungliga gaslyktorna av de nuvarande, som är formgivna i jugendstil.

Djurgårdsbron (38)
Här vid Djurgårdsbron var det faktiskt OS-aktiviteter 1912 eller snarare under. Roddtävlingarna gick
här och bara ett stycke ifrån fanns ett uppbyggt simstadion.
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STADION, interiör (40).
Hjalmar Molin studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien
i Stockholm.

5.2 Stockholmskort 		
med övertryck
För att marknadsföra OS påtrycktes ett 20-tal färgkort och svartvita kort med kända stockholmsvyer
med reklam för spelen.
Det trycktes på tyska, engelska, franska och italienska. De verkar också vara bevarande mest i just den
ordningen.

Stockholm. Kungl. Slottet.
Tryck: Boktryck. Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Italiensk text.

Stockholm. Skeppsholmen.
Tryck: Boktryck.
Italiensk text.

Stockholm. Skeppsbron från Stadsgården.
Tryck: Boktryck. Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Tysk text. Stämplat Stockholm 20.2.1912.

Korten såldes i Stockholm men även utomlands
som på den Svenska Konstutställningen i Brighton, Rese- och Turistutställningen i Berlin, utställningen i Turin samt vid Internationella
Hygienutställningen i Dresden.

Stockholm. Riddarhuset.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Granbergs Konstindustri AB, Stockholm.
Engelsk text.

Korten är relativt svårfunna och särskilt i frankerat
skick.
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Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Granbergs Konstindustri AB, Stockholm.
Fransk text. Skrivet 29.1.1912 men ofrankerat.

5.3 Idrottsmän – karikatyrer

FOTBOLL (7).
Den 29 juni startade fotbollsturneringen under OS, vilken kom att avgöras på tre arenor.

KULSTÖTNING. (18)
Vid OS 1912 var det två grenar i kulstötning: Mc Donald, USA, vann
i bästa hand och landsmannen Rose med höger och vänster hand.

LAWN TENNIS (12).
Tennis kom att bli den första grenen i OS 1912. Inomhustävlingarna startade redan den 5 maj.

Torsten Schonberg (1882–1970) var svensk tecknare och bildkonstnär. Schonbergs förmåga
att fånga det karakteristiska kom särskilt till uttryck i karikatyrer och skämtbilder. Han gjorde tidigt tecknade idrottsreportage som gavs ut i album åren 1907–1915.
Karikatyrer var mycket vanliga i pressen för 100 år sedan och förekommer än i dag, om än i
mindre omfattning. Då som nu kan det bli stor uppmärksamhet, exempelvis år 2005 med de
så kallade Muhammedbilderna i Jyllands-Posten. De senare kan dock mer kallas nidbilder
än karikatyrer som Torsten Schonberg och många med honom åstadkom.

VATTENPOLO (26).
Sverige var faktiskt en världsnation i vattenpolo i början av 1900-talet men numera är Sverige långt
ifrån världsklass.

FÄKTNING (8).
Fäktning har varit en OS-gren från starten 1896. För kvinnor blev det en OS-gren först 1924. Man
tävlar i florett, värja eller sabel.
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H. MORÉN (24).
Henrik Morén var ett stort svenskt OS-hopp men kom ”bara” på
plats 15. Hans sonson Mika Morén har också varit cyklist och har i
dag cykelaffär i Huddinge.

Torsten Schonberg tecknade även affischer, bokomslag och frimärksserier (1938–1945).
Han tävlade om OS-affischen men hans bidrag
vann inte.
Så här skrev man om Torsten Schonberg i samband med att han gav ut en bok 1914.
”Sportteckningens obestritt främste konstnär.
Med Schonbergs charmanta ”på kornet tagna”
teckningar ångrar ingen bekantskapen och ingen
det minsta sportintresserad försummar den.
För alla vänner av svenskt skämtlynne äro de
omistliga och de äro belysande för sportens och
de utövande idrottsmännens stora popularitet.”

DISKUSKASTNING (15).

MARATHONLOPPET (17).

Maraton är nog den OS-gren man allra mest förknippar med Grekland och den
mest prestigefyllda distansen.
Maratonloppet 1912 var OS mest uppmärksammade tävling. Det var enda dagen då Stadion var helt fullsatt med 22.000 personer. Enligt den officiella redogörelsen för OS kantades OS-banan av tiotusentals personer. 100 poliser
och 300 militärer var utplacerade längs banan och såg till att den hölls ren från
bilar.
Exakt 100 år senare, den 14 juli 2012, arrangerades ett jubileumsmaraton, som
blev centralt i firandet av OS i Stockholm 100 år.

Lite speciellt under OS i Stockholm var att man hade de då så typiska delgrenarna: diskus med bästa hand och diskus sammanlagt.
Det var i Lings banor att man skulle vara vältränad i båda händerna. I bästa hand var de bästa svenskarna åtta och tia, sammanlagt däremot trea och fyra, vilket visar på hur viktigt det ansågs i
Sverige med mångsidig träning.

STAFHOPP (14).

Vid OS 1912 var USA stor favorit. Harry Babcock
vann guld på 3,95 meter och Marc Wright och Frank
Nelson delade på silver. Ett misstag begicks då även
brons utdelades – trots en guldmedalj till segraren
och silvermedaljer till de båda på andra plats. En av
tre med brons var svensken Bertil Uggla.

MARATHONLOPPET (11).
Kennedy Kane McArthur, Sydafrika, vann maraton vid OS 1912. Efteråt blev japanen Shizo Kanaguri,
som försvann mitt i loppet känd. Han återkom till Sverige och fullbordade distansen 54 år, åtta månader, sex dagar, åtta timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder senare.

LINDBERG »RUSHAR» (30).
Troligtvis är det Knut ”Knatten” Lindberg som ses på denna karikatyr.
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5.4 Idrottsmän – från fotografier

Friidrott fanns med redan vid antikens olympiska spel. I löpning sprang man då
en stadium – 180 meter. Mångkampen var också en tidig gren och den bestod av
diskuskastning, längdhopp, spjutkastning, löpning och brottning. På 1800-talet
började den fria idrotten slå igenom och i Storbritannien blev den en tävlingsidrott kring 1850.
Inför OS 1912 kretsade mycket kring den allmänna idrotten – alltså friidrott.

HÄCKLÖPNING. I. Möller, Göteborg. Svensk mästare å 200 och 110 meter (69).
Ivan Möller blev oplacerad på 100 och 200 meter men ingick i det svenska laget på 4 x 100 meter där
det blev silver. Han var mycket duktig på 110 meter häck men deltog aldrig i denna gren i OS.

