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1 Inledning 

Idag är det en stor debatt huruvida den svenska idrottstruppen skall bojkotta invigningen av de 

olympiska spelen i Kina till sommaren. Frågan har väckt stor uppmärksamhet, inte bara i Sverige 

utan också utomlands. Är Kina ett tillräckligt demokratiskt land för att få anordna olympiska 

spel? Det som först och främst lyfts fram i denna debatt gäller den kinesiska ockupationen av 

Tibet men även andra argument har lyfts fram, t.ex. Kinas sätt att behandla fångar och att de 

fortfarande har dödstraff i sådan stor utsträckning. Några andra olympiska spel som varit 

kontroversiella och där man använt spelen för att visa politiska markeringar, var OS i Moskva 

1980 där ett stort antal länder däribland USA, valde att bojkotta spelen p.g.a. den sovjetiska 

interventionen i Afghanistan 1979. Som en följd av detta blev även de följande olympiska spelen 

som hölls i Los Angeles 1984 bojkottade av Sovjetunionen och dess allierade. De olympiska spel 

som jag valt att undersöka och som kan vara de mest omdebatterade spelen någonsin, är de 

olympiska spel som hölls i Berlin 1936, de spel som av många benämnts som den nazistiska 

propagandaolympiaden. 

1.1 Bakgrund 

De moderna olympiska spelen tog sin början 1896 i Aten, det var den franske aristokraten Baron 

Pierre de Coubertin som var den ledande mannen bakom startandet av de olympiska spelen på en 

internationell nivå. de Coubertin var generalsekreterare i det franska riksidrottsförbundet och 

1894 beslöt man att starta igång spelen på en internationell basis, spelen skulle cirkulera mellan 

olika städer och för att administrera detta beslöt man att bilda en internationell olympisk 

kommitté, IOK är det organ som beslutar, var de olympiska spelen skall anordnas och tar alla 

beslut gällande de olympiska spelen.
 1

 OS i Berlin 1936 var det 11:e  i ordningen och de spelen 

tilldelades Tyskland 1932 innan den nazistiska regimen tagit över och Weimarrepubliken 

fortfarande existerade. 

 

Världen på våren och försommaren 1936 och framförallt Europa var en osäker plats, italienarna 

hade totalt ignorerat Nationernas Förbund och invaderat Abessinien tidigare under året, Tyskland 

hade åsidosatt Locarnofördraget och invaderat den demilitariserade zonen i Rhenlandet. Italien 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=275790&i_word=olympiska%20spelen sökord = olympiska 

spelen, 2008-05-25  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=275790&i_word=olympiska%20spelen
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och Tyskland hade börjat närma sig varandra vilket oroade många, tanken på en sådan kraftig 

allians i mitten av Europa var oroväckande. Det var dock inte alla som ansåg att det låg något fel 

i invasionen av Rhenlandet, de menade att tyskarna enbart besatte sin egen bakgård. Vid tiden 

för olympiaden 1936 var det med andra ord väldigt delade åsikter gällande Tyskland, vad de 

hade för mål och hur de kunde tänkas genomföra dem. Att Tyskland skulle anordna de 

olympiska spelen kom som en skänk från ovan för den nazistiska regimen, här fick man en fin 

chans att visa att tyskar är ett välvilligt folk och att Tyskland är ett starkt rike som har rest sig 

från ruinerna och nu är på väg att ta sin rättmätiga plats bland världens stormakter. Historien låg 

och vägde, ingen kunde ana hur Europa eller världen skulle se ut bara tio år senare.
2
           

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den bild av Tyskland som förmedlades av de tre 

Svenska dagstidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter, samt Norrskensflamman, i samband 

med olympiaden i Berlin 1936. Genom att undersöka de olika åsikter som uttrycks om Tyskland 

i dessa olika tidningar, kan jag undersöka huruvida den bild som förmedlas av Tyskland är 

likställd för samtliga tidningar eller om det är möjligt att se skillnader mellan de olika 

tidningarna. Detta har jag tänkt undersöka genom följande frågeställning: 

 

 Hur skildras och förmedlas bilden av det nya Tyskland i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering i samband med olympiaden i Berlin 1936?   

1.3 Källmaterial och metod 

Denna studie ämnar undersöka de svenska tidningarna, Aftonbladets, Dagens Nyheters samt 

Norrskensflammans nyhetsrapportering från olympiaden i Berlin 1936. Det gäller både allmänna 

nyheter i de olika tidningarna samt dess ledare. Urvalet av tidningar är baserat på att jag vill få en 

spridning av politiska åsikter från de olika tidningarna. Aftonbladet som grundades 1830 och 

som under tiden för berlinolympiaden var tyskvänlig, Dagens nyheter som grundades 1864 och 

som under den här tiden var relativt försiktig i var den la sina sympatier samt Norrskensflamman 

som grundades 1906 och som hade en kommunistisk linje vilken gick stick i stäv mot den 

nazistiska politiska linjen.  

                                                 
2 Shirer, William, Det tredje rikets uppgång och fall II, sid. 22 ff  
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Olympiska spelen i Berlin hölls mellan den 1-16 augusti 1936, jag har valt att börja min 

undersökning tidigare för att se hur diskussionen i tidningarna var innan olympiaden och den 

sträcker sig även efter olympiaden för att få med de intryck och åsikter som de olika tidningarna 

hade efter olympiaden. Därför har jag valt att börja undersöka tidningarna från och med april till 

och med slutet av augusti 1936. 

 

Jag kommer välja att förkorta tidningarna med för Aftonbladet: AB, för Dagens Nyheter: DN 

samt för Norrskensflamman: NF.  

