
Oscar Swahn – En olympisk krutgubbe
Oscar Swahn föddes 1847 i Skärbo, Tanums socken. Vid 16-års
ålder gick han med i Tanums Skarpskytteförening och när han
1869 bosatte sig i Uddevalla fortsatte han där sin skyttekarriär
i den Frivilliga Skarpskytteföreningen (Uddevalla Skyttegille).

I föreningen var han engagerad som såväl kompanichef och
skjutchef som ordförande och sedermera också heders-
ledamot.

1891 flyttade Swahn till huvudstaden där han arbetade som
kamrer vid Svenska Telegrambyrån samtidigt som han tävlade
för Stockholms Skarpskytteförening.

Avstånden till trots fortsatte Uddevalla skyttegille ha en viktig
roll i hans liv. I föreningens arkivmaterial finns ett brev ställt
till Häradshövdingen i Uddevalla i vilken man tydligt kan
skönja hans oro för föreningens framtida öde och där han ber
häradshövdingen att han tar den allt mer utarmade skytte-
verksamheten i Uddevalla under sina vingar.

Foto från Bohuslän-Dals Idrottsförbunds 
jubileumsskrift 1998



”Därför, herr häradshöfding, vill jag på det
bevekligaste och varmaste bedja Eder taga
gillet om hand ock, med den kända stora
energi hvaraf Ni i allt annat gjort Eder högt
värderad, värna gillets tillvaro, samt med
insats av Edert friska åskådningssätt höja
gillet till hvad det förr varit. […] Att ni ej är
skytt sjelf, betyder ju ej så mycket för
närvarande, då ni nog snart kan blifva det;
hufvudsaken är nu, att Ni, såsom varande ung
och spänstig samt intresse har, absolut
förhindrar gillets ”sotdöd”.



Swahns många framgångar gav
honom chansen att delta i de
olympiska spelen 1908. Här tävlade
han i grenen Hjortskytte och vann då
sin första guldmedalj.

Under OS i Stockholm 1912 blev han
historisk då han utsågs till den dittills
äldsta OS-medaljören någonsin, 64 år
och 257 dagar gammal.

Han tävlade detta år tillsammans med
sin son Alfred vilken skulle komma att
bli än mer framgångsrik med sina
totalt nio olympiska medaljer.
Tillsammans tog far och son 15
stycken OS-medaljer.

Alfred och Oscar Swahn. 
Foto från Bohuslän-Dals Idrottsförbunds jubileumsskrift 1998



Swahn deltog i ännu ett OS 1920 i vilket han tog
ytterligare en medalj. Han var då 72 år och 279 dagar
gammal och kunde därmed befästa sin ställning som
den äldsta olympiska medaljören genom tiderna. Ett
epitet som han har kvar än i våra dagar. Han kvalade
även in till olympiaden 1924 men denna gång fick
lämna återbud på grund av sjukdom.

Oscar Swahn avled den 1 maj 1927 och efterlämnade
då en medaljskatt bestående av ca 500 priser. Totalt
tog han sex stycken olympiska medaljer – 3 guld,
1 silver och 2 brons.
Tyvärr stals dessa vid en utställning i Globen 1997.

Foto tillhör Armémuseum. 
Källa: www.digitaltmuseum.se 



Inför 2016 års olympiska spel verkade det ett tag som att Oscars Swahns åldersrekord skulle
hotas av den 75 år gamla japanska dressyrryttaren Hiroshi Hoketsu. Dock tvingades den
japanska ryttaren att dra sig ur tävlingen då hans häst fick hosta och därmed säkrades det
svenska OS-rekordet under ytterligare ett spel.
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