K. Lundström (68).
Klas Lundström blev vid OS 13:e i terränglöpning och utgick på
5.000 meter försök.

E. Vide(65).
Ernst Vide var svensk medeldistanskung åren kring 1912. Vid OS tog han lagsilver för Sverige på
3.000 meter där han var individuell fyra samt att han blev femma på 1.500 meter.

A. Runström (64).
Axel Runström kom sexa i raka hopp och blev oplacerad i svikthopp. Han deltog även i OS 1908 som
oplacerad i varierande hopp och bronsmedaljör i det svenska vattenpololaget.

K. Kullerstrand. Höjdhoppare med ansats (53).
Vid OS i Stockholm och tog Kullerstrand en åttondeplats med resultatet 1,83. Hans bästa resultat var
189 och det var svenskt rekord 1917.
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Mästerskapsbrottaren E. Ahlgren, Malmö med sin tränare Ivar
Tuomisti (73).
E. Ahlgren hette Anders Ahlgren och blev tvåa vid OS i grekiskromersk stil -82,5 kg.

OLYMPISKA FÖRSPELEN. LUNDS STUDENTKÅRS KARNEVAL 21 MAJ 1912.
Tryck: Boktryck. Skånska Centraltr. Lund.
Studenterna i Lund valde ett OS-tema för sitt spex 1912.

Nationernas flaggor på okänt förlag 1912. Vykortet kostade hela 20 öre. Här saknas flaggor för
Island och Egypten som då inte var självständiga länder, Böhmen som ingick i Österrike-Ungen samt
Finland som ingick i det ryska laget. Monaco hade ingen deltagare trots en flagga.

5.5 Övriga reklamkort med anknytning till OS 1912

Det har gått mer än 100 år sedan OS 1912 och man tänker nog lätt: ingen kommersialism där inte! Men
ack vad man kan bedra sig. På en rad sätt skaffade sig privatpersoner och företag inkomster i samband
med OS.
Det finns ett okänt antal kort kring OS, alltså utöver Granbergs två numrerade serier.
Det går aldrig att få veta hur många kort det finns.
De flesta korten är svenska men det finns också utländska där man på ett eller annat sätt gav PR för OS.
En del länder presenterade inför OS 1912 egna idrottsmän på vykort eller så kom det vykort efter OS.
Det här gjorde exempelvis Sverige efter OS 1908 – se sidorna 7 och 8.

Nordiska Kompaniet med okänt förlag.
För att flanörer på stan skulle kunna följa hur det gick i tävlingar
hade affären Nordiska Kompaniet en jättetavla där man kunde
utläsa vissa resultat.

OLYMPISKA SPELEN 1912 STOCKHOLM.
Tryck: Ljustryck. Förlag: M. Puttkammers förlag. Stämpel: 8.8.1912.
Ett av få reklamkort för OS utgivet av ett svenskt förlag utanför Granbergs.
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OLYMPISKA SPELEN STOCKHOLM 1912.
Tryck: Ljustryck.
Den danske siluettartisten Otto N. Lehd klippte besökarens silhuett på
svart papper, vilket sedan klistrades på ett vykort med förtryckt text.

Lyptol var ett stark munvatten och man använde OS i Stockholm i marknadsföring. Tryck: Ljustryck.

6 Mer än idrott
under OS
6.1 Sångarfest
I anslutning till OS arrangerades en svensk sångarfest som samlade över 4.400 sångare. För festen
hade anordnats en provisorisk sångarhall som förutom sångarna rymde 8.000 personer.
Festen varade i tre dagar. Det hölls två konserter
i sångarhallen, en friluftskonsert på Skansen samt
en i Stadion.
Svenska Sångarförbundets konsert i Stadion (200).

Stockholm. Interiör av Sångarhallen.
Tryck: Ljustryck. Svenska Litografiska AB, Stockholm.

En del av en tredagars sångarfest blev ett framträdande i Stadion.

Det framfördes företrädesvis fosterländska sånger av dels den stora kören på 4.400 personer, dels av medlemmar från länssångarförbund som bestod av 200–800 sångare.

Konserten på Stadion lockade 27.000 personer att lyssna och den föregicks av ett stort sångarfesttåg som samlade 6.000 deltagare.
I täten gick grupper föreställande fosterländska sången, krigssången, kyrkosången och folkvisan samt grupper från varje län som visade upp sig på
för varje län speciellt tema.

Från Sångartåget i Stockholm den 13 Juli 1912. Folkvisan.
Tryck: Ljustryck. Svenska Litografiska AB, Stockholm.

Sångarhallen 1912.
Tryck: Okänt förlag.
Projektet med en sångarhall planerades i flera år. Först var det
tänkt en fast sådan men det blev en provisorisk.
Så här var den avsedd att se ut på ett vykort från 1911. Kortet är
poststämplat 4/1 1912 och avsändaren Gustaf Hultqvist bekräftar
anmälan av sångare från landskapet Dalarna.
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Från Sångartåget i Stockholm den 13 Juli 1912. Hedersvakten kring Sångarförbundets standar, en man från hvarje länsförbund.
Tryck: Ljustryck. Svenska Litografiska AB, Stockholm,

6.2 Scouting och nöjesfält
Scouting kom till Sverige i en tid då folkrörelser
som väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var stora. 1910 räknas som startåret
för scouting i Sverige.
Ett stort scoutläger var en integrerad del i OS 1912.
Inte mindre än 1.200 scouter inkvarterades på
Djurgården. Platsen var närmare bestämt vid Manilla, strax intill Djurgårdsbrunnsviken.
De flesta scouterna kom från ett 30-tal scoutkårer
runt om i landet, men en del också från andra länder.
Nöjesfältet ”Olympia” (27).

Scouterna hade olika uppdrag under OS.

Till förnöjelse fanns ett litet tivoli kallat Olympia och det låg inte så långt
från Stadion. Platsen var invid Sturegatan i närheten av Värtan.
Här fanns en större restaurang, dansbanor, marionetteater, rutschbanor och
andra enklare nöjesattraktioner.
Nöjesfältet besöktes av inte mindre än 350.000 personer.
Entrén till nöjesfältet var 25 öre och en avsevärd del av inkomsterna tillföll
organisationskommittén för Olympiska Spelen.