 

1.4 Forskningsläge 

Berlinolympiaden fascinerar många och årligen kommer det ut nya forskningsrapporter. Ett antal 

av de mer omfattande böcker som getts ut är: Judith Holmes bok Olympiad 1936, blaze of glory 

for Hitler’s Reich som utgivits på svenska under namnet Olympiaden 1936 – Hitlers 

propagandatriumf, Richard D Mandells The Nazi Olympics, David Clay Larges Nazi Games  

samt Duff Hart-Davis Hitler’s Olympics. 

 

Judith Holmes berättar om berlinolympiaden och ger tydlig överblick om den XI olympiadens 

tävlingar och deltagare. Holmes skriver att aldrig tidigare hade idrottsmännen blivit så väl 

omhändertagna eller fått delta i så storslagna tävlingar, men hon frågar sig, var det värt sitt pris? 

De som var motståndare mot berlinspelen hävdade att de deltagare som deltog gav sitt stöd åt 

den nazistiska regimen men ironiskt nog gjorde dessa protester att de flesta påpekade att så inte 

var fallet och att idrott och politik inte var samma sak menar Holmes. Motståndarna menade 

också att det låg ett stort propagandavärde i att tyskarna fick anordna spelen och de fick rätt, 

menar Holmes i och med att många utländska besökare fick helt fel bild av Tyskland och deras 

nationella målsättning. Det bidrog till den falska känsla av trygghet som många kände strax 

innan krigsutbrottet menar Holmes. Slutligen menar Holmes att de som förespråkade deltagande 
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1936 och som då menade att man inte borde blanda ihop idrott och politik, var de sista som 

använde det argumentet eftersom att efter 1936 var sådana tankegångar meningslösa.
3
 

 

Mandell har också behandlat de olympiska spelen, men även en del av de moderna olympiska 

spelens historia fram till dess att hans bok publicerades samt en beskrivning av hur Tyskland såg 

ut under mitten av 1930-talet. Mandell kommer fram till att berlinolympiaden ledde till ett ökat 

självförtroende inrikes bland det tyska folket, de svåra tiderna som varit verkade lättare. Mandell 

menar också att de allra flesta tänkte efter olympiaden att i en värld där länder höll på att delas 

upp i olika läger hade denna olympiad väckt en del harmoni mellan nationerna. Vidare skriver 

Mandell om sportens ändrade betydelse inom det tredje riket, innan olympiaden 1936 hade de 

tyska idrottarna och själva idrotten mobiliserats, som Mandell väljer att utrycka det, för att lyckas 

med en internationell diplomatisk triumf. I efterhand kunde den tyska idrottsmannens roll under 

berlinolympiaden bli avvisad som en användbar avvikelse men sådana påhitt kunde nu lämnas 

därhän. Istället utvecklades den tyska idrotten till en halvmilitär organisation som passade väl in 

i de tyska massdemonstrationerna vid t.ex. Nürnberg menar Mandell.
4
   

 

Large berättar historien om de olympiska spelen i Berlin 1936, som han väljer att kalla för 

nazisternas första stora internationella föreställning, en kritisk del i regimens inrikes- och 

utrikesaffärer. Large betonar att trots att den vanliga uppfattningen om olympiaden i Berlin 1936 

var den, att det var där som Jesse Owens fick in ett hårt slag i magen på de nazistiska 

rasideologierna genom att vinna 4 guldmedaljer, är det inte så enkelt. I slutet av olympiaden 

kunde Tyskland ändå räkna sig som de största segrarna, de hade flest medaljer av alla och detta 

menar Large i motsats till vad många tror, hjälpte mer än stjälpte de nazistiska rasideologierna. 

Large menar att efter olympiaden var det istället många rasforskare som framförde argument att 

idrottare som Owens kunde nå sådana resultat på simpla grenar p.g.a. den primitiva strukturen i 

afrikanernas fysik.
5
  

 

                                                 
3 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf sid. 158 f 
4 Mandell, Richard D, The Nazi Olympics, sid. 281 ff 
5 Large, David Clay, Nazi Games– The Olympics of 1936, sid. 244 
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Hart-Davis gör en redogörelse för de olympiska spelen i Berlin 1936 och berättar om hur både 

USA:s och Storbritanniens regeringar flera gånger fått varningar från utländska diplomater om 

Hitlers riktiga avsikter med olympiaden i Berlin 1936 men att de ignorerades. Hart-Davis menar 

att det inte går att förneka att Hitlers politik och tankarna om den nazistiska regimen fick ett 

enormt uppsving efter olympiaden. Att Tyskarna gjort ett makalöst jobb tyckte nästan alla när de 

åkte därifrån menar Hart-Davis och 99 av 100 som åkte till Berlin då, ansåg att den nazistiska 

regimen inte alls kunde vara så farlig som alla hävdade. Hart-Davis menar därför att både på 

turistsidan och på den diplomatiska scenen kunde nazisterna fira stora triumfer. Hart-Davis ger 

sig sedan på frågan, om vad som hade hänt om de bojkotter som diskuterades från många håll 

faktiskt blivit av, och den olympiska kommittén hade blivit tvungen att flytta olympiaden. Den 

nazistiska prestigen hade då fått sig en rejäl törn och förmodligen hade man sett mycket hårdare 

på vad som pågick i Tyskland menar författaren. Vid slutet av 1936 hade de tyska 

upprustningarna gått förbi västländernas delvis p.g.a. den paus som blev följden av de olympiska 

spelen.
6
  

  

1.5 Berlinolympiaden 1936 

Den 25 april 1931 i Barcelona sammanträdde den internationella olympiska kommittén för att 

diskutera var den XI olympiaden skulle hållas, argumenten var många t.ex. att Berlin hade det 

mest idealiska läget som gick att finna för en olympiad, mitt i hjärtat av Europa. Man framlade 

också att Berlin hade blivit tilldelade olympiaden 1916 men att den hade blivit inställd p.g.a. 

pågående världskrig. Det saknades ett större antal medlemmar och det blev brevröstning, 13 maj 

var det klart, den XI olympiaden skulle hållas i Berlin 1936.
7
 Huvudstaden i Weimarrepubliken 

hade alltså fått de olympiska spelen 1936. 

