Maratonleden
Längs maratonbanan
vid 1912 års OS – idag
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Maratonbanan 1912 …

Segraren Kennedy Kane McArthur svänger in
på Stadion för målgång.
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Den här skriften är en kortfattad guide för dem som
vill gå, cykla eller åka bil längs maratonbanan som
löptes vid OS i Stockholm 1912. Guiden följer banan
från starten på Stockholms stadion till vändpunkten
i Rotebro strax norr om Sollentuna kyrka. Återvägen
hade samma sträckning och den får man på köpet i
guiden. Den som vill bekanta sig med banan kan välja
riktning men också hur långt man vill följa banan.
Längs vägen ﬁnns det anslutningar till både tunnelbana och pendeltåg. Flera busslinjer traﬁkerar banan.
Läsaren bör observera att 1912 års maratonbansträckning återges på 2016 års vägnät, såväl bil- som
gång- och cykelvägnät. Banan gick på smala grusvägar som numera är utbyggda till ﬂerﬁliga bilvägar
och där en del inte ens är tillåtna att gå eller cykla på.
Maratonbanan redovisas på de vägar som är framkomliga. I praktiken blir det på många ställen en
fråga om att låta bansträckningen representeras av de
gång- och cykelvägar som byggts i anslutning till de
vägar som en gång ingick i maratonbanan.
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… och nu
Utmed banan fanns kontroll- och vätskestationer
på var femte kilometer: Stocksund (efter 5 och 35 km),
Järva, Ulriksdal, Silverdal (10 och 30 km), Tureberg
(15 och 25 km), Edsberg och Rotebro (vändpunkten
vid 20 km).
Banans sträckning i stort gick från Stockholms stadion, via Valhallavägen och Drottning Kristinas Väg
vidare utmed Roslagsbanan och Roslagsvägen fram
till Ålkistan och gränsen mellan Stockholm och Solna. Efter Ålkistan gick banan i slingor genom Bergshamra och parallellt med dagens E18 och västerut
fram till E4. Där vände banan norrut på Järvavägen
som vid gränsen till Sollentuna kommun byter namn
till Sollentunavägen.
Banan följde i stort sett Sollentunavägen genom
hela kommunen men vek av litet vid Sollentuna centrum. Vid Sollentunavägens slut anslöt banan under
en kort sträcka till Norrvikenleden för att sedan fortsätta via Skolvägen och Landsvägen till Sollentuna
kyrka och den ursprungliga vändpunkten i Rotebro.

40 200 meter

Den uppmärksamme läsaren noterar att
banans längd inte motsvarar dagens maratonlopp. Vid OS i Stockholm var maratonbanan 40 200 meter, dvs. knappt 2 kilometer
kortare än dagens maratonbanor. Internationella friidrottsförbundet beslöt vid ett
möte i Genève 1921 att bestämma en officiell
maratonbanas längd till 42 195 meter, vilket
därefter varit standard. Det första maratonloppet vid ett OS enligt den nya längden löptes i Paris 1924. I Sverige dröjde det till 1948
innan man sprang med den officiella längden
på en maratonbana.

Minnestavlor

Utmed maratonleden har fem minnestavlor
satts upp:
1 Francisco Lázaro, Stadion, Maratonporten
2 Maratonloppet genom Solna, Kraus torg
3 Francisco Lázaro, Järva
4 ”Japanen som försvann”, Turebergs torg
5 Maratonstenen, Sollentuna kyrka
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Start och mål
Stockholms stadion byggdes till de Olympiska spelen
1912. Arkitekt var Torben Grut, byggherre Sveriges
Centralförening för Idrottens Främjande och entreprenör blev byggﬁrman Kreuger & Toll. Förebilden
var den gotländska ringmuren och två pampiga torn
uppfördes mot norra sidan. Många skulpturer är
uppförda runt Stadions tegelväggar.
Publikrekordet på 28 800 åskådare sattes under en
bandymatch 1928 men efter ombyggnad tar arenan,
som numera är K-märkt, 14 000 åskådare. Stockholms
stadion var huvudarena för de Olympiska spelen 1912
och har under åren varit plats för många spännande
idrottstävlingar i olika sporter. Många världsstjärnor
inom nöjesindustrin har uppträtt på innerplanen
inför entusiastiska åskådare.
Stadion är en av de äldsta nu fungerande idrottsanläggningarna bland de olympiska arenorna i världen.