Nöjesfältet Olympia, Cirkus Frankoni.
Tryck: Svenska Litografiska AB, Stockholm. Foto: Okänd.
År 1909 startade Frans Lindberg Cirkus Frankoni som 1912 fanns vid det stora nöjesfält Olympia.
Ryttarnummer och hästinslag dominerade föreställningarna.

Scoutlägret å Djurgården, Stockholm, under Olympiska
spelen 1912.
Tryck: Svenska Litografiska AB, Sockholm. Förlag: Egnells
Pappershandel, Stockholm.
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Comet.
Tryck och foto: Okänt
Reklam för fotogenförgasningslampa under tävlingarna i Stadion och intill vid nöjesfältet Olympia.
Stadion fanns redan från början elektrisk belysning i alla rum, vid alla ingångar och över läktaren.
År 1879 konstruerade Thomas Edison den första glödlampan och på 1880-talet introducerades elektrisk belysning i Sverige. Den var ändå närmast en nyhet under tiden för OS i Stockholm.

Stockholm. Olympia. Under Ekarne, bakom Restaurangen.
Tryck: Ljustryck av Svenska Litografiska AB, Stockholm.
Alldeles i närheten av Stockholms Stadion fanns det uppbyggda nöjesfältet.

6.3 Festligt
OS var inte bara liktydigt med tävlingar. Det
hände mycket annars, både på OS-anläggningarna och ute på stan. Sångarfest, nöjesfält och stora
fester hörde till.
Det var en rad officiella fester och en del av dem
anordnades av de kungliga.
Den 6 juli hade kungen och drottningen en trädgårdsfest i Logården på Slottet och den 16 juli
bjöd de in till middag.
Kronprinsen bjöd in till två middagar på Slottet.
Prins Wilhelm böjd in till två fester.

Stockholm. Hasselbacken.
Tryck: Import. Foto: Okänd, kolorerat.
Kortet är stämplat 1909 så det är inga OS-festande på kortet.
Det var dock vid den här tiden fastställt att Stockholm skulle få OS 1912, vilket
beslutades på IOK-kongressen i Berlin i maj 1909.

Stockholm Grand Hotell m.m.
Tryck: Okänt. Foto: Okänt men kolorerat omkring 1910.
En av de stora festerna under OS hölls i Grand Hotell och det var för hedersgäster och
funktionärer.

Hasselbacken var nöjespalatset nummer 1 under
OS och där hölls åtta officiella fester plus att där
var folk som roade sig i övrigt under hela sommaren.

Förströelser ansågs som en något viktigt under OS
i Stockholm. Det tillsattes den 30 oktober 1911 en
”Kommitté för Förströelse”.
Kommittén arbetade med stadens dekorering, kommunikationer, lustresor, kvällsfestligheter med mera.

Hasselbacken är i skrift känt från 1748 och än i
dag är det restaurangverksamhet på platsen.

The Restaurant Operakällaren and Operaterassen.
Tryck: Import. Årtalet kan vara 1911 eller 1912. Kortet är stämplat med
maskinstämpel för OS den 27 juni 1912.
Operakällaren var en av de mest besökta restaurangerna under OS.

Entréen till Skansen
Förlag: Granbergs KonstindustriAktiebolags Förlag, Stockholm.
Skansen är ett friluftsmuseum som
invigdes 1891 och som direkt blev en
stor attraktion. Här arrangerades en
av de två riktigt stora festerna under
OS. Den samlade 4.000 funktionärer
och hedersgäster.
Vykortet är ett av dem som 1911
övertrycktes med reklam för spelen.
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Båt i Stockholm
Tryck och foto: Okänt.
Lustresor med ångbåt
hörde till förstörelser under
OS. På andra sidan berättar
den som skriver att hon var
på en tvådagarsresa och att
en av dem som var med på
båten var OS-presidenten
Pierre de Coubertins hustru
Marie.

7 OS-tävlingarna
7.1 Allmän idrott
7.1.A 100 m – 1.500 m
Sverige lyckades mycket bra i allmän idrott, som
var dåtidens namn på fri idrott.
Guld: Terränglöpning lag, Hugo Wieslander, Gustav
Lindblom och Erik Lemming.
Silver: Herrlaget 3.000 m; herrlaget 4 x 100 m, Hjalmar Andersson, Charles Lomberg och Georg Åberg.
Brons: John Eke, Gustaf Holmér, Emil Magnusson,
Georg Åberg, Bertil G:son Uggla och Erik Almlöf.
Det svenska stafettlaget 400 m. 2:dra pris. Persson, Möller, Luther, Lindberg (115).
Thure Persson (1892–1956). På 100 meter och 200 meter blev han utslagen i försöken.
Ivan Möller (1884–1972). Han blev utslagen i semifinalerna på både 100 och 200 meter.
Karl August ”Charles” Luther (1885–1962) deltog även på 100 och 200 meter men blev utslagen i
semifinalerna.
Knut ”Knatten” Lindberg (1882–1961) var i semifinal på både 100 och 200 meter.

K. Lindberg, pristagare i 100-meterslöpningen.
Tryck: Okänt. Foto: Okänt 1912.
Elektrisk tidtagning och målfoto var två nyheter i samband med spelen i Stockholm. Knut Lindberg,
Sverige, vinner här ett lopp före OS över 100 meter med den nya apparaturen som syns till höger.
Knut ”Knatten” Lindberg var en av de främsta svenska idrottarna. Han deltog vid OS 1906, 1908
och 1912 med två silver totalt. Han hade ett tag världsrekordet på 100 meter. Han var även en framstående fotbollsspelare.

Löpning 800 m. Holden, U.S.A. längst till höger med Björn bakom (85).
Evert Björn (1888–1974) tog sig vidare från försöksheaten, men slogs ut i en av semifinalerna.
Evert Björn deltog även upp på 1 500 meter där gick han till final. Han hamnade där på delad
nionde plats.

ERNIE HJERTBERG. De svenska idrottsmännens
tränare (1).
Från USA engagerades den svenskfödde friidrottstränaren Ernie
Hjertberg. Han hade rykte om sig att vara USA:s främste friidrottstränare och han infriade förväntningarna.
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István Jankovich – klassiskt idrottsögonblick.
Tryck: Omkring 1915.
István Jankovich vann uttagningen till OS 1912 och han var en av Ungerns stora idrottsmän vid den
här tiden. Han deltog i OS 100 meter men blev utan medalj.
Totalt vann Ungern under OS tre guldmedaljer, två silvermedaljer och tre bronsmedaljer. Bäst lyckades man i fäktning.
Totalt hade Ungern 121 deltagare vid OS.

