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Skuggorna över 
solskensolympiaden
OS i Stockholm har gått till historien som en stor succé. Den nyut-
komna antologin Stockholmsolympiaden 1912 – Tävlingarna, männis-
korna, staden ger en mer nyanserad bild. Skenande kostnader, natio-
nalism, könsdiskriminering och dyra biljetter kastar nytt ljus på spelen.

Den 6 juli 2012 är det 100 år sedan spelen 
invigdes av kung Gustaf V på Stadion i 
Stockholm. Ingen stad i Sverige har trots 
ett flertal försök lyckats göra om Stock-
holms bedrift och få arrangera ett olym-
piskt spel. Forskare som intresserar sig 
för Stockholmsolympiaden är lyckligt 
lottade. Tillgången på källor är nästan 
oändliga. Riksarkivet i Stockholm omfat-
tar totalt 23 hyllmetrar med protokoll från 
den stora organisationen kring OS, 
ansökningshandlingar, korrespondens, 
fotografier med mera. Arkivets egen 
samling av tidningsklipp från spelen 
omfattar 334 arkivvolymer. Det är en 
veritabel guldgruva. Nämnas bör också 
den över 1 000 sidor långa officiella 
rapporten V. Olympiaden. Officiell 
redogörelse för olympiska spelen i 
Stockholm 1912 som utgavs under ledning 
av journalisten och idrottsledaren Erik 
Bergvall redan ett år efter spelen.  

Stockholm den enda kandidaten 
Beslut om var de olympiska spelen 1912 
skulle hållas fattades vid IOK:s session i 
Berlin i maj 1909. Stockholm hade fört 
fram sin kandidatur vid IOK:s möte i 
London 1908. Det fanns dock en kandi-
datstad till, Berlin, som efter påtryck-
ningar från skaparen av de moderna 
olympiska spelen, Pierre de Coubertin, 
hade avstått från att söka spelen 1908. 
Det var underförstått att Berlin därför 
skulle få anordna spelen. Tyskarna fick 
dock problem, framför allt med att 
uppföra en arena värdigt ett olympiskt 
spel. När dessutom ordföranden i den 

tyska olympiska kommittén avled i mars 
1909 beslutade tyskarna att avstå från att 
söka spelen. Därmed var Stockholm den 
enda kandidaten, men valet var ändå inte 
helt självklart.

Eftersom spelen hade flyttats från den 
utsedda arrangörsstaden både 1904 (från 
Chicago till Saint Louis) och 1908 (från 
Rom till London) ville IOK ha garantier 
från Stockholms sida att man verkligen 
skulle klara av att genomföra arrang-
emanget. Den svenska ansökan var dock 
väl förberedd och förankrad, med löften 
från regeringen att bidra till finansie-
ringen. 

Balck och Clarence von Rosen (Sveriges 
andra ledamot av IOK och senare politiskt 
kontroversiell) lyckades övertyga IOK-
delegaterna om att Stockholm verkligen 
skulle klara av att arrangera olympiska 
spel. Berlin lovades, som plåster på såren, 
att få stå som värd för olympiska spelen 
1916; spel som aldrig blev av på grund av 
första världskriget. Berlin fick vänta till 
1936 innan staden fick stå som värd för 
olympiska spel. Det krävdes således två 
starka och välrenommerade aktörer i den 
internationella idrottsvärlden, Balck och 
von Rosen, för att Stockholm skulle få 
olympiska spelen, vilket ger perspektiv på 
senare och misslyckade OS-ansökningar 
från svensk sida.

