Kilde 7: Arbejderbladet om Niels Bukh og nazismen
Den 3. april 1935 bragte det kommunistiske dagblad Arbejderbladet følgende artikel på baggrund
af rigssportsfører Hans von Tschammer und Ostens besøg i Danmark.
Spørgsmål:
1. Hvordan beskriver kilden Niels Bukhs forhold til nazismen?
2. Hvordan karakteriseres rigssportsfører von Tschammer und Osten?
3. Hvordan forholder kommunisterne sig til nazismen?

Som Arbejderbladets læsere vil erindre, besøgte Det tredje Riges sportsfører arbejdermorderen von
Tschammer und Osten, Danmark i forrige uge, og officielt angaves morderens besøg at skulle propagandere for den tyske idræt og Nazi-olympiaden i Berlin 1936.
Man kan vist godt påstå, at nævnte herre fik en ret kølig modtagelse i København. Det var meningen,
han offentligt ville overvære et idrætsstævne, men de københavnske arbejderes stilling til nazismen gjorde, at han betænkte sig og i stedet for inviterede det tyske gesandtskab nogle få udvalgte danske idrætsledere, som man vidste var venlig stemt over for Det tredje Rige og ville være villige til at propagandere for
olympiaden blandt DIFs medlemmer. Disse ”upolitiske” idrætsledere inviterede man til en sammenkomst
i gesandtskabet, hvor arbejdermorderen i de rette omgivelser i ro og mag kunne stikke sine løgne til et
lydhørt publikum.
Vi har tidligere her i Arbejderbladet dokumenteret, at arbejdermorderen nævnte aften løj, så yderligere bevisførelse er overflødig.
Niels Bukh som æresgæst ved Olympiaden.
Dagen efter rejste han til Ollerup, ledsaget af nazivenlige journalister, samt gymnastikinspektør K. A.
Knudsen. Han blev modtaget med åbne arme af Niels Bukh, der gerne ville være en dansk Hitler, altså
gerne ville undertrykke og blodigt terrorisere de danske arbejdere.
Som vore læsere vil vide, blev Bukh inviteret til olympiaden som æresgæst. Hvorfor blev han nu det?
Der måtte da være en årsag? Hans krybende sympati for nazi-slynglerne kunne da ikke berettige til en
sådan udnævnelse, som indbydelsen faktisk er. Hele hans måde at uddanne ungdommen på er straks en
mere vægtig grund.
Bukh skal uddanne Tyskland sportsledere.
Og her viser det sig også, at grunden til udnævnelsen ligger. Thi formålet med Tschammer-Ostens besøg
her i Danmark var – foruden selvfølgelig lidt agitation for Nazi-rigets velsignelser for arbejderne – at aftale med Niels Bukh, at udvalgte hold tyske idrætsledere skal uddannes på Ollerup Højskole. Det første
hold kommer allerede i næste måned. Disse forhandlinger indlededes allerede i februar måned, hvor fem
udsendinge for Det tredje Rige i to dage forhandlede med Bukh.
Når man nu ved, hvorledes den tyske sportsbevægelse for øjeblikket bruges af nazisterne, dels til at
militarisere den tyske ungdom, dels for at indpode arbejderen den ”rette” ånd, og dels for at sløve deres
klassekampsinstinkt, er man klar over, hvilken uhyre vigtig opgave Hitler har tildelt Niels Bukh.
Man sender de øverste nazistiske sportsledere, der udelukkende er betroede SA-folk til Danmark,
for at de dér kan få den rette uddannelse. Niels Bukh bliver betroet sørge for uddannelsen af den tyske
ungdom på et meget vigtigt område. Samme Bukh afholder til sommer sin egen olympiade, velsignet af
det socialdemokratiske ministerium.
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Danske arbejdere! Hvor langt skal nazisten Bukh have lov at gå? Justitsministeren forbyder andre
landes arbejdere at tale her i Danmark, men giver glat væk indrejsetilladelse til i hundredevis af nazister,
der her skal opøves i at undertrykke den tyske arbejderklasse. Hvordan kan et socialdemokratisk ministerium gå med til dette?
Tør man offentligt forhåne den danske arbejderklasse ved på Ollerup at tolerere en udklækningsanstalt for tysk nazisme?
Artikel i Arbejderbladet den 3. april 1935 med overskriften ”Niels Bukh skal uddanne nazistiske sportsledere! Den virkelige hensigt med morderen Tschammer-Ostens besøg.”
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