69 löpare stod på startlinjen för maratonloppet under 1912 års olympiska spel. På bilden
har startskottet just gått och de förväntansfulla löparna är iväg. Det varma vädret krävde
sin tribut och endast 34 löpare fullföljde
loppet.
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14 juli 1912 kl 13.49
Dagen för det olympiska maratonloppet, 14 juli 1912,
var stekhet. Klockan 13.49 gick startskottet och loppet kom att löpas under den tid då eftermiddagshettan kulminerade. Stadionborgen var fylld med
22 000 åskådare och en spänd förväntan rådde i värmen. 69 löpare startade och med svensken Alex Ahlgren i täten löpte man ut på den drygt 40 km långa
maratonbanan till Rotebro och tillbaka. Segrare blev
den sydafrikanske löparen Kennedy Kane McArthur
med tiden 2.36.55 före sin landsman Christian W.
Gitsham. Bäste svensk blev förhandstippade ”Sigge”
Jacobson som sprang in som sjätte man.
Efter Maratonporten vek löparna till höger och
fortsatte utmed Valhallavägen. I Maratonporten
sitter en minnesskylt över den portugisiske löparen
Francisco Lázaro.
Lázaro löpte i mitten av startfältet. Han hade
dock smörjt in sig med olja i värmen och den gjorde
att han gradvis blev allt varmare. På återvägen från
vändpunkten i Rotebro segnade han ner vid nuvarande Scandic Järva Krog och avled dagen efter. En
minneskväll arrangerades en vecka senare och den
inbringade 14 000 kr som skänktes till Lázaros änka
och ofödda dotter hemma i Portugal.
Löparna passerade Sophiahemmet beläget på Valhallavägens högra sida. Här skedde också målgången
för cykelloppet vid OS 1912. Sträckan runt Mälaren
var 32 mil och av 125 startande kom 94 cyklister i
mål. Delresultaten under dagen sattes upp på ett
stort resultatplank vid Stadion och vid Stureplan.
Segrare blev sydafrikanen Rudolph Lewis med tiden
10 tim 42 min. Sverige vann i lagtävlingen.

Det 69 man starka löparfältet startade väl
samlat under den 300 m långa rundan inne
på Stadion. Alex Ahlgren från Sverige ledde
när man sprang ut under Maratonporten, tätt
följd av det finska hoppet Tatu Kolehmainen.
Huvudfavoriten Sigge Jacobson återfanns
i slutet av klungan tillsammans med Shizo
Kanakuri (japanen som senare försvann).

Sophiahemmet invigdes 1889 och är ett
mycket respekterat sjukhus. Institutionen
består av tre delar: sjukhusdelen med sina
specialistfunktioner, forskningsdelen med
många framstående vetenskapsmän och
utbildningsdelen med en uppskattad sjuksköterskeskola.
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Östra station invigdes 1865 som startpunkt
för Djursholmståget. Den smalspåriga
järnvägen utvecklades under början av
1900-talet och nu är stationen transportcentrum för Roslagsbanan ut mot Österåker
och Kårsta samt för bussarna mot Rimbo och
Norrtälje.
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Vid Östra station tog löparna till höger och fortsatte uppför backen på Drottning Kristinas Väg.
Banan gick genom det område som idag domineras
av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har
cirka 20 000 studenter varav en tredjedel kvinnor.
Högskolans elva institutioner har ett grundmurat
internationellt rykte och skolans nybakade civilingenjörer är attraktiva på arbetsmarknaden. När maratonloppet löptes hade ännu inte KTH lokaliserats
till området. Det skedde först 1917.
Löparna fortsatte längs Drottning Kristinas Väg
med Roslagsbanan till vänster och Lill-Jansskogen
till höger. Lill-Jansskogen är ett populärt friluftsområde som ingår i Kungliga nationalstadsparken
på Norra Djurgården. Namnet kommer efter den
lille skogvaktaren Lill-Jan som höll ett öga på jakten
inom Djurgårdsområdet under 1800-talet. Djurgårdsförvaltningen sköter driften av parken idag.
Därefter passerades Söderbrunns koloniområde
(till höger om vägen). Koloniområdet anlades år
1905 och blev Stockholms första i sitt slag. Här odlas
köksväxter och bär. Kötiden för medlemskap är lång.
Enbart stockholmare äger rätt att hyra en odlingslott. Inga övernattningar tillåts.
Banans fortsatta sträckning gick över godsspåret
och vek sedan vänster under Roslagsbanans smalspåriga järnväg på Björnnäsvägen. Efter 200 meter
nådde man Roslagsvägen, svängde till höger in på
den nuvarande gång- och cykelvägen och passerade
återigen under Roslagsbanan.
Banan går nu genom områden där ingen löpare
från 1912 skulle känna igen sig. Här ﬁnns Frescati
med Stockholms universitet. Området skänktes av
Gustav III till gunstlingen Gustav Mauritz Armfeldt.
Frescati är ett italienskt namn från som härrör från
kungens resa till Italien 1783–84. Stockholms
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Stadion