7.1.B 3.000 m och långdistans
USA vann som väntat nästan hälften av alla guldmedaljer men den svenska satsningen gav flera medaljer.
En av de mest uppmärksammade svenskarna var Sigge Jacobsson.
Så här skriver Christian Lindstedt om Sigge i den idrottshistoriska boken
Mellan heroism och idioti som kom ut 2005: Tre år före OS var han 26 år
gammal, stadgad och gift, helt utan idrottsligt förflutet och knappast en
person som förväntades inleda en karriär som löpare.
Men redan från första början fick hans framgångar något av en saga över
sig. I sitt första lopp på distansen blev han svensk mästare i juni 1910.
Hans ordinära bakgrund var en stor tillgång, men det skulle sedermera
visa sig att han var minst sagt ovanlig. Sigges löparkarriär kännetecknades av en samvetslös energi, långt driven perfektionism, sinnrikhet och
inte minst en närmast arrogant individualism. Eftersom Jacobssons tycktes visa att vem som helst kunde bli en hyllad idrottsstjärna blev han
snabbt publikens favorit.

Jean Bouin. Tryck: Ljustryck omkring 1911. Förlag: C.M. Paris.
Jean Bouin (1888–1914) blev olympisk silvermedaljör, knappt
slagen av segraren Kolehmainen. Jean var en av de främsta idrottsmännen i Frankrike vid denna tid och hade även flera världsrekord.
Han stupade i första världskriget.

Hannes Kolehmainen. Tryck: Ljustryck omkring 1915. Förlag: Okänt.
Kolehmainen hyllades i hemlandet Finland med detta vykort.

Emil Norlander skaldade så här i en kuplett efter OS:
A, Sigge-Sigge Jacobsson
fick tji, fick tji på maraton
för vägarna var långa dom
och skorna dom var trånga dom
han sprang, han sprang så svetten rann
men han blev bara sjätte man.

Sverige och Tyskland starta i laglöpningen 3.000 m (181).
Det var manfall i försöksheaten. Ryssland uteblev i heatet med Sverige och Tyskland. I lagtävlingen över 3.000 meter blev det USA, Sverige och Storbritannien i finalen och det blev också den
ordningen i prislistan.

Sigge Jacobsson tog kritiken hårt. Han blev arbetslös och slutade med
löpningen en kort tid efter OS.

Stockholm. 1:sta pristagaren i Marathonloppet, Mc. Arthur.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
Sydafrikanen springer strax in på Stadion. Han tänker nog inte att det finns en brevlåda på väggen
alldeles till höger om den läsande mannen, som inte verkar bry sig om vad som händer intill.
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Sigge Jakobsson, bäste européen i Marathonloppet (210).
Sigge blev sexa och det var en stor missräkning för många. Då
som nu ställdes det stora krav på de svenska deltagarna.

7.1.C Hopp

Sverige noterade stora framångar i friidrotten och inte minst i hoppen. Georg Åberg tog brons i längdhopp och Bertil Uggla detsamma i stavhopp. I
stående längdhopp blev Gustaf Malmsten fyra. Ännu bättre gick det i tresteg
där Sverige lade beslag på alla medaljerna genom Gustaf Lindblom, Georg
Åberg och Eric Almlöf.

G. Lindblom, segraren i trestegshopp (219).

Gustaf ”Topsy” Lindblom (1891–1960) kom att bli en rikskändis och inte
bara för att han tog guld i tresteg. Han kom att bli ”Topsy med hela svenska
folket sedan han en gång i Norrköping deltagit i jakten på en förrymd cirkuselefant som hette just Topsy.
G. Åberg, tredje pris i längdhopp. (175)
Georg Åberg (1893–1946). Han var förste svensk över sju meter i längd.
B. Uggla i stafhopp (167).
Bertil Gustavsson Uggla (1890–1945) tog
380 centimeter vid OS i Stockholm.

Die grossen olympischen Wettkämpfe in Stockholm.
Tryck: Carl Ulrich & Co nr 651.
Årtalet bör vara före 1/10 1918 då
det anges att det behövs 3 pfenning i
trycksaksporto för att skicka vykortet.
Portot för trycksak var 3 penning och
gällde 1/1-1875 till och med 30/9
1918.
Hans Lische deltog i finalen i höjdhopp. USA hade sex man med bland
de sju främsta. Silvret gick till tyske
Hans Lische på 191, två centimeter
efter segraren.
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Civilt var han redaktionschef för Idrottsbladet 1915–34, sekreterare i Svenska Boxningsförbundet 1921–1929 och 1932–35, manager för boxaren Olle
Tandberg 1940 och vd för danspalatset National, Nalen, 1934–1960.
Det var nog mest för Nalen som han blev känd av gemene man.

Malmsten i stående längdhopp (102).
Gustaf Malmsten (1889–1976) blev fyra på 320 centimeter och det var åtta centimeter från bronset.

Femkamp. H. Wieslander kastar diskus (94).
Hugo Wieslander (1889–1976) blev sexa i femkampen. I tiokampen vann han sedan Jim Thorpe
blivit diskvalificerad.

E. Magnusson, tredje i diskuskastning (209).
Emil Magnusson (1887–1933) var Sveriges främste diskuskastare vid hemma-OS.

7.1.D Kast och dragkamp

Amerikanen Jim Thorpe var den mest omskrivne i OS, dubbla guld i femkamp och tiokamp.
Vår svenske Hugo Wieslander blev sexa respektive tvåa och fick guldet när Jim Thorpe efter
spelen diskvalificerades. Hugo vägrade dock att ta emot guldet.
Erik Lemming var en av våra mest omskrivna OS-deltagare och en framgångsrik sådan.
Dragkampslaget blev också omskrivet med guld. För motståndet i finalen stod Storbritannien.
I diskus blev det svenskt brons genom Emil Magnusson. I kula blev det ingen svensk medalj.

William Krigsman.
Tryck: Ljustryck.
William Krigsman skrev det här kortet och det är han själv på bilden, troligen på Östermalms IP. Han deltog i OS med en 13:e plats
som bästa placering. Han gjorde sig senare känd som ledare.