 

Tyskland 1931 var dock inte det mest idealiska landet att hålla olympiska spel, man hade en 

arbetslöshet som var närmare 5 miljoner människor, Tysklands medelklass var ruinerad och 

depressionen var svår. Organisatörerna fick svårt att finansiera spelen och byggandet av en 

olympiska arena. Detta ändrades när den nya regimen kom till makten, nazistregimen insåg 

                                                 
6 Hart-Davis, Duff, Hitler’s Games – The 1936 olympics, sid. 228 f 
7 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 11 
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propagandavärdet i att hålla storslagna olympiska spel. När Hitler såg den gamla arenan 

Grünewaldstadion ska han ha yttrat att de ändringar som var planerade på den inte var 

tillräckliga. Hitler godkände istället ett nytt gigantiskt byggnadsprojekt som skulle få sin 

finansiering direkt ur den tyska statskassan. Han hävdade att om Tyskland ska hålla olympiska 

spel, är det hela Tyskland som skall betala också.
8
 Denna finansiering öppnade för en otrolig 

satsning på olympiaden, olympiaden gick från att vara en olympiad som hade ekonomiska 

svårigheter och som förmodligen inte skulle blivit särskilt storslagen till att bli den dittills största 

och maffigaste olympiaden som hade ägt rum.  

 

Den 1 augusti 1936 invigdes den XI olympiaden i Berlin med ett like som var oöverträffat vid 

denna tid, de olympiska fanorna och hakkorsflaggorna vajade bredvid varandra vart än man såg 

och Berlin var fullt till bristningsgränsen. Detta med att ha en olympisk fackla var något som var 

ett helt nytt fenomen för olympiska spelen och som infördes till berlinolympiaden och denna 

fackla sprangs in på stadion under invigningen.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 19 
9 Hilton, Christopher, Hitler’s Olympics - The 1936 Berlin Olympic games, sid. 24 
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2 Empirisk Analys 

2.1 Aftonbladet  

Aftonbladet berättar med stor entusiasm den 22 juni om den stundande olympiaden som planeras 

i Tyskland i augusti, de berättar om statsdelen Charlottenburg som ligger i det fashionabla 

Westen. Där kommer Hitler åka fram på de olympiska spelens öppningsdag och berlinare och 

gäster kommer att samlas ”… i miljoner för att hylla tyska rikets mäktige ledare…”.
10

 Vidare 

berättas det också att i andra delar av fyramiljonersstaden pågå tillrustningar för fullt, Hitler har 

skickat ut en uppmaning till samtliga berlinare att under de olympiska dagarna visa upp ett 

samlat festligt ansikte.
 11

 Detta är dock inte av nöden menar AB ”… ty varje berlinare är i och för 

sig begeistrad för de stora spelen i hans hemstad och sätter en ära i att om möjligt pryda sitt 

husavsnitt tankfullare och idérikare än grannarna gjort…”.
12

 

 

”Man hinner inte mer än nätt och jämt sätta sina fötter på tysk mark förrän denna väldiga 

byggnadsiver slår emot en.”
13

 Så beskriver O’Kay Tyskland den 5 juli, han kan berätta att så fort 

man närmade sig fastlandet så tar tysk verksamhet vid. O’kay berättar om ett Tyskland som 

verkligen förbereder sig för en olympisk fest. ”Fult och trist… Ack, så var det en gång. Redan 

inne i banhallen hade man ju dock med egna ögon sett att någonting nytt var i annalkande”.
 14

 

O’kay tar sedan en promenad på Unter den Linden, avenyn som han väljer att benämna som 

”Europas fifth avenue och jordens vintergata”.
15

 

 

Den 9 juli beskriver samme O’kay den olympiska byn som byggts precis utanför Berlin för de 

olympiska deltagarna. ”Tyskarna ha här åstadkommit något som överträffar allt från tidigare 

olympiader och det är med berättigad stolthet de visa sitt verk.”
 16

  Han förklarar att ju mer av 

den olympiska byn som man ser blir det mer och mer tydligt ”… hur intensivt tyskarna arbetat 

här – med vilken hängivenhet och kärlek de tagit itu med uppgiften att skapa ett hem för 

                                                 
10 Aftonbladet, 22/6 1936, sid. 13, Okänd 
11 Ibid, 22/6 1936, sid. 13, Okänd 
12 Ibid, 22/6 1936, sid. 13, Okänd 
13 Ibid, 5/7 1936, sid. 4, O’Kay 
14 Ibid, 5/7 1936, sid. 4, O’Kay 
15 Ibid, 5/7 1936, sid. 4, O’Kay 
16 Ibid, 9/7 1936, sid. 4, O’Kay  
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deltagarna…”
17

 Den olympiska byn var ett fenomen som första gången dök upp i olympiaden 

1932 i Los Angeles, en by som tjänade som hem för de olympiska deltagarna under ett antal 

veckor innan olympiaden samt under olympiaden. I Tyskland byggde man 140 hus vilka var och 

en fick namn efter en tysk stad. Det var en by som vida överträffade den byn som fanns i Los 