500 meter

Två av de sex huskropparna i södra delen av
Stockholms universitet och Studenternas hus
sedda från Frescatimotet och Roslagsvägen.

Norra länkens anslutning till Roslagsvägen
vid Frescatimotet. Norra länken invigdes 2015
och hade kostat 11 miljarder kronor. Den utsmyckade tunneln är 4 km lång och förbinder
Roslagsvägen/E18 med Essingeleden/E4,
Frihamnen och Lidingö.

Naturhistoriska riksmuseet.
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universitet ﬂyttade i början av 1970-talet ut från centrala Stockholm och de sex blå husen uppfördes här
under en hel del protester. Den stora samlingssalen
Aula Magna kom till 1997. Universitetet är utformat
enligt amerikanskt mönster som campus med sporthall, bibliotek och ﬂera restauranger. Universitetet
har cirka 35 000 studenter. I södra delen av Frescati
mynnar Norra länkens tunnlar ut.
Maratonbanan följde Frescativägen parallellt
med Roslagsvägen. Tunnelbanans röda linje mellan
Fruängen och Mörby centrum med station Universitetet passeras.
På höger sida om Frescativägen passerar banan
Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova, ett imponerande stort museum i granit och sandsten från
1916 med Axel Anderberg som huvudarkitekt. Här
ﬁnns stora samlingar av djurlivet i Sverige i historiskt perspektiv. I samband med en stor renovering
på 1990-talet tillkom den unika biografen Cosmonova som visar djur och natur på en jätteduk.
Till vänster, på andra sidan Roslagsvägen och
Roslagsbanan, ligger Bergianska trädgården, som
grundades av professor Bergius 1784 och innehåller en stor samling växter från hela världen. Vetenskapen styr verksamheten och kronan på verket är
jättenäckrosen Victoria i sitt eget hus. Grosshandlare
Edvard Anderssons donerade pengar 1936 till en vinterträdgård. Donationen låg i träda till 1995 då räntan gjorde det möjligt att bygga ett pampigt växthus.
Banan gick åt vänster på Bergiusvägen efter
Naturhistoriska riksmuseet och vek sedan till höger
på Åminnevägen. Halvvägs upp i backen följde banan cykel- och gångvägen parallellt med Roslagsvägen, passerade Ålkistans kanal och fortsatte utmed nuvarande gång- och cykelväg fram till Stocksundstorp.

Genom Solna
Vid passagen över Ålkistan passerade löparna den
nuvarande gränsen mellan Stockholm och Solna.
På höger sida ligger äldreboendet Sfären vid Himlabacken. Banan gick parallellt med Roslagsvägen och
vek av till vänster på Ripstigen och under Roslagsvägen.
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På stenmuren runt fontänen vid Kraus torg
är en idrottshistorisk skylt uppsatt. Maratonbanan passerade här kontrollstationen (5 km
och 35 km), som då hette Stocksund.