A. Taipale.
Tryck: Ljustryck. Förlag: F. Geitel, Turku (Åbo).
Armas Taipale från Finland vann diskus och deltog även i kommande OS 1920 och 1924. I mitten
trean Duncan och till höger tvåan Byrd, båda USA.
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Eric Lemming.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänd
Fotot togs utanför OS kanske något år före eller efter 1912. Eric
Lemming är en av Sveriges framgångsrikaste idrottare genom
tiderna och tog fyra OS-guld åren 1906–1912.

Det svenska dragkampslaget, första pris (109).
De åtta svenska guldmedaljörerna: Erik Victor Larsson, Herbert Lindström, Erik Algot Fredriksson,
Carl Jonsson, Johan Edman, August Gustafsson, Arvid Andersson och Adolf Bergman.

Olympiska spelen i Stockholm 1912.
Tryck: Boktryck. Foto/förlag: Gymnastikföreningen i Helsingfors, Finland.
Det står på kortet att det är fotograferat vid OS, dock inte under själva tävlingarna.

Svenska kvinnliga gymnasterna (66).
Sverige tog ett guld i gymnastik men det var på herrsidan. Damer fick inte tävla i gymnastik.
Däremot var det uppvisning även för damer.

7.2 Gymnastik
Sverige hade 56 deltagare i gymnastiken och herrlaget i artistisk gymnastik tog guld.
Olympiska Spelen 1912 i Stockholm kom att spela en mycket stor roll för utvecklingen inom
svenskt idrottsliv i sin helhet och inte minst inom gymnastikrörelsen. Utöver gymnastiktävlingarna gavs där också två svenska uppvisningar: En manlig med 250 gymnaster och en kvinnlig med
48. Dessutom visade också Danmark och Finland varsin epokgörande uppvisning ledda av Niels
Buckh respektive Elli Björkstén.

DE DANSKE GYMNASTERS INDMARSCH PAA STADION
I STOCKHOLM.
Tryck: Boktryck.
Ett danskt kort från OS 1912.

De ryska gymnasterna i Stadion (163).
Ryssland hade fyra deltagare i gymnastik men de fick resa
hem utan medaljer.

Aalborg Amt. De olympiske Lege 1912.
Stockholmsgymnaster fra Ribe amt till övelse i Esbjerg den 20–4–1912.
Tryck: Ljustryck. Förlag: V Overgaard, Skørping.
Tryck: Ljustryck. Foto: Okänt.
Danska gymnaster vid OS 1912. Danmark tog ett silver och ett brons i gymnastik.
Danska gymnaster samlade inför deltagandet vid OS i Stockholm					
												
30
											

Löjtnant von Blixen-Finecke, segrare i steeple chase (240).
Hans von Blixen-Finecke S:r (1886–1917) blev trea i dressyr – uppgiften på kortet stämmer inte
– med hästen Maggie.

7.3 Hästtävlingar

Grefve C. Bonde, segrare i prisridning (250).
Carl Bonde ingick även i det svenska lag som tog silver vid OS i
Amsterdam 1928.

Från OS i hoppning.
Tryck: Ljustryck. Foto: Oscar Ellquist.
En av de svenska deltagarna.

Hästsporten gjorde premiär på OS 1900 men var sedan borta fram till OS i Stockholm.
Vid IOK-kongressen i Aten år 1906 väckte svenske
representanten greve von Rosen förslaget om hästtävlingar vid OS. Det var ljumt intresse med tanke
på kostnaderna men han lyckades övertyga ordförande baron Pierre de Coubertin.

Det segrande svenska laget i prishoppning (270).
Gustaf Kilman (1882–1946), Gustaf Lewenhaupt (1879–1962), Hans von Rosen (1888–1952) och
Fredrik Rosencrantz (1879–1957) tog OS-guldet.

Sverige fick i uppdrag att till kongressen i Haag
1907 komma med förslag på hur hästtävlingar skulle kunna arrangeras. Detta gjordes och meningen
var att det skulle ha blivit hästtävlingar vid OS 1908
men dessa kom att ställas in.
I Berlin 1909 lade svenskarna fram ett program för
OS i Stockholm och här fanns hästtävlingar med.

I Stadion. Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Deltagare i hästtävlingarna med flera i samspråk, strax nedanför kungliga läktaren. Det är oklart
vilka de tävlande är.
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Löjtnant A. Nordlander, segrare i ”Military” (248).
Axel Nordlander (1879–1962) vann fälttävlan individuellt och i
lag. Hästen hette Lady Artist.

7.4 Skytte
För svenskt vidkommande blev skyttet en stor succé.
Till slut stod det klart vilka svenskar som skulle få ta upp kampen under OS.
Före tävlingarna hade skjutbanorna vid Stora Skuggan varit tillgängliga för
träningsskjutning och likaså skjutbanorna vid Kaknäs den 25–28 juni. Här var
det skjutning från morgon till kväll.

Skytteveteranen Kamrer Swahn (43).

Så skäggprydde Oscar Swahn deltog i hjortskytte i
tre OS: 1908, 1912 och 1920. Totalt tog han under
sin olympiska karriär 3 guld, 1 silver och 2 brons.
Svenske hjortskytten Oscar Swahn blev den dittills äldste OS-guldmedaljören (64 år, 257 dagar)
genom lagguldet på löpande hjort.
Oscar Swahn är en legendarisk svensk idrottsman
som tävlade i OS till det att han var drygt 72 år. Han
var även uttagen till OS 1924 som 76-åring men
tvingades lämna återbud på grund av sjukdom.
Sonen Alfred Swahn, blev ännu mer framgångsrik
än fadern och tog mellan 1908 och 1924 totalt nio
medaljer – 3 guld, 3 silver och 3 brons. Även hans
medaljer kom i olika former av hjortskytte.

Svenska skyttelaget. Skjutning med armégevär (3).
Det blev guld i det svenska laget med fritt gevär: Carl Björkman (1869–1960), Erik Blomqvist
(1879–1956), Mauritz Eriksson (1888–1947), Hugo Johansson (1887–1977), Gustav Adolf Jonsson
(1879–1949) och Bernhard Larsson (1879–1947). Det är oklart vem den sjunde mannen är.

Hrr Lundeberg, Toivonen och Alf Swahn, 2:a, 3:e 1:a pristagare i skjutning på löpande
hjort (44).
Medaljörerna från vänster: Åke Lundeberg (1888–1939), Nestori Toivonen (1865–1927) var från
Finland och Alf Swahn (1879–1931).

