Kilde 6: Socialdemokraten om den olympiske ånd og det olympiske ideal
Kilden er en leder fra Socialdemokraten bragt på åbningsdagen for de olympiske lege i Berlin den
1. august 1936.
Spørgsmål:
1) Overvej hvorfor lederen fremhæver det antikke Grækenlands olympiske lege.
2) Hvad er kildens tendens og budskab?

Olympia var det helligste sted i det gamle Hellas [Grækenland]. Did stævnede hvert fjerde år frie mænd
for at vinde sejrens eftertragtede olivenkrans i talrige idrætskampe, der viste kunstnere deres skaberevne, og digtere læste op af deres værker. Olympia, centrum for Grækenlands kulturliv, var fredhelligt, det
måtte kun betrædes uden våben, og al strid ophørte i den tid, legene varede.
Da man for mere end en menneskealder siden på ny indførte de olympiske lege og indbød alle nationer til deltagelse, var det at betragte som et forsøg på at genoplive hin ædle idé fra Olympia. Ved de
olympiske lege skulle unge mænd og kvinder i venskab og broderskab, men også i ædel kappestrid vise
deres færdigheder i idræt. Idrættens høje idealer skulle samle nationerne i fællesskab uden om og op
over de nationale modsætninger.
Tanken var smuk, og 10 gange har verdens idrætsmænd under festlige og broderlige former været
samlet til disse stævner under en verdens udelte tilslutning.
I dag åbnes de olympiske lege i Berlin. Tyskerne har ikke sparet sig. Hele landet er festsmykket. Berlin
befinder sig allerede i en olympiske rus, og legene vil blive åbnet med flyvende faner og klingende spil og
al udvortes pomp, pragt og masseudfoldelse, som nazisterne er mestre i.
Men baggrunden – Der har forud for denne olympiade i modsætning til tidligere været ført en heftig
diskussion om deltagelse eller ikke. Og årsagen er den ganske simple, at det nazistiske Tyskland vist næppe kan siges at opfylde et eneste af de menneskelighedens, frihedens og broderskabets principper, som
skulle ligge til grund for den olympiske idé – lad os kalde den således.
Nazismen har knust friheden i Tyskland og trampet hen over menneskers skæbner. Nazismen har
taget tusinder af de ædleste menneskers liv, og den har sat store befolkningsdele, socialdemokrater, kommunister og jøder udenfor lov og ret. De kan ikke deltage i olympiske lege, og det er med megen uvilje
og kun tvunget af andre lande, at Tyskland må lade også jøder – ganske vist fremmede landes – optræde
som ligemænd ved legene. I disse dage har den brune horde med sine knive og revolvere fået ferie, men
når legene er forbi, venter der de forfulgte tyske jøder og det undertrykte folks rester af frisind en terrorbølge.
Det er disse forhold, der gør, at alle kredse, der ikke sympatiserer med nazismen, med sorg ser de
olympiske lege afholdes under nazistisk førerskab og i et land, hvis magthavere så grusomt har trådt alt
det, andre regner for menneskeret, under fødder. Og endvidere fordi de beklager at den smukke tanke
med de olympiske lege nu skal anvendes til umaskeret nazipropaganda.
Vores læsere vil forstå og billige, at Social-Demokraten ikke har ønsket at lade sig repræsentere i Berlin
under disse forhold, og at vi ikke, ligesom alverdens kapitalistiske aviser, føler trang til at deltage i den
almindelige forherligelse af Det tredje Rige.
Men derudover skal vi i øvrigt love at holde vore læsere fuldt underrettet om, hvad der sker i Berlin i
de kommende to uger. De skal ikke komme til at mangle realiteterne, sejre og nederlag, tider og præstationer, måske kan vi ikke tage Hr. Goebbels agitatoriske præstationer og nazismens kraftudfoldelser slet
så højtidelig som andre blade gør, men det vil læserne sikkert påskønne.
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Og så vil vi da for resten ønske, at de unge, som vort land sender af sted, vil kunne klare sig bravt og
repræsentere de danske farver på smuk og værdig måde.
Teksten er fra en leder i ’Socialdemokraten’ den 1. august 1936 med overskriften ”Olympiaden”.
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