Rapporter från loppet
Vid kontrollstationen Stocksund,
5 km (vid nuvarande ICA och
södra uppgången på T-banestation
Bergshamra) ledde Kolehmainen
följd av Alex Ahlgren och italienaren Speroni. De båda sydafrikanerna
McArthur och Gitsham (blivande segrare
och andreman) passerade tillsammans
13 sekunder efter. Sigge Jacobson var
fortfarande långt bak i fältet 50 sekunder
efter täten.
På återvägen hade de sydafrikanska löparna Gitsham och McArthur
ökat takten och deras ledning vid
Stocksunds kontrollstation efter
35 km var fyra minuter. Kolehmainen, Ahlgren och Speroni hade tvingats
att bryta i värmen medan Strobino, USA
och Duffy, Kanada gick mycket starkt
och närmade sig täten. Sigge Jacobson
började få känning av skoskav, men höll
sin position. Den amerikanske indianen
Sockalexis (blivande fjärde man) var den
löpare som gick starkast på återvägen.
Från en 16:e plats vid vändningen passerade han Stocksund som åttonde man. Den
portugisiske löparen Francisco Lázaro
hade segnat ner vid backarna ovanför
Järva Krog.
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Banan vek höger in på Gamla vägen och efter 100
m till vänster in på Åbergssons väg, gick söder om
Kraus torg med ICA-butik och den södra tunnelbaneuppgången vid Bergshamra. Banan gick parallellt med Bergshamravägen, fortsatte över till Carl
Malmstens väg fram till Carl Pipers väg där den vek
till höger upp på bron över Bergshamravägen.
Strax efter bron vek banan till vänster in på
Kungshamravägen. Vid vägkorset efter 300 m gick
den till vänster nedför backen och åter vänster in på
Ulriksdalsvägen.
Ulriksdals slott (ligger bakom skogen) med anor
från 1600-talet byggdes om på 1800-talet av kung
Karl XV. Slottet blev senare Kung Gustav VI Adolfs
hem. Stora vardagsrummet blev stockholmarnas
bröllopsgåva 1923 när han som kronprins gifte sig
med Louise Mountbatten. Ansvarig för inredningen
var Carl Malmsten. En vacker park omger slottet och
i orangeriet ﬁnns skulpturer av Johan Sergel och Carl

Vid vägkorset på Kungshamravägen i utkanten av Ulriksdals slottspark gick banan till
vänster mot Brunnsvikens trädgårdar.

Milles. I området ﬁnns Ulriksdals värdshus som är
en välbesökt och omtyckt restaurang och Ulriksdals
kapell som är en populär vigselkyrka.
Löparna passerade nu ett tungt avsnitt, speciellt
på hemvägen. Banan vek höger från Ulriksdalsvägen
innan Bergshamravägen in på det som idag är en
gångväg, följa den förbi parkeringsplatsen fram till
Järvavägens branta backe upp till Mellanjärva gård
alldeles invid E4. Här ﬁnns en skylt där portugisen
Francisco Lázaro segnade ned.
Banan fortsatte på Järvavägen förbi koloniområdet, svängde vänster mot E4 efter bron över Igelbäcken, förbi huvudentrén till Polishögskolan fram
till Silverdal. Järvavägen övergår i Sollentunavägen.
Svea Livgarde låg här 1947–1970. Därefter ﬂyttade
polishögskolan in med 200 anställda och 400 elever.
Stort praktikområde för blivande poliser och ett ﬂertal byggnader för teoretisk undervisning och specialistutbildning. SÄPO har sina lokaler bakom planket.

På toppen av backen intill Scandic Järva
Krog står minnesskylten över Francisco Lázaro. Vid OS-maraton 1912 segnade han ner
här på återvägen. Han fördes till Serafimerlasarettet, men avled morgonen därpå. Det var
det första dödsfallet i de olympiska spelens
historia.
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Genom Sollentuna
Strax innan rondellen vid Silverdal där Järvavägen
övergår i Sollentunavägen passeras dagens gräns
mellan Solna och Sollentuna kommuner.
Maratonbanan gick utmed järnvägsspåret, och
följde Sollentunavägen fram mot Silverdals kapell
och begravningsplats.