Tretton av OS-grenarna avgjordes vid Kaknäs. Programmet omfattade armégevär, frigevär, miniatyrgevär samt pistol eller revolver. Längsta avståndet
var med armégevär då man sköt på 600 meters håll. Pistolskyttet var på 50
meter och det så kallade duellskyttet på 30 meter. Vid duellskyttet sköt man
mot ett vridmål som föreställde en militärklädd person i helfigur. Målet syntes i tre sekunder, då skytten avlossade sitt skott. Därefter var målet borta i
sju sekunder och kom tillbaka. Fem skott sköts. Grenen finns kvar i dag, men
kallas snabbpistol och skjuts mot en icke människoliknande tavla.
Medaljfördelningen i skytte
		
Guld Silver Brons Poäng
Sverige		
7
6
4
37
USA		
7
4
3
32
Storbritannien
1
4
4
15
Frankrike		 2
6
Danmark		
1
2
4
Ungern		
1
3
Norge		
1
1
3
Tyskland		
1
1
3
Ryssland		
1
1
3
Finland		 2
2

Från skyttetävlingarna vid Kaknäs – vid lunchen (18).
Kaknäs på Gärdet var plats för flera av skyttetävlingarna och det blev tydligen en hel del samvaro.
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7.5 Simning-rodd-simhoppvattenpolo
De flesta simtävlingar i Stockholm bedrevs i
”Stockholms stads bad- och siminrättning” i Norrström. Kallbadet kallades i folkmun ”Köhlers” och
låg i närheten av Strömsborg.
Köhlers föll bort direkt då man skulle hitta en plats
för OS-tävlingarna då banan bara var 33 1/3 meter lång. För tävlingar över 500 meter krävdes en
100-metersbana.
Man letade efter ett lämpligt ställe att simma i hela
Storstockholm. Bland förslagen fanns Saltsjöbaden, viken vid Lindarängen, Mälarstranden ovanför Marieberg och Råsundasjön. Bristfälliga kommunikationer var dock hinder för alla dessa.
Möjligheterna att få en stor publik till tävlingarna
avgjorde till Djurgårdsbrunnsvikens fördel. Spårvagnarna gick till Djurgårdsbron och därifrån var
det bara en kort promenad.

Stockholm. Olympiska Spelens Simmarebana,
Tryck: Ljustryck av Svenska Litografiska AB, Stockholm. Foto: Okänd.
Start för 100 m. fritt simsätt (104).
Sverige hade med fyra simmare på 100 meter. Den ende som tog sig vidare från första omgången
var Robert Andersson, men han blev utslagen i omgång två.

Platsen hade dock en nackdel, den kunde inte användas efter OS då området skulle exploateras.
Det fick alltså bli en tillfällig lösning.

Det segrande engelska laget i damernas lag av simning 400 m (214).
JACK HAFTIELD. Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Jack Hatfield är en av Storbritanniens mest framgångsrika simmare genom tiderna. Vid OS 1912 blev han dock ingen mästare
men kom hem med två silver och ett brons.
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En vattenpolomatch (138).
Det var sex lag i vattenpoloturneringen och Sverige blev tvåa efter segrande Storbritannien, vilket
var en fin framgång.

Australiens utriggade åtta (272).
Australien var i kvartsfinalen nära att besegra blivande guldlaget Storbritannien.
Från simtäflingarna, E. Adlerz.
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Erik ”Loppan” Adlerz (1892–1975) var en framgångsrik simhoppare med två OS-guld i Stockholm.
Företaget Granbergs hade ensamrätt på fotografering inom arenorna men i simhopp gick det för
andra att fotografera från avstånd.

Greta Johansson, segrarinna i damernas raka hopp. (202)
Margareta (Greta) Johansson (1895–1978) blev första kvinna att
vinna ett OS-guld för Sverige.

Greta Johansson (1895–1978) blev den stora hoppdrottningen vid OS
1912. Hon vann guld i höga hopp (10 meter) och blev för övrigt Sveriges första kvinnliga olympiska guldmedaljör.
Mot slutet av sitt liv skrev hon i ett brev om hur hon på somrarna
1902–1912 tränade och lärde sig simning och simhopp. Det fick ske
genom ”försök och misstag” eftersom de kvinnliga idrottarna inte hade
någon tränare till hjälp.
1913 försörjde hon sig som lärare i simning och simhopp och förlorade
då sin amatörstatus. Hon slutade därmed sin aktiva karriär.
Hon emigrerade till USA 1913 och gifte sig där med professionella
simhopparen och tränaren Ernst Brandsten. Tillsammans var paret en
aktiv del av simhoppningens utveckling i USA.
Vandringspris av grevinnan De casa Miranda (78).
Priset gick till segraren i raka trampolinhopp för damer och tilldelades Greta Johansson.

I början på 1900-talet möttes kvinnliga idrottsutövare av stort motstånd. Damer tilläts endast delta i några få enskilda idrottsgrenar vid
Olympiska spel sedan 1900: OS 1900 i golf och tennis, OS 1904 i bågskytte, OS 1908 i bågskytte, konståkning och tennis och vid OS 1912 i
Stockholm tillkom även simning som tillåten damgren.
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R.C. Bourne. The Oxford Stroke.
Foto och förlag: Albert Broom (Christina Livingston), Fulham, London, 1909 eller tidigare.
Robert Bourne var en framgångsrik roddare som deltog i den
brittiska truppen vid OS i Stockholm. Han blev senare en känd
politiker i hemlandet.

Nynäshamn, klipparti ifrån Ringvägen.
Tryck: Import. Foto: Okänt.
De enkla träbryggorna anlades till OS-seglingarna 1912 och fungerade som publikplatser.

7.6 Segling

Nynäshamn. Svenska Segelsällskapets Klubbhus.
Tryck: Import. Foto: Okänt.
Klubbhuset användes även i samband med OS-seglingarna och detta kort poststämplades i juli 1912.

Seglingarna förlades till Nynäshamn. I Nynäshamn
arrenderades området norr om klubbhuset och inhägnades, större permanent brygga anlades, den fasta
bryggan förlängdes provisoriskt med mera.
Nynäshamn var en utmärkt vald plats. Kommunikationerna med Stockholm var utomordentliga då järnvägslinjen Nynäsbanan stått klar 1901. Nynäshamn
var ett växande samhälle som blev köping året före

”Sans Atout”, Sverige (293).
Svenskt silver i 8-meter för rorsman Bengt Heyman (1883–1942),
Alvar Thiel (1893–1973), Herbert Westermark (1891–1981), brodern Nils Westermark (1892–1980), Eric Sandberg (1884–1966)
och Harald Wallin (1887–1946).

