Kilde 9: Christmas Møllers brev
I 1935 meldte De Konservatives absolutte topfigur, John Christmas Møller ud, at han var klart
imod afholdelsen af OL i Berlin. Kilden her er Christmas Møllers henvendelse til Kammerherre
H. A. Bernhoft fra den 29. december 1935.
Spørgsmål:
1. Analysér Christmas-Møllers kritik af nazismen og afholdelsen af OL i Berlin 1936.
2. Udfør en kildekritisk analyse af kilde 8 og 9 med fokus på afsender, modtager og tendens.

Kære Hr. Kammerherre!
Jeg har rigtig modtaget deres brev (…) med afskrift af kammerherre Zahles brev til Udenrigsministeren og takker, fordi de har gjort mig bekendt med Kammerherrens synspunkter, som naturligvis har
interesseret mig overmåde meget.
Jeg ønsker i den anledning gerne at bemærke følgende. Jeg har ikke offentligt villet give udtryk for,
at Danmark ikke skulle deltage i de olympiske lege, thi det kan jeg godt se, at Danmark ikke kan lade
være med. Jeg har ønsket at give udtryk for den betragtning, som hos mig er så overordentlig stærk, at
under de vilkår, hvorunder de olympiske lege udkæmpes, har de ingen interesse for mig, og har jeg ingen
sympati for dem.
Jeg vil først og fremmest sige følgende, som jeg synes, det må være en dansk politikers ret at sige uden
at gå nogen berettiget interesse for nær, at det nuværende Tyskland ved dets knægten af ytringsfrihed,
med dets knægten af forsamlingsfrihed, trykkefrihed, foreningsfrihed, politisk frihed, er så lidt i overensstemmelse med, hvad jeg forstår ved sand og gentlemanlike sportsånd i det daglige liv, at det at afholde
de olympiske lege i Tyskland jo i virkeligheden er en parodi.
Jeg gentager, at politiske grunde naturligvis gør, at Danmark må deltage i de olympiske lege, men at
jeg for vor egen nations værdigheds skyld har ment, at det må være tilladeligt at udtale sig, som jeg gjorde,
mener jeg også.
Jeg vedlægger kopi af dette brev, for så vidt Kammerherren måtte mene, at Kammerherre Zahle skal
gøres bekendt med mine synspunkter, og er jeg med gentagen tak for deres venlige skrivelse, og idet jeg
fremsender mine bedste ønsker for Kammerherren i det nye år.
Deres hengivne
Christmas Møller
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