Till höger passeras Lillstugans restaurang, som
bevarats mitt i den nya bebyggelsen, och Silverdals
stadsdel ytterligare till höger.
Silverdals nya bostadsområde har fått sitt namn
från drottning Kristinas kröning där en häst vid hennes landå tappade en silversko enligt sägnen. Silverdals Science Park samt 1 000 radhus och parhus är
sedan några år en ny stadsdel i Sollentuna kommun,
såväl för den elektroniska industrin som för bostäder
till småbarnsfamiljer.
Maratonbanan fortsatte i samma sträckning som
Sollentunavägen idag.
12
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Rapporter från loppet
Vid kontrollstation Silverdal, 10
km, ledde Kolehmainen fortfarande, men hade nu fått sällskap av
blivande segrarparet McArthur och
Gitsham från Sydafrika. Engelsmannen Lord hade gått starkt medan italienaren Speroni och det svenska hoppet
Alex Ahlgren hade blivit passerade och
anlände några sekunder senare.
På återvägen efter 30 km i den
starka värmen drog McArthur
och Gitsham ifrån sina medtävlare. Många duktiga löpare i täten
tröttnade och bröt, bland annat
Kolehmainen, Ahlgren och Speroni. Flera
amerikaner och kanadensaren Duffy gick
starkt och närmade sig tätparet.

Helenelundsskolan.

Banan följde Sköldvägen mot Sollentuna
centrum förbi kungshögen till höger. I fonden
den storskaliga bebyggelsen på andra sidan
järnvägen.
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Silverdals kapell och begravningsplats passeras
till vänster. Silverdal är en vacker och stämningsfull
begravningsplats med en uppskattad urnlund. Här
ﬁnns Harry Martinsson och Ted Gärdestad begravda
som grannar.
Tegelhagen, villa- och kedjehusbebyggelse från
1950-talet, till höger. Här låg Silverdals kontrollstation, 10 km från start och mål. Maratonbanan
fortsatte i norrut i Sollentunavägens sträckning. Till
vänster ligger Helenelunds centrum med pendeltågsstation. Helenelund har en markant höghusbebyggelse från 1980-talet. På andra sidan motorvägen
E4 ligger stadsdelen Kista i Stockholms kommun
med hotellet Victoria Tower.
Helenelundsskolan, grundskola från förskola till
årskurs 9, ligger till höger, och Kummelby kyrka,
till vänster, nybyggd år 2000 efter det att den gamla
kyrkan revs. En vacker runsten står framför kyrkan.
Sollentuna församling är en av Sveriges största med
42 000 medlemmar.
Sollentuna hembygdsgård, till höger, passeras.
Gården utgör basen för Sollentunas Hembygdsförening sedan 1937. Här ﬁras jul- och midsommarfester
och andra högtider i typiska gamla byggnader.
Vid Sköldvägen mot Sollentuna centrum vek
banan av från Sollentunavägen och gick förbi den
gamla kungshögen.
Sollentuna centrum, gamla Tureberg, har pendeltågsstation, restauranger och stort köpcentrum. Ett
populärt centrum som blev tillbyggt och renoverat
2010. Kommunhus invid torget och ett ﬂertal restauranger. Turebergs kyrka med stort kors på fasaden
blev färdig 2010. Satelliten – fritidsgård för kultur
och idrott – rymmer en idrottshall, en liten teater
samt en gymnastikhall.
Kontrollstation Tureberg efter 15 km på utvägen

och 25 km på hemvägen. Vid busstationen ﬁnns en
skylt med ”Japanen som försvann”.
Här bröt den japanske löparen Shizo Kanakuri
maratonloppet vid OS 1912 på hemvägen och ﬁck
hjälp av kamrer Petré i dennes trädgård innan han
tog förortståget tillbaka till Stockholm. Kanakuri
glömde sedan att anmäla att han brutit loppet och
”försvann” ur resultatlistan. Han återvände till Sverige 1967 och fullbordade ”världens mest långsamma
maratonlopp” med tiden 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8
timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder.
Maratonbanan anslöt till Sollentunavägen genom
en högersväng in på Bygdevägen och sedan vänster
i rondellen på Sollentunavägen norrut. Soﬁelundsskolan, grundskola från förskola till åk 9, till höger
och därefter den uppmärksammade rondellen där
Kajsa Bergqvist visar sin härliga ﬂopstil, passeras.
Banan fortsatte Sollentunavägen norrut med idag
Sollentunavallen till höger där Turebergs IF har sin
hemmabana. Blå löparbanor och fotbolls-, hockeyoch bandyarenor i ett före detta sandtag som blivit sportcentrum. Idrottsplatsen har varit säte för
många högklassiga friidrottstävlingar. Under 2016
färdigställs en inomhushall för friidrott
Edsbacka krog, på höger sida, passeras. Christer
Lingström förestod under många år Edsbacka krog
med två stjärnor i Michelinguiden, Sveriges första
tvåstjärniga restaurang. Restaurangen, som bytt
namn till Edsbacka Wärdshus, upphörde våren 2016,
men har fortfarande öppet under helger och driver
en uppskattad cateringservice. Här ligger också
Edsbacka Bistro med samma kvalitet på maten som
Edsbacka Krog, men med lägre priser.
Till höger ligger Edsbergs slott och där ﬁnns också Edsviks konsthall som är en av Stockholms mest
uppskattade konsthallar med ett ﬂertal prestigefyll-