Angeles.
18

 

 

Den olympiska stadion började bli färdig den 12 juli 1936, AB berättar att när Hitler för första 

gången såg den olympiska stadion skall han ha gjort en bågrörelse med sin hand och endast sagt 

ett enda ord: ”större”. Den äldre Grünewaldstadion som skulle varit platsen för 1916 års 

olympiska spel fick göra plats för Olympia berättar AB, ”en väldig, ofantlig idrottsplats i järn 

och betong som under nio dagar i följd denna sommar skall fyllas av 100 000 åskådare pr 

gång…”
19

 AB berättar om den nya byggnadsstilen i Tyskland, ”medge att den är storslagen och 

skön i sin rena enkelhet!”
 20

 Stadions breda stenplattor som är hämtade från vad AB kallar 

Westfalens mäktiga bergsformationer vandrar reportern på ”… med både undran och 

beundran”.
21

 

 

Allt klart skriver AB den 21 juli, både den tyska riksjärnvägen samt Lufthansa är tillsammans 

med Berlins alla trafikmedel i ”… alarmberedskap för att möta stormen av den största sportfest 

som världen någonsin skådat.”
 22

 På detta sätt menar AB att man lugnt kan säga att dessa 

olympiska spel i Berlin inte är det tyska sportfolkets angelägenhet eller ens staden Berlins utan 

hela tyska rikets.
 23

  

 

Dessa olympiska förberedelser fortsatte och den 24 juli kunde O’Kay rapportera att inte ens 

”Leksand pyntar och smyckar sig inte fagrare och intensivare till midsommar än vad Sassnitz 

kråmat upp sig för att hälsa de nordiska ländernas olympiska representanter och turister 

                                                 
17 Aftonbladet 9/7 1936, sid. 4, O’Kay  
18 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 73 
19 Aftonbladet 12/7 1936, sid. 4, Okänd 
20 Ibid, 12/7 1936, sid. 4, Okänd 
21 Ibid, 12/7 1936, sid. 4, Okänd 
22 Ibid, 21/7 1936, sid. 12, Okänd 
23 Ibid, 21/7 1936, sid. 12, Okänd 
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välkomna till Berlin 1936.”
24

 Berlin börjar bli så pyntat att ”… man får ett intryck av att man 

susar genom Stockholms skärgård från Sandhamn in till huvudstaden – det gäller en sträcka cirka 

halvannan mil här i Berlin – och att varenda villa hade kräftskiva samtidigt…”.
25

 O’Kay kan 

även berätta att i Berlin känner man sig verkligen välkommen, ”Willkommen, står skrivet på 

varenda ledig plats och ’Willkommen’ strålar fram ur ögonen på borgmästaren”. Aftonbladet är 

övertygad om att denna olympiad kommer överträffa alla tidigare, ”Garmisch var väldigt i alla 

avseenden men Berlin kommer att överträffa vinterspelens stad hundra gånger om.”
26

 Eftersom 

vinter och sommarspelen hölls samma år fick Tyskland som första land hålla även vinterspelen 

och det var i Garmisch-Partenkirchen.
27

 

 

Den 31 juli, dagen innan den stolta invigningen kan man läsa i aftonbladet att det antagandet som 

gjordes om Tyskland 1933, ”[d]et nya Tyskland är inte moget för en olympiad”, nu inte alls 

stämmer. 1936 säger man nämligen ”[s]å som den nya Tyskland lagt upp dessa spel kan intet 

annat land göra …”.
28

  Det arrangerande landet står rustat att möta ”invasioner av främlingar från 

när och fjärran” men detta är inget problem menar O’Kay för värdstaden och världsstaden är väl 

rustad. Det går också att läsa att berlinarna fått en uppmaning från sin regering att ”… varen 

hjälpsamma mot våra gäster!”
 29

 Detta är dock inget som är ett problem, för ”… kan man vara 

gemytligare och hjälpsammare än Berlinaren av idag?”
 30

 När man skall möta den svenska 

truppen på perrongen måste man bana sig väg, detta är enligt O’Kay ett tydligt exempel på hur 

denna olympiad intresserar alla här i Tyskland, ”… varenda enskild deltagare väcker 

uppmärksamhet och mötes av sympati…”.
31

 ”Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, vänliga 

Berlin, stora stolta Olympia”.
32

 

 

Den 1 augusti var det dags för invigning i Berlin för olympiska spelen. ”… äntligen kan Berlin 

hålla olympiska spel, den stad, som redan för 22 år sedan hade allting klart för den VI:e 

                                                 
24 Aftonbladet, 24/7 1936, sid. 12, O’Kay 
25 Ibid, 24/7 1936, sid. 12, O’Kay 
26 Ibid, 24/7 1936, sid. 12, O’Kay 
27 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 51 
28 Aftonbladet 31/7 1936, sid. 12, O’Kay 
29 Ibid, 31/7 1936, sid. 12, O’Kay 
30 Ibid, 31/7 1936, sid. 12, O’Kay 
31 Ibid, 31/7 1936, sid. 12, O’Kay 
32 Ibid, 31/7 1936, sid. 12, O’Kay 
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olympiaden.”
 33

 Det blev dock inga olympiska spel 1916 då det andra världskriget kom emellan, 

nu kan däremot hela världen vara med ”… om den största sportfest, som hittills arrangerats.” 
34

 