Lotteri ordnande finansieringen
Huvudansvaret för att trygga de ekono-
miska förutsättningarna för att arrangera 
spelen föll märkligt nog på en enskild 
organisation, Sveriges centralförening för 
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idrottens främjande. Under 1900-talets 
första decennier var det den ekonomiskt 
ledande organisationen inom det svenska 
idrottslivet och bestod av personer ur 
samhällets elit (1). Det var således vare sig 
Stockholm stad eller staten som garante-
rade spelen ekonomiskt. Redan innan 
Stockholm tilldelats spelen hade en 
utredning om spelens ekonomi genom-
förts. Den förutsatte att en enklare arena 
skulle uppföras på den relativt nyanlagda 
Östermalms idrottsplats. Uppskattningen 
av kostnaderna för att hålla spelen var 
dock knappt tilltagna, men med hänvis-
ning till den sökte Centralföreningen 
tillstånd att få anordna en extra dragning i 
det så kallade idrottslotteriet för att 
finansiera spelen. Sedan man fått en 
underhandsgaranti från den konservativa 
regeringen om att förfrågan skulle bemö-
tas positiv kunde Viktor Balck tillkännage 
att Stockholms var berett att anordna 
olympiska spelen 1912, om än i en något 
reducerad version.

Den ursprungliga avsikten inom 
svenska arrangörskretsar var att arrang-
era så enkla spel som möjligt utifrån ett 
demokratiskt tankesätt. Man ville att 
spelen enbart skulle omfatta idrottsgrenar 
som var tillgängliga för människor (män!) 
utan hänsyn till samhällsställning och 
förmögenhet. Ett slutgiltigt program för 
Stockholms-OS antogs först 1911. Det 

faktum att beslutet fattades så sent, och att 
det var mer omfattande än vad arrangö-
rerna från början tänkt sig, innebar själv-
klart fördyringar för arrangörerna. Man 
tvingades också överge den demokratiska 
tanken. 

I den första kostnadskalkylen för spelen 
beräknades den totala kostnaden för 
spelens avhållande till 315 000 kronor. Den 
största utgiften hänförde sig till att uppföra 
ett enklare stadion på Östermalms IP 
(235 000 kronor). I februari 1910 lades en 
ny kalkyl fram. Den totala kostnaden hade 
då stigit till 630 000 kronor. Platsen för 
bygget hade flyttats till Idrottsparken, detta 
på grund av osäkerhet kring den framtida 
markanvändningen av det område där 
Östermalms IP var belägen. 

Från statsmaktens sida krävdes också att 
arenan skulle vara av mer beständig 
karaktär, vilket innebar än högre kostnader. 
Kostnaden för en sådan arena beräknas i 
mars 1910 till 715 000 kronor. Den totala 
kostnaden för spelens avhållande steg på 
mindre än ett år med närapå 170 procent 
till 845 000 kronor.

Att intäkterna från endast en extradrag-
ning i idrottslotteriet inte på långt när 
räckte till för att täcka dessa kostnader var 
självklart. Arrangörerna tvingades, genom 
Centralföreningen, att söka tillstånd för 
ytterligare en dragning samt att utnyttja 
lotteriets så kallade överskottsmedel för att 

Svenska gymnaster i språngmarsch 
under en uppvisning på Stockholms 
Stadion OS 1912. Foto: Sveriges 
centralförening för idrottens 
främjande.
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täcka kostnaderna. De totala intäkterna 
från de två extralotterierna samt över-
skottsmedlen beräknades uppgå till 
815 000 kronor.

Men inte heller dessa kostnadsberäk-
ningar höll. I september 1911 och maj 1912 
tvingas organisationskommittén, med 
Balck som ordförande, erkänna att deras 
kostnadsberäkningar slagit fel och be om 
ännu mer pengar. Att vara ekonomisk 
garant för spelen var dyrbart för Central-
föreningen. 

De olympiska spelen kom alltså, i likhet 
med många efterföljare, att bli mycket 
dyrare än planerat. De många grenarna 
ledde till ett behov av fler arenor än 
Stadion och antalet deltagare blev fler än 
vad man från början tänkt sig, drygt 2 
000. Organisationskommittén betalade 
dessutom, ofta i strid med amatörbestäm-
melserna, även den svenska olympiatrup-
pens omfattande och kostsamma förbere-
delser. Det gällde att ha en trupp som väl 
kunde hävda sig i den hårda konkurren-
sen; den nationella äran stod på spel och 
man förberedde sig minutiöst.

Totalt kostade Stockholmsolympiaden 
nästan 2,5 miljoner kronor (cirka 
112,5 miljoner i 2010 års penningvärde) 
att arrangera inklusive byggandet av 
Stadion. Denna kostnad täcktes alltså till 
största delen av intäkter från idrottslotte-
riet. Den näst största intäktskällan var 
biljettförsäljning som inbringade nästan 
850 000 kronor.