Rapporter från loppet
Vid kontrollstation Tureberg, 15
km (vid nuvarande Satelliten invid
Sollentuna Centrum) ledde Kolehmainen med de båda sydafrikanska
parhästarna Gitsham och McArthur
tätt efter. Engelsmannen Lord passerade
på fjärde plats, tätt följd av svenskarna
Ahlgren och Sigge Jacobson. Speroni
hade tappat mark och följde på sjunde
plats.
På återvägen efter 25 km passerade trion Gitsham, McArthur och
Kolehmainen samtidigt, med Speroni 16 sekunder efter och första
klungan ledd av Sigge Jacobson
och Lord ytterligare några minuter efter.
Ahlgren började tappa medan de nordamerikanska löparna fortsatte att knappa
in på täten. Shizo Kanakuri sprang in i
kamrer Petrés trädgård och blev ”japanen
som försvann”.

Kajsa Bergqvist demonstrerar flopstilens
olika moment i Sofielundsrondellen.
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ROTEBRO

Skälby
265

da utställningar varje år. Landets största motorcykelmuseum, MC Collection, ligger också i slottsparken.
Maratonbanan följde Sollentunavägen norrut till
dagens rondeller som idag passeras via gång och
cykelvägen på östra sidan där mynningen till Törnskogstunneln ses.
Häggviksleden mellan E4 och Ullna passerar under rondellen in i tunneln som byggdes på rekordtid
och underskred budgeten med marginal. Tunneln
under berget är 2 000 m lång och har ﬂera hissar vid
nödutgångarna.
Banan fortsatte utmed Sollentunavägen förbi
Häggviksskolan, en grundskola med speciell inriktning på praktiska linjer. Till höger, ett hundratal
meter österut, ses en skymt av sjön Norrviken.
Efter viadukten under järnvägen, vid OKQ8-macken och Attunda brandstation, vek banan av en kort
sträcka mot höger på Norrvikenleden som följs till
Skolvägen där man tog till vänster, fortsatte norrut
på Skolvägen till den övergår i Landsvägen (Norrvikens pendeltågsstation till höger) som leder fram
till Sollentuna kyrka. Banan fortsatte ytterligare ett
hundratal meter norrut till den ursprungliga vändpunkten som låg i kanten av parkeringsplatsen vid
Coop.

Törnskogstunnelns mynning mot väster.

Attunda brandstation. Attunda brandförsvar
är en sammanslutning av brandförsvaret i
Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Rapport från loppet
Vid vändpunkten i Rotebro, 20
km, ledde Gitsham med Kolehmainen tätt inpå. Blivande segraren
McArthur låg 35 sekunder efter.
Därefter engelsmannen Lord, italienaren Speroni och de svenska hoppen
Ahlgren och Jacobson. På runt 15:e
plats passerade en grupp amerikanska löpare och kanadensaren
Duffy (blivande femma) i god fart
sex minuter efter täten.
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Vändpunkten
Framför Sollentuna kyrka står en minnesskylt och
Maratonstenen som ﬂyttades till denna plats 2012.
Maratonstenen markerade maratonloppets vändpunkt, 20 km från både start och mål.