”Ridån har gått upp för det väldigaste, mäktigaste och mest storslagna skådespel, som något 

mänskligt öga sett i fredlig tid.”
35

 AB kan berätta att det råder en sådan dekorationsprakt i Berlin 

att det är svårt att hitta dess like någon annanstans, livet och rörelsen är stor även den. ”Olle som 

kommer direkt från Amerika, blev mäkta imponerad och förklarade att Newyork trots allt inte 

kunde uppvisa på långt när en sådan livaktighet.”
 36

 Flaggandet var överväldigande under 

olympiaden, Berco berättar att Berlin är en enda stor julgran med en flagga på varje barr, det är 

lika obeskrivligt som ofattbart menar man, en sorts svindel i flaggning.
 37

 Den nya 

hakkorsflaggan visas flitigt, Berco förklarar att det är svårt för herrskapet som sitter i Stockholm 

att förstå ”dekorationsprakten i form av hakkorsflaggor, vita flaggor med de fem ringarna, andra 

länders flaggor, dock ingenstädes den gamla tyska flaggan, den är död, hakkorsflaggor i nya lass, 

oceaner av röd färg har gått åt”.
38

 

 

Stora män tala om det väldiga som nu börjat - Ett fredsverk skriver aftonbladet, de olympiska 

spelens försonande kraft diskuteras. Visst är det så, skriver de, att man inte kan anta att spelen 

kommer präglas av någon ”… uteslutande idealism samt folkförsoning …”
39

, men de lyfter ändå 

fram att en kamp under ridderliga former kan så frön till en kommande fridull samvaro mellan 

folken. O’Kay erkänner att den väldiga ramen ibland kan hota att fördunkla den sportsliga bilden 

av spelen. Organisationen kanske har drivits för långt på vissa håll men tidningen hävdar dock att 

man böjer sig ”… obetingat, för ett stort och mäktigt folks önskan att åstadkomma en helgjuten 

sportfest…”.
40

 O’Kay kan också berätta att vederbörande samtalat med en tysk och denne sagt: 

”… vill Hitler något mer än ett enigt Tyskland, så är det ett enigt Europa…”.
41

 Vidare skriver 

                                                 
33 Aftonbladet, 1/8 1936, uppl. B, sid. 1, Okänd 
34 Ibid, 1/8 1936, uppl. B, sid. 1, Okänd 
35 Ibid, 1/8 1936, uppl. A, sid. 1, Okänd 
36 Ibid, 1/8 1936, sid. 5, Berco 
37 Ibid, 1/8 1936, sid. 5, Berco 
38 Ibid, 1/8 1936, sid. 5, Berco 
39 Ibid, 1/8 1936, sid. 8, O’Kay  
40 Ibid, 1/8 1936, sid. 8, O’Kay  
41 Ibid, 1/8 1936, sid. 8, O’Kay  
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man, att man framförallt tror att Tyskland vill visa sitt nya moderna ansikte men även att 

Tyskland vill ange tonen för kommande släktled genom sin rörande omsorg av samtliga gäster. 
42

 

  

Den 2 augusti berättar Sten-Pelle att öppnandet av olympiaden i Berlin enbart överträffades av 

olympiaden i Los Angeles fyra år tidigare i fråga om solen, detta tack vare den sol som Los 

Angeles njöt av under hela de spelen. I och med det solsken som fanns under den tidigare 

olympiadens öppnande, var klädseln då mycket mer grann och glad, vilket bidrog till en ännu 

mer positiv inramning än den som nu fanns under öppnandet i Berlin.
 43

 Dock skall man inte 

förringa den tyska invigningen, ”öppnandet av den XI:te olympiaden var ståtligt och fullt värdigt 

det tyska folket.”
44

  

 

Två dagar senare kunde man läsa i AB hur de Tyska verkligen bestämt sig för att använda färgen 

vitt. Samtliga tyska funktionärer i och runt arenan har helvita kläder, den tyska polisen i Berlin 

har nya vita rockar och vita mössor och de tyska idrottarna har helvita kläder. Däremot skriver 

Berco, ”… alla äro vita utom Hitler som fortfarande är brun över hela sin lekamen”
 45

 men sedan 

lägger han till ”dock är han desto vitare inuti”.
46

 

 

När krönikören Berco den 6 augusti skriver sin krönika, kan man där läsa hur han inte 

fotograferat mycket, men att de fotografier som han har fotat och som skulle få framkallade på 

rekordtid av en tysk firma är en aning egendomliga. De har nämligen en vana att ”i stället för de 

platser som jag vet mig ha besökt tillsända mig bilder av nazistkrigare i tydlig gröngräsflirt med 

unga damer, korpulenta mostrar vid kaffebord”.
 47

 Han är tydlig med att inte lyfta fram detta som 

någon sorts kritik utan förstår att detta enbart är en produkt av hur bråttom som alla har i 

staden.
48

 Är detta ett sätt för nazisterna att smyga in sin propaganda genom godtrogna 

journalister? Samma dag kan AB:s utsände berätta om ett besök han gjort i olympiabyn och om 

det samtal han haft där med de tyska friidrottarna, efter deras minst sagt framgångsrika 

                                                 
42 Aftonbladet, 1/8 1936, sid. 8, O’Kay  
43 Ibid, 2/8 1936, sid. 10, Sten-Pelle  
44 Ibid, 2/8 1936, sid. 10, Sten-Pelle  
45 Ibid, 4/8 1936, sid. 5, Berco 
46 Ibid, 4/8 1936, sid. 5, Berco 
47 Ibid, 6/8 1936, sid. 5, Berco 
48 Ibid, 6/8 1936, sid. 5, Berco 
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medaljskördar de första dagarna. De berättar att: ”Der Führer har brutit förtrollningen! Hans 

närvaro och intresse för vår kamp har löst oss från alla hämningar och gav oss kraft att överträffa 

oss själva.
49

 

