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1. Så växte OS fram 
1.1 Antikens OS

Betydelsen för Sverige av OS i Stockholm 1912 
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 Konst-
industri-Aktiebolags Förlag i Stockholm. Dessa serier omfattar totalt över 450 kort. 
Ibland finns det siffror inom parentes och det är då numret i respektive Granbergs-
serie.

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 föregång-
are till offsettryck. Denna tryckmetod var relativt ovanlig vid denna tiden.

Den andra Granbergsserien är tillverkad på ett gråvitt på den tiden normalt tun-
nare 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 karika-
tyrkorten 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 Stock-
holm 1912 – Officiell redogörelse”, vilken gavs ut 1913 och är på över 1.000 sidor 
samt en artikel i boken Postryttaren 2012 av Göran Heijtz.
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Olympia. Vy över det forna Olympia.
Tryck: Omkring 1900 med okänt förlag.

Olympiska Spel anordnades i anti-
kens Grekland med start år 776 före 
Kristus och sedan i nästan 1200 år.

I England arrangerades på 1600-ta-
let något som kan liknas vid OS men 
upphörde efter cirka 60 år. 

I Grekland hölls en form av inhem-
ska OS från 1859 och ett tag framö-
ver men blev bara en nationell fö-
reteelse som självdog. I Frankrike 
försökte man något liknande olym-
piska spel på 1700-talet men utan 
framgång. I England hölls också 
från 1800-talet något som kan lik-
nas vid OS. Även i Sverige gjor-
des försök med ett inhemskt OS på 
1830-talet.
I det antika Grekland var idrot-
ten 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 endags-
spel 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 ur-
artat. 
Byggnaderna i Olympia bevarades 
till viss del och numera är de bety-
delsefulla på annat sätt, som turist-
mål.

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. 
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Antique Olympiade. Tryck: Till OS i Antwerpen 1920.

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.

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.  

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 söder-
sluttning 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

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.

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.
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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.

1.2 Moderna OS formas

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. 

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. 

Den som tog tag i frågan om OS var Pierre de Coubertin. Han var 
en fransk baron, pedagog, idrottsledare, författare och tidningsut-
givare. 
Han var huvudtalare vid den franska idrottsunionens femårsjubi-
leum 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 un-
der 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 olym-
piska kommitténs förste ordförande. Han avgick efter spelen i 
Aten och Pierre de Coubertin tog då över.

Casino Lausanne-Ouchy. Tryck: Ljustryck omkring 1900. 1915 flyttades IOK:s hög-
kvarter från de Coubertins hem i Paris till Lausanne i Schweiz. Där var det inrymt i Ca-
sino 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. 
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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, gymnas-
tik, 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.

Grekland. Foto: Omkring 1910.
En karikatyr med Pierre de Coubertin i grekisk folkdräkt.

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

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

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.

Vy av 
Stadion. 
Foto: 
Stadion 
i Aten 
vid åren 
för OS 
1896.
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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.

2.2 OS i Paris 1900
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. 

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

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.

Bois de Vincennes. 
Tryck: Ljustryck. Foto och 
förlag: Okänt omkring 1906.
I velodomen arrangerades 
bågskyttet under OS 1900. 

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

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.
 

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.
 

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

Lewald.
Förlag: Bokhandel i Berlin 
omkring 1915.
Lewald besökte världsutställ-
ningen 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.

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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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.

2.4 Extra-OS i Aten 1906

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. 

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.
 

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. 

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.

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. 

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.
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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.

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 värde-
fulla 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.

Häcklöpning. 
Tryck: Ljusryck. Foto och förlag: Okänt.
De svenska framgångarna var stora vid extraspelen 1906 men i häcklöping blev det ingen medalj. 

Lemming kastar spjut. 
Tryck: Ljustryck. Foto och förlag: Okänt.
Lemming var en mångkunnig friidrottare som under sin karriär blev svensk mästare i grenarna stav-
hopp, 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. 

Greklands kung George. 
Konstnär: Dayle.
En karikatyr över den grekiske kungen Georg, mannen som 
öppnade olympiska spelen 1906 men även spelen 1896. 