Förutom Stockholms stadion är Maratonstenen det
enda påtagliga minnesmärket från stockholmsolympiaden 1912. En privat donation ﬁnansierade
och stadionarkitekten Torben Grut formgav pelaren
som restes 1913. Den är i form av en fem meters dorisk kolonn och är tillverkad av svart granit. Längst
upp ﬁnns ett fyrkantigt stenblock. På den sida som
är vänd mot Stockholm står det ”Vändpunkten”, på
baksidan ”1912” och på sidorna ”Marathon”.
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Maratonstenen ﬂyttades 1979 cirka 50 meter
söderut från sin ursprungliga plats i samband med
omläggningen av Norrvikenleden. Den ﬂyttades åter
vid Jubileumsmarathon 2012 till sin nuvarande plats
utanför Sollentuna kyrka.

ROTEBRO
1913–1979
1979–2012

Marathonpaviljongen

2012–

Norrgården

Maratonstenens förflyttningar.

Ett hundratal meter norrut ligger OS-paviljongen vid
Norrgården på vänster sida av vägen. Paviljongen invigdes 2015 som ett minnesmärke över de Olympiska
spelen i Stockholm 1912 och dess maratonlopp som
vände här. Med text och bild skildras maratonloppet
som ägde rum under sommarens varmaste dag.
En sidoavdelning tar upp Shizo Kanakuri, ”Japanen som försvann”, och en annan behandlar Jubileumsmarathon 2012, då drygt 10 000 löpare i stort
sett löpte längs den 100 år gamla OS-banan.
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Så här blev slutresultatet
«
Kennedy Kane McArthur
Christopher Gitsham
Gaston Strobini
Andrew Sockalexis
James Duffy
Sigfrid ”Sigge” Jacobsson
John Gallagher
Joseph Erxleben
Richard Piggott
Joseph Forshaw
Edouard Fabre
Clarence DeMar
Jean Boissière
Henry Green
William Forsyth
Lewis Tewanima
Harry Smith
Thomas Lilley
Arthur Townsend
Felix Lixl-Kwieton
Fred Lord
Jacob Westberg
Axel Simonsen
Carl Andersson
Edgar Lloyd
Iraklis Sakellaropoulos
Hjalmar Dahlberg
Ivar Gustaf Lundberg
Johannes Christensen
Olaf Lodal
Ödön Kárpáti Kraml
Calle Nilsson
Emmerich Rath
Otto Osen

Sydafrika
Sydafrika
USA
USA
Kanada
Sverige
USA
USA
USA
USA
Kanada
USA
Frankrike
Storbritannien
Kanada
USA
USA
USA
Storbritannien
Österrike
Storbritannien
Sverige
Norge
Sverige
Storbritannien
Grekland
Sverige
Sverige
Danmark
Danmark
Ungern
Sverige
Österrike
Norge

2.36.55
2.37.52
2.38.42
2.42.08
2.42.19
2.43.25
2.44.19
2.45.47
2.46.41
2.49.49
2.50.36
2.50.47
2.51.07
2.52.11
2.52.23
2.52.41
2.52.54
2.59.35
3.00.05
3.00.48
3.01.39
3.02.05
3.04.59
3.06.13
3.09.25
3.11.37
3.13.32
3.16.35
3.21.57
3.21.58
3.25.22
3.26.56
3.27.04
3.36.35

«

Maratonleden. Längs maratonbanan vid 1912 års OS
– idag låter läsaren följa med utmed 1912 års bansträckning på 2016 års vägnät. Merparten av banan kan fortfarande följas även om det nu sker på asfalterade gator,
gång- och cykelvägar. Avvikelserna är överraskande få
men vid Roslagsvägen och Bergshamravägen får man
lov att gå vid sidan av den ursprungliga sträckningen.
Det fick man också göra i än större utsträckning vid
Jubileumsmarathon 2012 av säkerhets- och framkomlighetsskäl på grund av det stora deltagarantalet och
följefordon. För den enskilde och det lilla sällskapet ger
den här guiden en trovärdig bild av den väg de dåtida
maratondeltagarna löpte.
Maratonleden har skrivits av Lars Wahlström. Kompletterande texter och redigering Björn Alfredsson.
Bilder: Stockholm Marathon, Stockholms stadsmuseum,
Stockholmskällan, Sveriges Centralförening för Idrottens
Främjande, Björn Alfredsson och Lars Wahlström.
Kartunderlag: Stockholms stadsbyggnadskontor.
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Utgivning: Idrottsförvaltningen. Stockholms stad 2016.
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