
  

Pierre de Coubertin –
En humanists liv og virke

Pierre 6 år gammel 

Mirville slott i Normandie hvor Coubertin tilbrakte det meste av barndommen

1863 - 1. januar- Pierre de Coubertin blir født i Paris som 
fjerde og yngste barn i en velstående, aristokratisk 
familie

1864-80 - Sorgløs barndom i et parisisk byhus og på Mirville 
slott i Normandie

                 - Jesuittskole i Paris, tilsvarende examen artium
1880        - spiller piano, er en talentfull musiker og en    

entusiastisk idrettsmann, sterkt knyttet til naturen 
1880-83  - nekter å slå inn på den militære karrieren som er 

planlagt for ham
                - studerer jus og politikk i Paris
1883-90 – Coubertin blir mer og mer engasjert i sosiale 

spørsmål og kjemper for en pedagogisk reform i 
Frankrike

                - mener at idrett er et velegnet redskap i 
utdannelsen av ungdom og støtter innføringen av 
fysisk fostring i skolen

                - studiereiser til England, Canada og USA
                - talløse publikasjoner om pedagogiske og historiske 

tema
                - engasjerer seg i stifting av idrettsklubber for 

skoleelever og til lederskap av organisasjoner på 
nasjonalt nivå

1892        - forelesning ved Sorbonne i Paris: annonserer 
gjenopptakelsen av de olympiske leker

1894        - Grunnleggelsen av IOC, Coubertin får stillingen som 
generalsekretær

1895        - gifter seg med Marie Rothan 
1896        - De første olympiske leker i Athen; Coubertin blir 

president for IOC
                 - sønnen Jacques blir født                
1897      - Den første olympiske kongress i Le Havre ledet av 

Coubertin
                 - Flere reiser i Europa for å studere den politiske 

situasjonen og spre den olympiske ide
1900         - De olympiske leker i Paris; Coubertin er skuffet 

fordi lekene overskygges av verdensutsillingen
1902         - datteren Renee`blir født
1906         - Coubertin stifter en idrettsforening for arbeidere 

– en revolusjonær handling på den tiden
                  - planlegger å introdusere et universitet for 

arbeidere
                  - talløse publikasjoner om fysisk fostring og 

pedagogikk
1912          - Coubertin introduserer moderne femkamp under 

de olympiske lekene i Stockhholm og åpner 
«museenes femkamp» (kunstkonkurranser)

                  - vinner selv gullmedalje for sin «Ode til sport»
1915          - flytter IOCs hovedkvarter til Lausanne
1925      - går av som president for IOC 
1925-26   - utnevnes til ærespresident på livstid
                 - grunnlegger av Union Pe`dagogique Universelle
1926-27 – gir ut verdenshistorien i fire bind
           - blir boende i Sveits til sin død. Etterlater 

formuen sin så den kan bidra til å virkeliggjøre 
ideene hans

1937      - får hjertestans på en spasertur i Geneve 2. 
september  

Coubertin med sin kone Marie Rothan
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