OS. Medaljerna vid seglingarna fördelades så här:
Guld Silver Brons Poäng
Sverige
1
2
1
8
Norge
2
6
Finland
1
2
4
Frankrike 1
3
Danmark
1
2
Ryssland
1
1

Sandhamn. Tryck: Ljustryck. Förlag: N.E. Andersson. Vykortet är skrivet i OS-månaden juli i Sandhamn och då var det liv och rörelse här. Sandhamn var visserligen inte plats för OS-seglingarna men
en stor regatta hölls i anslutning till OS och KSSS från Sandhamn var arrangör av OS-tävlingarna.
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”Tyr”, Sverige (312).
Tyr deltog i de internationella kappseglingarna i Nynäshamn
och Sandhamn men inte i själva OS.

Wanda, Sverige (304).
Samtidigt med OS-seglingarna i Nynäshamn anordnades en internationell regatta med 120
deltagare från flera länder. Det var även en inomskärsseglingen till Sandhamn. En av båtarna var
svenska Wanda som dock inte tävlade i OS men hamnade ändå på detta OS-kort.

Lewis, vinnaren av ”Mälaren rundt” vid målet (107).
Vid målet kunde man se två funktionärer, bland andra en i militäruniform.

7.7 Konst-cykel-modern femkamp-fotboll-tennis

Paus i skidåkning.
Tryck: Schweiz 1909 eller tidigare. Måleri: Carlo Pellegrini.
Carlo Pellegrini vann guldmedalj i måleri men hur just målning
såg ut är inte känt då den inte är bevarad. Detta är ett annat av
hans konstverk och presenterat som vykort.

Cykel genomfördes som Mälaren runt. Bäste svensk
blev sjua. I lagtävlingen blev det guld.
1912 i Stockholm kunde konsten introduceras. Man
tävlade i fem grenar: arkitektur, litteratur, musik,
målning och skulptur. Det var även tävling utanför
OS i bergsbestigning, jakt och konst.
I den nya grenen modern femkamp dominerade

Fotboll-matchen Holland - Finland (40).
Finland förlorade denna bronsmatch med hela 0–9. Storbritannien vann finalen över Danmark med
4–2-

G.M. Lilliehöök, K.G. Åsbrink och D. de Laval, som vunno den moderna femkampen (162).
Det var fyra svenskar i topp. Amerikanen Patton – den under andra världskriget så kände pansargeneralen – blev femma följd närmast av ytterligare två svenskar.

Sveriges stort med de fyra främsta platserna.
Fotbollen avgjordes 29 juni – 5 juli med spel på
Östermalms IP, Tranebergs IP och Råsunda IP.
Tennisturneringen inomhus avgjordes i början av
maj medan utomhusturneringen startade 26 juni för
att vara helt färdigspelad dagen före OS-invigningen. I tennis tog Sverige två silver och ett brons.

Sveriges fotbollslag (13).
Sverige förlorade i åttondelsfinalen efter förlängning med 3–4 mot Holland och i tröstturneringen
med 0–1 mot Italien.
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Från Lawn Tennis täflingarna. M:lle Broquedis, France.
Mrs S. Fick, Sweden (24).
I utomhusturneringen tog fransyskan guld och svenskan silver.

7.8 Brottning-glima-fäktning
Av övriga idrotter kan nämnas brottning i Stadion,
fäktning i tennishallen och flera uppvisningssporter
som isländsk glima.
Övriga uppvisningssporter var baseboll, pärkspel,
varpkastning och stångstötning.

Fäktning.
Tryck: Ljustryck.
Förlag: Egnells Pappershandel, Stockholm.
Granbergs förlag var kanske inte i fäktningslokalen under OS eftersom
det inte finns några publicerade bilder från fäktning i serien som gavs ut
under OS.
På andra sidan av kortet är det textat: Löjtnant Berten och med det avses
säkert ryske fäktaren Bertrain. På resultattavlan ser man hans namn men
också greken Notaris och Klika från Böhmen.

Fäktning. Tryck: Ljustryck.
Förlag: Egnells Pappershandel,
Stockholm.
På andra sidan av kortet är det
textat: Löjtnanterna Bogren,
Setterberg. Med detta avses nog
den österrikiske fäktaren Albert
Bogren och den svenske Carl
Zetterberg.
Yrjö Saarela
Tryck: Ljustryck.
Finske Saarela blev olympisk
mästare i brottningens tungvikt i grekisk-romersk stil.
Kortet utgavs omkring 1915
och är delvis gömt här.

Olympiadeltagare från Island
Tryck: Ljustryck.
Island hade under OS endast två deltagare – Jón Halldórsson och Sigurjón Pjétursson i brottning som är etta och sexa från vänster. Övriga var
deltagare i glimabrottning som var en uppvisningsgren.

Brottning (63). Brottningen genomfördes på Stadion. Finland blev bästa nation med sju medaljer
mot fyra för tvåan Sverige. Fyra länder tog en medalj var.

De tio främsta länderna i medaljligan i OS
		 Guld Silver Brons Poäng
Sverige		
24
24
16
136
USA 		
23
18
19
124
Storbritannien
10
15
16
76
Finland		9
8
9
52
Tyskland		
5
13
6
47
Frankrike 		
7
4
3
32
Danmark		1
6
4
19
Norge		
4
1
3
19
Sydafrika		4
2
16
Ungern		
3
2
3
16
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Isländsk glima (213).
Det var flera uppvisningsporter under OS: Gotländska lekar, isländsk glima och bäsboll (baseboll).

8. OS i Stockholm
– 24 guld och sedan...

Stockholm 1912. Foto: Ur Granbergs serie men framställt i Japan.
Kungen delar ut guldmedaljen i
maraton till en sydafrikan.

Hj. Andersson. Tryck: Ljustryck. Förlag: Novelty Comp.
Svenske Hjalmar ”Insjön” Andersson tog silver individuellt i terränglöpning vid OS 1912 och guld i lagtävlingen. Han var en av
dem som siktade på kommande OS och vann SM-guld i terränglöpning 8 kilometer åren 1918–1920. Han avslutade dock idrottskarriären efter SM 1920 då han fick jobb på Spetsbergen. Noteras
kan att vykortet kommer ur en serie med Ernst Hjertberg som
upphovsman, den svenske tränaren före, under och efter OS.

