Två Swahnar på Olympens topp
Tanumsbor med olympiska meriter är det tämligen sparsamt med. Dock med ett lysande undantag: Oscar Gomer Swahn. Förutom prestationen att komma på medaljplats i tre OS slår
Oscar flera inofficiella olympiska åldersrekord.
Det är i mogen ålder som Oscar Swahns internationella karriär
når svindlande höjder. Detta trots att han tävlar i mer jordnära
grenar: skytte mot löpande hjort.
1908 tar han guld i singelskott individuellt
guld i singelskott i lag
brons i dubbelskott individuellt
1912 tar han guld i singelskott lag, som den då äldste
guldmedaljör någonsin
(64 år och 257 dagar)
brons i individuellt dubbelskott
samt uppnår en femteplats i individuellt i
enkelskott
1920 tar han silver i lagtävlingen
Oscar är 72 år och 279 dagar gammal när han tar sin silvermedalj 1920, Detta är fortfarande ett oslaget åldersrekord som
OS-medaljör. Kanske till och med oslagbart.

Oscar Swahn

Oscar var även anmäld till 1924 års olympiad, men fick denna
gång lämna walk over på grund av sjukdom. Men, dör det gör
Oscar först 1927.
Totalt tog Oscar i de tre OS, som han deltog i, sex medaljer –
3 guld, 1 silver och 2 brons.
Oscar Gomer Swahn föddes i oktober 1847 på gården Skärbo vid Sannäsfjorden i Tanums socken. Föräldrar är Kapten J G Swahn och hans
hustru Fru Christina Elisabeth född Gerle.
Oscar Swahn var yrkesverksam som kamrer vid Svenska Telegrambyrån.
Han utnämndes redan 1903 till riddare av Kungliga Vasaorden.
Samtliga OS-medaljer som Oscar Swan vann i lagtävling vinner han i lag
där även sonen Alfred Gomer Swahn ingår.
Då Oscar år 1912 ”endast” tar bronsmedalj i individuellt dubbelskott är
det sonen Alfred, född 1879, som lägger beslag på guldmedaljen.
Totalt erövrade Oscars son Alfred nio OS-medaljer under sin aktiva
karriär – 3 guld, 3 silver och 3 brons.
OK, visst är det kanske en hårddragning att påstå att Oscar var olympisk
Tanumsbo, men född i Tanum var han var i alla fall!
Läs mer på:
Sveriges olympiska kommittés (SOK) hemsida
SOK om Oscar Swahn Kineserna om Oscar Swahn
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