Kilde 5: Avisen Socialdemokraten advarer imod de olympiske lege i Berlin
1936
Følgende er et uddrag fra en artikel bragt i Socialdemokraten den 18. juli 1936.
Spørgsmål:
1. Hvad er kildens tendens?
2. Hvilke virkemidler anvendes der i kilden?

Den olympiske komité har nu taget stilling til de forskellige indstillinger fra sportsforbundene vedrørende
deltagelsen i de olympiske lege. Komiteens beslutning har for så vidt været en overraskelse, som det kun
er meget få af de indstillede, der er blevet udskudt, og Danmark kommer til at stille i Berlin med et hold
på langt over 100 mand.
Principielt mener vi, at Danmark overhovedet ikke har noget at gøre i denne olympiade, hvor så
mange andre momenter end sportslige spiller ind. Tysklands egne deltagere er ikke undtaget efter sportslige, men efter afstamningsmæssige kvalifikationer, mange demokratiske lande har sendt afbud, mange
enkelte idrætsmænd har af politiske grunde nægtet at deltage, og hele olympiaden skal kun tjene til en
forherligelse af nazismen. De fremmede idrætsmænd skal bruges som reklame for et princip, der rimeligvis vil være de fleste af dem i højeste grad vederstyggeligt.
Men selv om man ser rent bort fra det principielle, må man forbavses over denne masseudsendelse.
I de nazistiske propagandaskrifter, der er udsendt før olympiaden fejes Danmark af med nogle bemærkninger om, at egentlig kan vi kun gøre os gældende i svømning med Ragnhild Hveger og har svage chancer på enkelte andre områder. Helt så dårligt stillet er vi jo gudskelov ikke, men det er i hvert fald givet,
at den store mængde af den danske repræsentation i Berlin vil være uden chancer for at gøre sig blot
nogenlunde hæderligt bemærket. Den kommer kun til at tjene som staffage i nazisternes reklame-show,
fyldekalk, hvis væsentligste indsats bliver at stå ret til nazistmarchens toner.
Skulle der have været et dansk hold til denne ”olympiade”, hvilket vi altså stadig mener, at der ikke
skulle – så skulle det her, som ved alle andre internationale idrætsstævner have været et elitehold, hvor
hver enkelt mand betød noget i international idræt og ikke blot var fortræffelig på de hjemlige baner.
’Socialdemokraten’, den 18. juli 1936.
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