 

Den 10 augusti sammanfattar man den första olympiaveckan, då konstaterar tidningen att de 

olympiska spelen verkligen blev av, och utan några politiska störningar. Detta trots att som AB 

kallar dem, farliga internationella ligor försökt sig på ett s.k. smutsigt värv, nämligen att få med 

arbetare i protester mot dessa spel. De svenska arbetare som utav solidaritet tvingats med i 

auktionen mot denna olympiad, kan nu slutligen jubla eftersom de farliga ligorna misslyckats 

menar aftonbladet. Vidare menar AB att olympiaden i sin tyska form blivit ”… rätt kraftigt 

överorganiserad…”
50

 men att man samtidigt inte kan glömma bort vilka enorma kraven som den 

här enorma tävlingen ställer. Visst kan disciplinen uppfattas som hård, ”… men är kaos bättre?”. 

All världens nationer får ju också här råkas i fredlig samvaro och inbördes aktning menar AB, de 

får samverka ”… i hägnet av västerländska grundsatser för vänskap och – andras värde…”.
51

 Det 

är något som måste vara värt mycket. Skall då detta Berlin någonsin kunna upprepas undrar man, 

säkert aldrig. ”Det finns inte ett folk på jorden mäktigt att göra maken…”.
52

 Det är dock inget 

som är en sorg för idrottens sak, idrotten skulle nog må bättre av ett lugnare tempo menar man, 

de lyfter samtidigt fram att den XII: e olympiaden kanske hade varit bättre om den var förlagd 

till Helsingfors än vad som blev bestämt, nämligen Tokyo. 
53

 

 

Det verkar som det otroliga håller på att hända i Berlin kan man läsa den 11 augusti, nämligen att 

den tyska truppen håller på att besegra USA i poäng, de poäng man får beroende på vilka 

medaljer som man lyckas förvärva. Tyskarna har överträffat sig själva menar man, det lär de 

också fortsätta att göra menar tidningen och lyfter fram att ”[d]e kämpa i något slags extas, som 

kulminerar, när den käre Führern visar sig i olympiastadion…”.
54

 Det gamla ökända tyska 

                                                 
49 Aftonbladet, 6/8 1936, sid. 15, Berco 
50 Ibid, 10/8 1936, sid. 13, Okänd 
51 Ibid, 10/8 1936, sid. 13, Okänd 
52 Ibid, 10/8 1936, sid. 13, Okänd 
53 Ibid, 10/8 1936, sid. 13, Okänd 
54 Ibid, 11/8 1936, sid. 12, G-man 
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kollapsandet för landets skull är det slut med säger G-man, ”[n]u ligger det både vilja och styrka 

bakom kunnandet. Nu segrar man för landets skull.”
55

 

 

Den XI: e olympiaden blev en femfaldig seger för Tyskland, de segrade i sport, organisation, 

publik, gästfrihet samt tillmötesgående anser O,Kay. ”Den XI:e olympiaden både var och kändes 

stor under tävlingarna…”.
56

  Det var den svältfödda krigsgenerationen som vann spelen åt 

Tyskland menar aftonbladet, det är fantastisk: ”… att de barn som föddes under de gråaste och 

dystraste år, som världen någonsin upplevat, som måhända livnärdes med den minsta och 

enklaste föda, som spenbarn någonsin fått, ändock kunde danas till ett starkt och friskt 

släkte…”.
57

 Det måste vara så att det ”… finnas krafter i människan som vi ej känna…”.
58

 ”Sitt 

folks förste arbetare…”
59

, ja så väljer Hitler att kalla sig men Harry Gehm menar också att han 

nu även kan titulera sig ”… den XI olympiadens förste arbetare…”.
60

 Det är nämligen så att när 

man talar om de män som förberedde och genomförde vad AB menar alla tiders största sportfest, 

får man inte glömma att nämna ”Adolf Hitler, Tyska rikets ledare, vilken är den som 

möjliggjorde spelen i den enorma omfattning som vi nu bevittnat…”.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Aftonbladet 11/8 1936, sid. 12, G-man 
56 Ibid, 17/8 1936, sid. 12, O,Kay 
57 Ibid, 17/8 1936, sid. 13, O,Kay 
58 Ibid, 17/8 1936, sid. 13, O,Kay 
59 Ibid, 17/8 1936, sid. 14, Harry Gehm 
60 Ibid, 17/8 1936, sid. 14, Harry Gehm 
61 Ibid, 17/8 1936, sid. 14, Harry Gehm 
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2.2 Dagens Nyheter 

Den 24 juli skrev Mr Jones om den stundande olympiaden som snart går av stapeln. En 

världsstad rustar till olympiska spel skriver man, de menar att det kommer bli svårt för nästa land 

att uppnå den prakt som Berlinspelen har.  ”Man behöver bara gå omkring i Berlin i dessa dagar 

för att nära på misströsta om spelens framtid. Vem skall kunna göra allt detta lika bra en annan 

gång?”
62

 Det är helt enkelt bara en stormakt som kan åstadkomma sådana spel som i Berlin 1936 

men det är framförallt en stormakt som ”… kommit på det klara med att idrotten är en stormakt 

över alla stormakter…”.
63

 För att kunna överträffa de tyska spelen måste den stormakt som 

försöker sig på detta företag låta vad som helst, kosta hur mycket som helst, som Tyskland gör, 

menar Mr Jones.
64

 

 