Dyra biljetter och lite publik
Biljettförsäljningen ger varje stor idrotts-
arrangör huvudbry, då som nu, och det 
drabbade också de ansvariga inför Stock-
holms-OS 1912. Det var inte helt lätt för 
den idrottsintresserade allmänheten att få 
tag i biljetter till tävlingarna. Arrangö-
rerna oroade sig nämligen för att biljet-
terna skulle bli föremål för spekulation, 
svartabörshandel. Därför beslutades på 
ett tidigt stadium att endast sälja dyra 
seriebiljetter i förköp. Biljetter till 
enskilda tävlingar började säljas först på 
respektive tävlingsdag. Huvuddelen av 
dagbiljetterna kom därmed att säljas mot 
kontant betalning vid Stadions vändkors, 
vilket innebar att det vid de populäraste 
tävlingarna uppstod köer på flera tusen 
personer med påföljande missnöje. 
Seriebiljetterna till Stadion var dessutom 

så dyra, nästintill oåtkomliga för en vanlig 
löntagare och måste ha exkluderat stora 
delar av Stockholms befolkning att på plats 
följa tävlingarna över flera dagar. De 
kostade 50, 75, 100 respektive 200 kronor. 
Priset för dagsbiljetter på de olika arenorna 
varierade i kostnad från 1 till 25 kronor. Till 
hästtävlingarna på Stadion kostade biljet-
terna 5, 10 respektive 20 kr per dag (3). 

Efter spelens avslutande gav också 
Aftontidningen organisationskommittén 
skulden för att Stadions läktare så ofta 
gapat tomma, en slutsats som strider mot 
OS-litteraturen vilken talar om publiksuccé. 
Spelen var dock ingen publiksuccé, långt 
därifrån. Det sades ha berott på just hur 
biljetthanteringen skötts. Enligt Aftontid-
ningen hade det varit för komplicerat för 
intresserade åskådare att komma över 
biljetter (4). Även om det var möjligt att få 
biljetter till tävlingar till kostnader som inte 
bör ha legat utom möjligheternas ram för 
arbetare – en arbetare tjänade i genomsnitt 
42 öre i timmen år 1912 – var det krävande 
att komma åt dem (5). Ur den aspekten var 
spelen socialt exkluderande och en aktivitet 
för främst de besuttna, de fåtal turister som 
kom till spelen och inte minst de verkliga 
idrottsentusiasterna. OS-organisationen 
hade även intäkter från försäljning av 
program och rättigheter av olika slag. 

Organisationen fri från kvinnor
Beslutet i Berlin att tilldela Stockholm de 
olympiska spelen innebar starten på en 
febril aktivitet från Balcks sida. Det hand-
lade inte bara om att iordningsställa alla 
anläggningar utan också om att hitta 
lämpliga personer för att organisera spelen. 
Först och främst behövde man tillsätta den 

Greta Johanson, simhoppare och 
Sveriges första kvinnliga olympiska 
guldmedaljör. Segern kom i grenen 
raka hopp. Under 100-årsjubiléet har 
Gretas historia fått symbolisera 
kvinnornas underprivilegierade 
ställning. Totalt deltog 2 490 män 
och 57 kvinnor. Kvinnorna tilläts tävla 
i simhopp, simning och tennis.
Foto: Sveriges centralförening för 
idrottens främjande.
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centrala och mäktiga organisationskom-
mittén, vilken kom att utgöra navet i 
arbetet med spelen (6). Därefter tillsattes 
en rad sektioner och specialkommittéer, 
sammanlagt 26 stycken, som hade i 
uppgift att anordna allt ifrån tävlingar i 
olika idrotter till förströelseaktiviteter för 
publiken efter det att tävlingarna slutat för 
dagen och marknadsföringen av spelen 
och Sverige som turistland och Stockholm 
som turiststad (7,8).

