
Arnold  Class Thunberg 
Arnold Clas Thunberg(5.4.1893–28.7.1973) oli suomalainen pikaluistelija ja 
olympiavoittaja.  
Clas Thunberg on yksi Suomen merkittävimmistä urheilijoista. Clas Thunberg aloitti 
kilpailemisen 18-vuotiaana. Hän oli Suomen paras 27-vuotiaana ja vielä 30-vuotiaana 
maailman paras. Hänen uransa oli todella pitkä, n.22 vuotta ja jo 38-vuotiaana hän 
pystyi parantamaan 500 ja 1000 metrin maailmanennätyksiä. Ikääntyessään hänestä 
tuli nopeampi, muttei kestänyt samaa rasitusta, minkä takia hän ei pystynyt 
parantamaan enää 5000 ja 10000 metrin ennätyksiä.  
Thunbergia kutsuttiin ”jääkenttien Nurmeksi”, koska hän saavutti yhtä paljon 
pikaluistelussa, kuin Paavo yleisurheilussa. Thunbergin suorituksiin ylsi vasta vuonna 
1980 Eric Heiden.  
                                                    

Uran päättyminen 
Thunbergin ura päättyi EM-kisoissa(1932). Hän oli voittanut jo 500, 1500 ja 5000 
metrin pikaluistelut ja oli 10000 metrillä lopulta viides. Yhteispisteillä hän olisi 
voittanut Euroopan mestaruuden ylivoimaisesti, mutta huippukuntoonsa katsomatta, 
hän jäi kisoista pois. Hän kertoi syyksi olevan amerikkalaisten kilpailuissa käyttämät 
yhteislähdöt. Hän sanoi, että se oli ihan eri laji. Hänestä se näytti enemmänkin 
juoksulta kuin luistelemiselta ja hänestä, hänen olisi pitänyt opetella kokonaan uusi 
urheilumuoto. Näin hän kommentoi Uudessa Suomessa 1. tammikuuta.  
            Vuonna 2005 julkaistusta kirjasta, ”viestinviejät”, käy ilmi, että todellinen syy 
Arnoldin pois jääntiin oli se, että Thunberg oli anonut Suomen luistinliitolta 3 500 
markkaa valmennuskorvauksia, matkarahat ja perheensä toimeentulon kisojen ajaksi. 
Liitto ei suostunut siihen, vaan antoi hänelle saman vuoden huhtikuuhun kestäneen 
kilpailukiellon. Tuolloin asiaa ei vielä yleisölle paljastettu.  
                                                              

SAAVUTUKSIA 
• Viisi olympiakultaa: Chamonix 1924 (1500 metriä, 5000 metriä ja yhteistulos), St. 
Moritz 1928(500 ja 1500 metriä)  
• Olympiahopeaa: Chamonix 1924 (10000 metriä)  
• Olympiapronssia: Chamonix 1924 (500 metriä)  
• Maailmanmestari 1923, 1925, 1928, 1929 ja 1931 (yleisluistelu)  
• MM-hopeaa 1927 ja MM-pronssia 1922 (yleisluistelu)  
• Euroopan mestari 1922, 1928, 1931 ja 1932 (yleisluistelu)  
• EM-hopeaa 1923, 1924, 1927 ja 1929 (yleisluistelu)  
• Neljä maailmanennätystä  
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    Arnold Class Thunberg (5.4.1893-28.7.1973) was a Finnish speed skater and an 
Olympic games gold medallist. Class Thunberg was one of the most important 
athletes in Finland.  
  
 
    Class Thunberg started competing when he was 18 years old, he was the best 
skater of Finland at 27 and at 30, the world´ s best. His career was really long, about 
22 years and when he was only 38 years old, he renewed his 500 and 1000 meters 
world records. When he got older, he became faster, but he couldn’t´ t take the same 
amount of stress and because of that, he couldn’t beat 5000 and 10000 meters 
records. Thunberg was called Nurmi of the ice area, because he achieved in speed 
skating as much as Paavo Nurmi in athletics. Only in 1980 Eric Heiden could achieve 
the same accomplishments, which Arnold had achieved.  
 

                 THE END OF THUNBERG'S CAREER  
  
 
 
    Thunberg's career ended in 1932 European Championship. He had already won 
500, 1500 and 5000 meters in speed skating and was at 10000 meters finally fifth. 
With all the points gathered he could have won the championship of Europe, but he 
got out of the competition. He said that the reason of his leaving was the mass start 
that Americans were using. He said that it wasn’t speed skating anymore. It looked 
more like running and he would have needed to learn completely new sport. This is 
what he said in New Finland (news paper) the 1st of January.  
  
 
 
    In 2005 a book called “Viestinviejät” was published. And in this book you can find 
out, that the real reason why he quitted speed skating was, that Arnold had asked 
Finnish Skate association for 3500 marks as coaching compensation, travel money 
and poverty to his family. The association didn’t agree and banned him from till the 
April of the same year. In those days they didn’t publish this information.  
 
 
 



 
 

                                      ACHIEVEMENTS  
• Five Olympic gold medals: Chamonix 1924 (1500 m, 5000 m and common 

points), St. Moritz 1928(500m ja 1500 m)  
• Olympic silver: Chamonix 1924 (10000 m)  
• Olympic bronze: Chamonix 1924 (500 m)  
• World Champion 1923, 1925, 1928, 1929 and 1931 (skating)  
• Silver in world championship 1927 and bronze in world championship 1922 

(skating)  
• Champion of Europe 1922, 1928, 1931 ja 1932 (skating)  
• Silver in Europe championship 1923, 1924, 1927 ja 1929 (skating)  
• Four world records  

 