Söndagen den 26 juli kan man läsa i DN att det nu är mindre än en vecka kvar till de olympiska 

spelen börjar och hela den idrottsintresserade världen har sina blickar riktade mot olympiastadion 

i Berlin. ”Att nationerna mötas i fri och fredlig tävlan är dock inte precis en vardaglig 

tilldragelse. Vår tid är full av tecken av rakt motsatt innebörd.”
 65

 Den olympiska andan är inte 

död var parollen till fackelloppet. DN menar också att många anser att det är motbjudande att 

signalerna nu kallat till en olympiad som skall gå av stapeln i Berlin, i nazisternas huvudort och 

reklamcentrum. Framförallt är det arbetarrörelsen som motsatt sig olympiaden i Berlin menar 

man och de arbetat mycket för att få fram en blockad mot olympiaden. DN kan dock berätta att 

det inte finns något land som uteblivit utav politiska skäl. Det främsta argumentet till detta är att 

”… det är orätt att göra den elfte olympiaden till en nazismens privataffär, den tillhör i första 

hand den internationella idrottsrörelsen och står över lokala och tillfälliga regimer.”
 66

 De som 

argumenterade för den tyska olympiaden menade också att den XI: e olympiaden inte var någon 

vänskapsgåva till Hitler utan den tilldelades Tyskland innan Hitler kommit till makten.
67

 

 

                                                 
62 Dagens Nyheter 24/7 1936, sid. 11, Mr Jones 
63 Ibid, 24/7 1936, sid. 11, Mr Jones 
64 Ibid, 24/7 1936, sid. 11, Mr Jones 
65 Ibid, 26/7 1936, sid. 2, Okänd 
66 Ibid, 26/7 1936, sid. 2, Okänd 
67 Ibid, 26/7 1936, sid. 2, Okänd 
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Den 29 juli berättar DN:s utsände Bang
68

 om stämningen i Berlin så nära in på den XI:e 

olympiaden, det första som hon reagerar på är den otroligt intensiva flaggning som förekom vid 

tiden för olympiaden:  

”Det finns praktisk taget inte ett hus som inte på den allsmäktige överborgmästaren dr Lipperts order har 

svept in sig i Tysklands röda och olympens vita kulörer. Efter bara en första rundtur har jag fått ett hakkors 

på den ena näthinnan och de olympiska fem ringarna på den andra men tack och lov ingen tid över att 

försöka få de två symbolerna att gå ihop.”69 

 

Flaggning fortsatte även nästföljande dag och ”[f]rån och med idag är det till råga på allt också 

officiell flaggning med ytterligare miljarder hakkors.”
70

 Samma dag är hon ute och undersöker 

stadion som är kolossal, allting här ute är kolossalt menar Bang. Arenan var fylld av en mycket 

stor mängd ungdomar som tränade för den invigningsshow de skulle vara del av, när Bang ser 

alla dessa ungdomar kommer tanken upp för henne, ”… den som verkligen vill binda Tysklands 

ungdomar till sin person kan knappast hitta på något bättre än att ge den en sådan plats för dess 

kanske främsta intresse, idrotten.”
 71

 Det är heller ingen slump att det står en militär orkester och 

spelar när DN ger sig ut till den olympiska byn, ”[h]ela olympiaden går i militär drill, man 

behöver bara se på de små tyska guiderna i byn skall bytas om och fördelar ärendena 

sinsemellan. Fram tågade i sina vita kostymer med kortbyxor en trupp med perfekt militär 

drill.”
72

 Samma dag kan man läsa i en annan artikel om den olympiska gemyt som kommit några 

dagar före spelens öppnande, ”Den väldiga apparaten har börjat fungera…”.
73

 Det är en apparat 

som måste vara väldig menar Mr Jones eftersom hela olympiaden är väldig. Det är en ordning 

som måste uppskattas, detta eftersom det är ”… bättre med litet för mycket än mycket för litet 

ordning.”
 74

 Så småningom kommer det även bli olympisk gemyt även i den olympiska byn 

hävdar man, hittills har den olympiska byn varit litet av ett officersläger, det är kanske inte så 

konstigt ”den ligger ju också mitt i ett gigantiskt kasernområde”.
75

  

                                                 
68 Bang var signaturen för Barbro Alving (1909-1987) som arbetade på Dagens Nyheter i 25 år och räknas som en 

av 1900-talets största svenska journalisterna  
69 Dagens Nyheter 29/7 1936, Bang 
70 Ibid, 30/7 1936, Bang 
71 Ibid, 30/7 1936, Bang 
72 Ibid, 30/7 1936, Bang 
73 Ibid, 30/7 1936, sid. 14, Mr Jones 
74 Ibid, 30/7 1936, sid. 14, Mr Jones 
75 Ibid, 30/7 1936, sid. 14, Mr Jones 
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Den 31 juli diskuterar man i DN den storslagna inramningens vara eller icke vara och det som 

Bang kommer fram till är att det kanske kan vara en för stor inramning, ”… längst nere i ett 

förbjudet skick av ens person sitter ett stilla hopp i att Berlin skall bilda kulmen på idrottsfirande 

i den större stilen och att både den tolfte och efterföljande olympiader skall anta litet rimligare 

proportioner.”
 76

 Senare i samma artikel kan man läsa hur Bang tittat på Goebbels under en 

presskonferens, Goebbels framhåller vi den att trots att det pratats mycket om att Tyskland skulle 

använda olympiaden som en propagandatillställning är det icke fallet, ”Så är inte fallet, om så 

vore, så skulle jag veta det. Ni skall se Tyskland sådant det är…”.
77

 Flaggning är som sagt 

intensiv i Berlin men det är inte alla hus som flaggar har journalisten upptäckt, visa gråa 

komplex står helt nakna utan flaggor, ”Det är judarna, de får inte flagga.”
78

 

 

Den 2 augusti kunde man i DN läsa om gårdagens olympiska invigning, staden var fullständigt 

fylld med människor. ”Överallt myllrar det av stränga viktiga ansikten under officersmössor. 