Solskensolympiaden 1912 var över – det hade varit
mycket varmt i juli – och det var dags att blicka mot
1916 i Berlin, som dock fick ställas in på grund av
första världskriget.
Efter OS blev det skandal med Jim Thorpe som miste
sina guld då han blev klassad som proffs. Det blev
först postumt som han tilldelades sina guld igen.
1956 fick Sverige en del av ett OS då Australien inte
kunde arrangera hästtävlingarna. Därför blev det Ryttar-OS i Stockholm.
I mitten av 1980-talet väcktes frågan om ett olympiskt
spel i Stockholm. Den 14 augusti 1996 sökte Sverige
spelen åtta år senare, men den 5 september 1997 bestämdes att Aten skulle arrangera spelen 2004.
Sverige sökte senast ett OS för 2026 men segrare i
omröstningen blev Italien med siffrorna 47–34.

De tre svenska flaggorna i topp på en gång (176).
Svensk dominans och Sverige tog flest medaljer av alla länder.
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C. Lomberg och H. Wieslander, tredje och andre i tiokampen (234).
Smålänningen Hugo Wieslander (1889–1976) tog guld vid olympiska sommarspelen 1912 i tiokamp efter att Jim Thorpe diskvalificerats för att han brutit mot amatörreglerna. År 1982 återinsattes Thorpe som delad guldmedaljör tillsammans med Wieslander av Internationella Olympiska
Kommittén. Charles Lomberg (1886–1966) hade en riktig stor framgång och det var just OS 1912.

J. Thorpe, segraren i fem- och tiokamp (238).
Jim Thorpe ansågs vara spelens störste idrottsman och ändå
blev han diskvalificerad.

FINLAND. Tryck: Ljustryck.
Den amerikanska truppen kom till Sverige med båten Finland och
man bodde även på den under OS. Det blev många medaljer hem.

Sarajevo med attentatet den 28 juni 1914.
Med skotten i Sarajevo försvann så småningom Tysklands möjlighet att få arrangera OS 1916, Första
världskriget pågick i stället.

Berliner Eispalast. Tryck: Ljustryck 1908.0Vid tilltänkta vinterdelen av OS i Berlin planerades aktiviteter i ispalatset som invigdes i september 1908: Konståkning, skridskoåkning och ishockey.

Berlin sökte OS 1908 men London vann kampen. IOK hade
inbjudits till Berlin 1909 där man skulle besluta om vem som
skulle få spelen 1912.
Men Tyskland hade problem inte minst med frågan om ett stadion. Dessutom dog OS-rörelsens starke man strax innan den
tyska olympiska kommittén skulle ha sitt sista och avgörande
sammanträde om man skulle söka eller inte. Den tyska kommit-

tén var lamslagen och vid dess årsmöte beslutade man nästan
utan debatt att inte söka spelen. Spela gick i stället till Stockholm.
1916 var det så dags igen. Berlin hade konkurrens från Alexandria, Amsterdam, Brüssel, Budapest och Cleveland. Berlin vann
och 1913 invigde man ett nytt stadion. Så kom andra världskriget och det blev inget OS. Berlin fick vänta på sitt OS till 1936.

Grüss von Feldberg.
Förlag och tryck: H. Metz, Tübingen, 1896 eller tidigare.
Målet var att det skulle vara en vinterdel vid OS 1916 och skidtävlingarna skulle hållas i Feldberg i tyska Schwarzwald.

Deutsches Stadion Berlin während der Einweihungsfeier.
Tryck: Ljustryck. Förlag: Norddeutscher Export Verlag.
Station invigdes den 15 maj 1913 och här var det tänkt att många av tävlingarna 1916 skulle hållas.
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Svenska Spelen 1916. Tryck: Ljustryck.
På detta privattagna foto av publik på Svenska Spelen i Stockholm 1916 var det säkert glädje. Sverige var utanför första världskriget. Ett OS i Berlin vid denna tidpunkt hade inte varit möjligt.

Institut Olympique de Lausanne – Session 1917.
Tryck: Boktryck. R.E. Chapallaz fils, Lausanne. Om några svenskar deltog har vi inte lyckats utröna.

Svensk träningsläger 1919. Tryck: Ljustryck.
Herbert ”Murren” Carlsson var en av deltagarna i landslagets träningsläger i Hindås 1919. Han vann
skytteligan vid OS året därpå med sju mål. Fem av dem gjorde han i 9–0-vinsten över Grekland.
Bättre gick det för Grekland i VM-kvalet mot Sverige den 8 september 2021, seger 2–1.

1916 var det dags för Svenska Spelen – som arrangerades just för att OS hade ställts in. Man kan
också notera att den olympiska rörelsen trots kriget
växte sig starkare. Schweiz med Lausanne började
bli medelpunkten för den olympiska rörelsen.
1920 blev det OS och den svenska framgångsvågen
från 1912 fortsatte i Antwerpen. Sverige blev näst
bästa nation efter USA med 19 guld, 20 silver och
25 brons. Därefter var det OS i Paris 1924.

Jacob Westberg, Svenska Spelen 1916. Tryck: Ljustryck.
Jacob Westberg (1885–1978) från Södermalms IK i Stockholm
kom 22:a på maraton vid OS 1912. Han blev svensk mästare
1915 och vann Svenska Spelen 1916. Han nådde dock inte OS
1920.

Framgångarna höll i sig i kommande OS om än inte
i den storleksordningen som tidigare. Sammantaget kan man dock säga: OS 1912 har betytt oerhört
mycket för svensk idrott på alla nivåer. Sverige fick
för övrigt ytterligare ett OS, det mer inofficiella OS
för damer i Göteborg 1926. Damerna hade egna
mästerskap åren 1921–1934 eftersom de inte fick
deltaga i alla grenar i vanliga OS.

7:e Olympiade - Anvers 1920. Defiles des athletes (Suede). Tryck: Ljustryck.
Den svenska OS-truppen vid OS efter Stockholm, alltså i Antwerpen.
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SM-final. Tryck: Ljustryck. Foto: Theodor Modin som var
något av en idrottsfotograf i Stockholm.
Ragnar Wicksell i Djurgården vinner lottdragningen i SM-finalen mot AIK den 11/11 1917. ”Ragge” deltog både i OS 1912
och 1920 medan AIK:s kapten ”Knutte” Nilsson aldrig blev OSspelare. Djurgården vann matchen på Stadion med 3–1.

Göteborg. OS för kvinnor.
Tryck: Ljustryck
Den brittiska truppen vid damernas OS i Göteborg 1926.

