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Remiss om motion (2009:26) om namnbyte till
Olympiastadion
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att Kulturnämnden beslutar
att

överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på Kommunstyrelsens
remiss.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Sammanfattning
Stefan Nilsson (MP) har till Fullmäktige inkommit med en motion om att beteckna
dels Stadion med Olympiastadion, Stockholm alternativt Stockholms
Olympiastadion dels att tunnelbanestationen Stadion i så fall också byter namn till
Olympiastadion. Kulturförvaltningen tillstyrker förslaget.
Ärendet
Stefan Nilsson (MP) har till Fullmäktige inkommit med en motion om att beteckna
dels Stadion med Olympiastadion, Stockholm alternativt Stockholms
Olympiastadion dels att tunnelbanestationen Stadion i så fall också byter namn till
Olympiastadion. Som motiv till sin framställan anför Nilsson bland annat att
Stockholms Stadion är världens äldsta fortfarande använda olympiastadion som
tillkom till Sommar-OS 1912. Stadion är fortfarande en av världens viktigaste
friidrottsarenor och med början 2010 kommer DN-galan att tillhöra Golden
League, världens nya superliga för friidrott. Flera tidigare OS-arenor som Rom
och Helsingfors, har behållit namnet Olympiastadion även efter att OS ägt rum.
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Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) som var initiativtagare
till ansökan att få arrangera Sommar-OS 1912 och också arenans byggherre har
vid två tidigare tillfällen, 1993 respektive 1998, föreslagit staden att Stadion ska
byta namn till Olympiastadion, Stockholm eller alternativt Stockholms
Olympiastadion. Förslaget om namnbyte stöddes vid dessa tillfällen av
Stockholms Idrottsförbund, Djurgårdens IF, DN-Galan, Stockholm Maraton och
Sveriges Olympiska kommitté.
Ärendets beredning
Ärende har beretts av avdelningen Stockholms stadsmuseum med
Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen i samråd med
Evenemangsavdelningen och kommunikationsstaben på Kulturförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter
Stockholms stadion uppfördes under åren 1910- 12 för Olympiska spelen 1912 på
platsen för den tidigare Idrottsparken. Arkitekt var Torben Grut. Arkitekten har
själv beskrivit sina tankar om Stadion:
”…Ett nordiskt Stadion är något annat än ett grekiskt, liksom tall och björk
skilja sig från cactus och aloe. Flytta Athens Stadion till Stockholm och dess
verkan skall bli sorglig … För Sverige är det givna materialet tegel och granit
– och för en konstnärlig verkan höfves handslaget tegel med därtill passande
granitbehandling. Vårt Stadion skall byggas gediget.”
Anläggningen invigdes den 1 juni 1912 och firar därigenom hundraårsjubileum
2012. Förvaltningen anser att ett namnbyte i samband med jubileet vore ett
lämpligt sätt att uppmärksamma att det gått hundra år sedan både Stadion byggdes
och de Olympiska Sommarspelen hölls i Stockholm och tillstyrker därför
förslaget. Namnet bör i så fall enligt Kulturförvaltningen skrivas Olympiastadion
med tillägget Stockholm som förtydligande.
Tunnelbanestation Stadion invigdes den 30 september 1973. Stadion är en
”grottstation” med berget i dagen i blå marmoreringar med konstnärlig
utsmyckning av Åke Pallarp och Enno Hallek på tema Stadion. Stationen
tilldelades Kasper Salin-priset 1973. Förvaltningen tillstyrker ett namnbyte även
för tunnelbanestationen men kan emellertid inte överblicka vilka följderna av ett
namnbyte kan bli för den konstnärliga utsmyckningen.
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Bilagor
1. Remiss om motion (2009:26) om namnbyte till Olympiastadion. (dnr 3281367/2009).
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