Coubertin uppehöll fram till spelen en 
tät korrespondens med organisatörerna. 
Han uppmanade dem på ett tidigt stadium 
att inte upprepa upplägget från London-
OS 1908. Spelen i Stockholm borde istället 
”hållas mera rent idrottsmässiga, mera 
nobla och diskreta, mera klassiska och 
artistiska, mera intima, framför allt 
mindre dyrbara” (8). Huruvida de svenska 
arrangörerna levde upp till det är tvek-
samt. Mycket tyder på motsatsen. Det 
handlade om att med hjälp av en aggressiv 
marknadsföring visa upp Sverige, Stock-
holm och svensk idrott från sin absolut 
bästa sida. Den nationella äran stod på 
spel och då fick inget lämnas åt slumpen. 
Satsningen från arrangörernas sida var 
total och nationalismen en viktig drivkraft. 

Gustaf V var spelens ”höge skyddare” 
och även prinsarna Gustaf Adolf, Carl och 
Wilhelm var involverad. Kronprins Gustaf 
Adolf var engagerad och aktiv hedersord-
förande i organisationskommittén, 
prinsarna Carl och Wilhelm dito i kommit-
téerna för hästsport och tennis. Kungahu-
set arbetade således hårt för spelen och 
gav därmed legitimitet och status åt 
Stockholmsolympiaden. Kvinnorna 
diskriminerades stort, inte bara som 
deltagare, utan lyste nästan helt med sin 
frånvaro även i den stora organisationsap-
paraten. Endast i en specialkommitté var 
kvinnor representerade: tenniskommittén.

Tävlingarna var de dittills största i 
OS-historien med 2 380 tävlande från 27 
nationer representerande alla fem konti-
nenterna. Enligt svensk press svarade de 
mer än väl svarat upp mot de krav som 
kunde ställas på ett modernt OS-arrange-
mang (9). Endast 53 kvinnor deltog i 
tävlingarna.

Spelen har således gått till historien 
som solskensolympiaden eller ”the Swe-
dish Masterpiece”. Vädret var verkligen 
ovanligt bra med lite nederbörd och 

mycket sol. Arrangörerna hade tur. I juni 
och augusti 1912 och i juli 1911 och 1913 var 
vädret oerhört mycket sämre, det var 
kallare och regnet öste stundtals ner. 
Medeltemperaturen under juli 1912 var 18,3 
grader, två grader högre än 1911 och 1913 
(10). Juli 1912 var sannerligen en riktig 
solskensmånad. 

Anläggningarna
Olympiska spel brukat förknippas med 
spektakulära och kostsamma idrottsanlägg-
ningar, och inte minst en diskussion om 
deras nyttjande efter spelen. Hur löste 
arrangörerna i Stockholm den svåra anlägg-
ningsfrågan? Till saken hör att under denna 
dynamiska period i Stockholms historia 
sköt intresset för idrott fart på allvar och 
idrottsplatser började uppföras runt om i 
staden, främst på statliga Djurgården. Vid 
sekelskiftet fanns det bara en idrottsplats 
för friidrott och andra idrotter värd namnet 
i Stockholm, Idrottsparken från 1896. Till 
en början dominerades anläggningen av en 
cykelbana, bancykling var en synnerligen 
populär idrott i Sverige under 1890-talet, 
men snart dog intresset ut till fördel för 
landsvägscykling. Den andra modesporten 
som till en början hystes i Idrottsparken var 
tennis. Av större betydelse för idrottslivet i 
Stockholm var att man år 1901 anlade en 
bollplan på inneplan på Idrottsparken. Det 
innebar att fotbollslagen kunde flytta från 
de mera provisoriska förhållandena på 
Gärdet. På vintern anlades en skridskobana 
för bland annat bandyspelarna och skrid-
skoåkarna (11).

Idrottsparken fick några efterföljare av 
det mindre formatet under förra seklets 
första decennium. Vid 1912 års ingång 
fanns fyra idrottsplatser i Stockholm: 
Östermalms IP, Råsunda IP, Tranebergs IP 
och Göta lifgardes IP (12). Idrottsparken 
revs hösten 1910, men ersattes under 
OS-året av en femte, arenornas arena: 
Stockholms stadion. 

