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Inngangur 
 
 
 
Tákn eru notuð til þess að koma merkingu og gildum Ólympísku hugsjónanna á framfæri. Á meðal 
þeirra eru hringirnir, einkunnarorðin og eldurinn. Þessi tákn senda skilaboðin á einfaldan og 
hnitmiðan hátt. Þau gefa Ólympíuleikunum og Ólympíuhreyfingunni ákveðið einkenni. 
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Hringirnir 

 

Hringirnir fimm tákna heimsálfurnar fimm. Þeir eru fléttaðir saman til að sýna að Ólympismi er 

allsstaðar og þá staðreynd að á meðan á Ólympíuleikum stendur mætast íþróttamenn frá öllum 

heimshornum. 

 

 

 

Á fána Ólympíuleikanna birtast hringirnir á hvítum bakgrunni. Sameinaðir á þennan hátt tákna litirnir 

sex (blár, gulur, svartur, grænn, rauður og hvítur) allar þjóðir heims. 

Það er því misskilningur að halda það að hver litur samsvari ákveðinni heimsálfu. 

Pierre de Coubertin, faðir nútíma Ólympíuleika útskýrir merkingu fánans:  

"Fáni Ólympíuleikanna [...] hefur hvítann bakgrunni með fimm samfléttuðum hringjum í miðjunni: 

bláum, gulum, svörtum, grænum og rauðum [...]. Þessi hönnun er táknræn, hún táknar fimm 

heimsálfur heimsins, sameinaðar af anda Ólympíuleikanna, litina sex má finna í öllum fánum heimsins í 

dag.. "(1931)  

Textes choisis, Vol. II, p.470.  

 

Sagan 

Jafnvel þó ætlun Pierre de Coubertin við endurvakningu 

Ólympíuleikanna í Aþenu (Grikklandi) árið 1896 hafi verið 

að gera þá að alþjóðlegum viðburði, var það ekki fyrr en á 

leikunum í Stokkhólmi (Svíþjóð) árið 1912 að keppendur 

komu í fyrsta skipti frá öllum fimm heimsálfunum. Einu ári 

síðar, árið 1913 birtust hringirnir fimm í bréfi skrifuðu af 

Pierre de Coubertin. Hann hafði sjálfur handskrifað og 

litað hringina. Ólympíufáninn var einnig hugmynd 

Coubertin. Hann kynnti hringina og fánann í Júní árið 1914 

á löggjafaþingi Ólympíuleikanna í París. 

Fyrri heimsstyrjöldin kom í veg fyrir að Ólympíuleikarnir yrðu haldnir í Berlín (Þýskalandi) árið 1916. 

Það var ekki fyrr en 1920 í Antwerpen (Belgíu) sem fánanum og hringjunum var flaggað fyrst á 

Ólympískum leikvangi. Sú alþjóðavæðing sem miðluð var af tákni og fána var nýlunda á byrjun 20. 

aldarinnar. Þjóðernishyggja var mjög ríkjandi og mikil spenna ríkti á milli vissra landa. Það voru hins 

vegar þessar aðstæður sem skópu sköpun hringjanna og sú von að þeir myndu hvetja til 

heimssamstöðu. 
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Einkunnarorð 

 
Einkunnarorð er setning sem kallar fram lífspeki og góð gildi sem gott er að lifa eftir. Einkunnarorð 
Ólympíuleikanna er samansett úr þrem latneskum orðum: 

 
 

HRAÐAR    HÆRRA   STERKAR 
 

Þessi þrjú orð hvetja íþróttamanninn til að gera sitt allra besta meðan á leikunum stendur. Til að skilja 
einkunnarorðin til hlýtar getum við borið þau saman við hina Ólympísku trúarjátningu. 
  

Það mikilvægasta í lífinu er ekki að sigra, heldur að berjast; 
Það er ekki nauðsynlegt að bera sigur úr bítum, heldur að hafa barist af lífi og sál. 

  

Saman tákna hin Ólympísku kjörorð og trúarjátningin hugsjón sem Coubertin trúði á og stuðlaði að 
sem mikilvæga lífslexíu sem hægt er að öðlast með því að taka þátt í íþróttum og eða Ólympíuleikum: 
það að gefa sitt allra besta og kappkosta að ná sem allra bestum persónulegum árangri væri takmark 
vel þess virði að reyna að ná. Það er lexía sem íþróttamenn sem og aðrir ættu að tileinka sér enn 
þann dag í dag. 
 

Sagan 
 

Árið 1894 urðu latnesku orðin þrjú að kjörorðum Ólympíuleikanna sama dag og IOC var stofnað. 
Pierre de Coubertin kynnti kjörorðin hafandi fengið þau lánuð hjá vini sínum Henri Didon, 
Dóminískum presti sem kenndi íþróttir í bæ nærri París. 
Innblásturinn af trúarjátningunni kom síðar, í framhaldi af ræðu Biskupsins af Pennsylvaníu, Ethelbert 
Talbot sem hann hélt á leikunum í Lundúnum árið 1908. 
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Eldurinn 

 

Ólympíueldurinn er eitt þekktasta tákn Ólympíuleikanna. 

Frá þeirri stundu þegar ólympíueldur er tendraður eru mjög 

nákvæmum helgisiðum fylgt: 

- Tendruninn 

Í minningu uppruna nútíma Ólympíuleika er haldið í hefðir 

hinna fornu Leika,eldurinn er tendraður í bænum Ólympíu í 

Grikklandi nokkrum mánuðum fyrir opnun Ólympíuleikanna. 

Einungis má tendra eldinn með geislum sólar.  

- Kyndillinn 

Ný útgáfa af kyndli er gerð fyrir hverja ólympíuleika og hver hlaupari (kyndilberi) heldur á 

sínum kyndli, sem hann notar til að tendra  kyndilinn hjá þeim hlaupara er tekur við,eldlogin 

má aldrei slökkna. 

- Hlaupaleiðin 

Kyndilberinn þarf að hlaupa frá Ólympíu til Gestgjafaborgar Ólympíuleikanna,eldurinn fer því 

yfir héruð, landamæri og heimsálfur.För kyndilsins tilkynnir komu Ólympíuleikanna til íbúa 

þeirra landa sem hann á leið um og kynnir jafnframt nýja menningu og hefðir.  

 

Sagan 

Upphaf tendrunar elds í borginni Ólympíu (Grikklandi) og boðhlaup kyndilberans voru í aðdraganda 

Ólympíuleikanna sem haldnir voru í Berlín (Þýskalandi) árið 1936. 

 


