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Ah, de olympiske leker. Lekene over alle leker. Der verdens ypperste 
 idrettsutøvere måler krefter i regn eller sol, og der bare de beste kan vinne … Tautrekking

OL i USA 1904, Hellas 1906, Storbritannia 
1908, Sverige 1912 og Belgia 1920.
Tautrekking mellom lag som bestod av åtte 
sterke menn. Deltakerne var ikke nødvendigvis 
profesjonelle idrettsutøvere, de fleste var 
 vanlige arbeidskarer som av en eller annen 
grunn hadde rotet seg borti sporten.

Vinnerlaget i 1908 var et lag med britiske 
 politimenn. Seieren førte til voldsom protest 
fra de amerikanske deltakerne, som beskyldte 
britene for å ha brukt så tunge sko at de fikk 
et urettmessig overtak i konkurransen. 
 Amerikanernes klage ble ikke hørt, og de 
trakk seg derfor fra konkurransen i protest. 
Tautrekking virker kanskje som en litt 
 uvanlig sport, men den var faktisk en del av 
antikkens olympiske leker (500 f.Kr.).

Synkronsvømming, solo
OL i USA 1984, Sør-Korea 1988, Spania 1992.
Dette må ha vært en merkelig oppvisning 
som på samme tid kalte på smilet og ga 
 publikum en intens medfølelse med den 
 stakkars svømmeren. Perfekt sminket og med 
neseklype og et stivt smil sakte svømme
danset utøveren seg gjennom ballettaktige 
øvelser i svømmebassenget … Selv for 
 profesjonelle utøvere er det antakelig 
 vanskelig å virke grasiøs når man prøver å ta 
piruett i et basseng.

Denne ganske så bisarre avarten av gruppe
sporten synkronsvømming er nå strøket fra 

OL programmet, selv om et fåtall 
entusiastiske sjeler fortsatt kjemper for et 
 comeback.

Puddelklipping  
OL i Frankrike 1900. 
Denne noe uortodokse øvelsen med 
128 deltakere foregikk i idylliske  omgivelser 
vest i Paris, i parken Bois deBoulogne. 
 Konkurransen gikk ut på å klippe  pelsen på 
så mange pudler som  mulig i  løpet av to 
 timer. Publikumstilstrømningen var enorm. 
Franske Avril Lafoule vant med god  margin 
etter å ha  snauklippet 17 pudler. Til tross for 
publikums interessen fikk ikke puddel
klipping nok  stemmer til å kunne bli 
registrert som  offisiell olympisk øvelse.

Krokket  
OL i Frankrike 1900.
Døsig familiespill i hagen, sier du? Nei, 
 OLgren, sier vi. Kun én tilskuer møtte opp 
på dette arrangementet: en enslig 
 engelskmann som hadde reist helt fra Nice til 
Paris for å få det med seg. Om han ble 
 værende helt til  sluttspillet, vites ikke.

Motorbåtkjøring  
OL i Storbritannia 1908.
Været utenfor Southampton var så dårlig at 
ingen kunne se hva som  foregikk … Ingen 
prøvde å gjenta  fiaskoen.

De «glemte» vinnerne
Olympiske feilsteg:
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kappestrid: 
konkurranse

200 meter lang. Deltakerne måtte blant annet 
 klatre opp en påle og balansere på toppen av 
den, løpe over en rad med båter og til slutt 
dykke og svømme under en annen rad med 
båter. Strømmene i elva var temmelig sterke 
og vannet antakelig ikke verdens reneste. 
 Frederick Lane vant på den imponerende 
 tiden 2.38,4. (Det er verdt å merke seg at han 
brukte bare 13 sekunder mer på denne løypa 
enn på den ordinære konkurransen  
200  meter svømming fristil, som han for 
 øvrig også vant gullmedalje i.)

Dueskyting – med levende duer
OL i Frankrike 1900.
Dette er det eneste olympiske arrangementet 
noensinne som har involvert kaldblodig 
 skading av dyr. Dueskyting er en skyte
konkurranse som går ut på å treffe så mange 
mål (duer) som mulig. Under OL i Paris var 
duene levende, og hele 300 duer ble drept. 
Blodige duer og fjær lå strødd utover banen, 
og stedet bar nok mer preg av å være en 
 slagmark enn en sportsarena.
Gull: belgieren Leon de Lunden (21 drepte 
duer). Sølv: franskmannen Maurice Faure 
(20 drepte duer). Bronse: australieren Donald 
McIntosh  (18 drepte duer).

Dyrevenner kan glede seg over at sporten 
 senere fikk navnet «leirdueskyting», og at 
målene ble byttet ut med kunstige duer.

bisarr: underlig, rar

uortodoks: radikal 
og nytenkende

for
en

in
ge

nl

es.no/faktafyk

Sjå liste over 

sportsrelaterte 

filmar, album og 

bøker.

Hellas, demokratiets vugge, er også den 
 moderne idrettens fødested. De olympiske 
leker  samlet utøvere fra rivaliserende bystater, 
og man inviterte til fredelig kappestrid. 
Etter antikkens gullalder var lekene lenge 
glemt, helt til den greske regjeringen tok 
 initiativet til å gjenopplive tradisjonen i 1896, 
med de første moderne olympiske leker. 
Resten er sportshistorie.

Mindre kjent er det kanskje at det særlig 
blant sommerlekene skjuler seg ikke fullt så 
vellykkede innslag: idretter og arrangementer 
som av ulike årsaker viste seg ikke å tåle 
 dagens lys, og som nå er mer eller mindre 
glemt. Stort sett med god grunn.

Her kommer et lite knippe av de mest 
 uforståelige, bisarre og merkelige innslagene 
som noen gang har forekommet på en 
 olympisk arena, til glede for nye lesere.

Hinderløp – for svømmere
OL i Frankrike 1900.
En oppfinnsom herremann i arrangør
komiteen får en kløktig idé: Hva med å 
 kombinere to populære idretter, hinderløp og 
 svømming, og slik lokke enda flere tilskuere?

Det var ikke mulig å oppdrive et innendørs 
svømmebasseng i Parisregionen som var 
stort nok, og det ble avgjort at løpet skulle 
holdes utendørs i elva Seinen. Løypa var  

Kilder: Den olympiske komité, 
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Sterke menn: Tautrekking 
var ingen OLgren for 
pyser, men for staute 
arbeidskarer med stål i ben 
og armer. 
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