Hur kunde då arrangörerna på endast tre 
år färdigställa det antal arenor som behöv-
des för att arrangera OS när varken riksdag 
eller stad var speciellt entusiastiska? Svaret 
står delvis att finna i markägarförhållan-
dena i Stockholm. På Djurgården, i vid 
bemärkelse, tillhörde marken staten och 
den, inte minst kungahuset, var betydligt 
mer idrottspositiv än politikerna i Stock-
holms stadsfullmäktige. De olympiska 

Foto: Johan Pihlblad
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anläggningarna låg därför på Djurgården 
och än i dag är antalet idrottsanläggningar 
stort kring Stadionområdet. Det var i strikt 
mening endast läktaren för rodd, vilken 
revs efter spelen, som låg inom stadens 
domäner. Med kungahuset (staten) och 
militären i ryggen kunde organisations-
kommittén satsa fullt ut på anläggning-
arna på Djurgården, vilka kompletterades 
med befintliga anläggningar i förorterna 
(13). Stockholm stad hade således redan för 
hundra år sedan ett begränsat intresse för 
byggande av idrottsanläggningar.  

Stadion
Den idrottsanläggning som var av största 
betydelse för OS och Stockholms framtida 
idrottsliv var utan tvekan Stadion, som ett 
sekel efter spelen står kvar som en stolt 
och synnerligen vacker symbol för Stock-
holmsolympiaden 1912. Det var också den 
enda idrottsanläggningen av bestående 
karaktär som uppfördes för OS. Att bygga 
ett permanent stadion hade inte ingått i 
OS-arrangörernas planer till en början. 
Tanken var att uppföra ett tillfälligt 
stadion, men efter ingripande från staten 
förändrades planerna eftersom man inte 
accepterade att statliga medel gick till en 
tillfällig arena. Man fordrade ett perma-
nent stadion i sten som efter spelen borde 
bli statsegendom. Arrangörerna rättade 
sig efter detta till stor glädje för Stock-
holmsidrotten. 

Resultatet blev arkitektens Torben 
Gruts ringmursliknande byggnad i rött 
tegel från Helsingborg, som stod klar för 
invigning den första juni 1912 (14). I 

Stadion avgjordes tävlingarna i friidrott, 
brottning och gymnastik, delar av fotbol-
len, hästtävlingarna (som också avgjordes 
på Fältridklubbens bana och Lindarängens 
kapplöpningsbana) och den moderna 
femkampens ridmoment, som till stor del 
avgjordes på de olympiska arenorna för 
respektive idrott. 

Stadion var alltså den anläggning som 
arrangörerna verkligen satsade på, men i 
och med att den placerades där Idrottspar-
ken redan var belägen skedde ingen 
egentlig förändring av Stockholms totala 
idrottstopografi. Organisationskommittén 
hade även fått erbjudanden om mark från 
två av de aktiebolag som exploaterade 
Stockholms förstäder, men avböjt (15).

I övrigt avgjordes OS-tävlingarna på 
provisoriska eller redan befintliga arenor. 
På så sätt kunde kostnaderna hållas nere 
och framför allt kunde det pressade 
tidsschemat hållas. Av de idrottsanlägg-
ningar som användes vid Stockholmso-
lympiaden finns fortfarande några kvar. 
Förutom Stadion handlar det om anlägg-
ningar i dess närhet: Östermalms IP, 
Tennispaviljongen och utetennisbanorna 
samt Fältridklubbens anläggning (numera 
Stockholms ryttarstadion). De andra har 
vid olika tidpunkter rivits. Stockholmso-
lympiaden innebar alltså, med undantag 
för Stadion, inget uppsving vad gäller 
anläggningar för Stockholmsidrotten. 

Slutsatsen blir att visst sken solen över 
Stockholmsolympiaden, men i likhet med 
solen hade den sina fläckar. Kanske till 
med ganska stora. 
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Tanken var först att bygga en tillfällig arena, men det accepterade inte staten. Stadion i nationalromantisk stil, klädd i rött 
helsingborgstegel, stod klar för invigning den första juni 1912. Arkitekt Torben Grut. Foto: Sveriges centralförening för 
idrottens främjande.