Längs hela triumfvägen står SA-män axel mot axel…”.
79

 Bang slår fast att på varje bigata i 

centrum marscherar kolonner av alla de slag. Det är dock inget som går att göra något åt, ”har 

man heroism som vardagsideal”
 80

 är det inte konstigt att det inte är lätt att komma i 

karnevalsstämning hävdar hon. Två mil utanför staden möter Bang den kanske mest 

efterlängtade personen på invigningsdagen, fackelbäraren, ”Hr. Hitler med sitt fina stadion och 

sin monumentala fest må säga vad han vill, men här såg jag ändock dagens mest patetiska 

syn.”.
81

 Synen var patetisk av den anledningen att hon väntat sig att ”… den ensamme vite 

löparen skulle dyka upp i det regngrå landskapet och blänka till med sin heliga flamma…”
82

, det 

var dock inte fallet. ”Men där kom han i en vägkrök med fem löpare på vardera sidan, med stora 

SA- och polisbilar framför sig…”
 83

, löparen fortsätter in i ett enda reklamskrän, man kan inte 

bättre säga menar hon, och fortsätter sedan mellan alla de människohäckar som väntade löparen 

                                                 
76 Dagens Nyheter, 31/7 1936, Bang 
77 Ibid, 31/7 1936, Bang 
78 Ibid, 31/7 1936, Bang 
79 Ibid, 2/8 1936, Bang 
80 Ibid, 2/8 1936, Bang 
81 Ibid, 2/8 1936, Bang 
82 Ibid, 2/8 1936, Bang 
83 Ibid, 2/8 1936, Bang 
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på vägen till stadion.
84

 Inne på själva arenan kunde man studera de olika ländernas inmarscher på 

stadion, något som var intressant var att se vilken prakt i färger det var på de olika ländernas 

klädsel menade Mr Jones som också konstaterade att ”[j]u mindre nationerna betyda idrottsligt 

desto grannare bruka de vara att se på…”.
85

 ”Man hälsar dessutom allmänt fascistiskt. Många 

länder resonera tydligen som så att vi ta seden dit vi kommer…”
86

, ” … av 50 förbimarscherade 

nationer hälsade 26 hitlerskt och 24 civilt.”
87

 

 

Den 4 augusti var dagen efter semifinalen och finalen som ledde till Jesse Owens guld på 100 

meter. Att de loppen var efterlängtade efter den 2 augustis inledande lopp på 100 metet framgår 

tydligt i DN. Inte ens ”[o]m detta ytterst fredsälskande Tyskland ställt upp hela sin ytterst 

välutrustade härsmakt att spärra vägen, så skulle de inte kunnat hindra mig och hundratusen 

andra att sitta i stadion klockan 15 idag när semifinalen och finalen skulle gå och Jesses timme 

var slagen.”
 88

 Sedan kan man undra vem det är som styr Tyskland just nu, eftersom Hitler sitter 

på stadion hela dagarna och hela hans huvudstad sitter på läktaren eller är ute på gatorna för att 

hälsa honom menar Bang. Hon fastslår att det är ett förfärligt oväsen på tyskarna för minsta 

inhemska prestation det är kanske mänskligt men fortfarande en aning odrägligt, ”Tyskarna är på 

något sätt så andfått angelägna att visa hur duktiga de är och hur bra allting är i detta land, det 

känns i hela Berlin, och man skulle önska att man kom ifrån det åtminstone i Stadion.”
89

 

 

Den 6 augusti kan man läsa i DN hur alla dessa högt uppsatta herrar dyka upp vid varje hörn, det 

förstår man eftersom det bara är att studera det tyska folkets reaktioner när det kommer någon 

finare bil, då kan man höra Heil skrikas så att rösterna blir hesa, som Bang hörde två äldre damer 

göra. Dock vet man nästan aldrig var dessa äldre herrar är på väg någonstans. ”Får man se Hitler 

åka, så vet man däremot med bestämdhet vart han skall.”
 90

 Det är nämligen den moderna 

femkampen simtävlingar idag och Hitler är utan tvekan på väg till simhallen menar hon, 

eftersom tyskarna har en bra medaljchans där. ”Tjugotvå eleganta uniformer har han med sig, 

                                                 
84 Dagens Nyheter, 2/8 1936, Bang 
85 Ibid, 2/8 1936, sid. 12, Mr Jones 
86 Ibid, 2/8 1936, sid. 12, Mr Jones 
87 Ibid, 2/8 1936, sid. 12, Mr Jones 
88 Ibid, 4/8 1936, Bang 
89 Ibid, 4/8 1936, Bang 
90 Ibid, 6/8 1936, Bang 
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med mindre än så går han inte utanför sitt eget hus.”
 91

 Väl inne i simstadion blir det en tjuvstart, 

” ’[t]itta der Führer skrattar’ …[o]ch sannerligen lyfter sig inte de världshistoriska mustascherna 

en dryg centimeter…”.
92

 Nästa gång lyfter sig hela mannen berättar hon, det är när en tysk 

kommer in på dagens bästa tid. ”Hela simstadion står upp och skriker när Hitler står upp och 

dunkar näven i räcket.”
 93

 När han sedan satt sig igen kommer kameramännen fram ”… som 

mohikaner…”
94

 till Hitler och fotograferar honom. En ung flicka lyckas till och med ställa in sin 

kamera och få en bild av Hitler, hon tar formligen glädjeskutt berättar Bang.
 95

 ”Det hela är en 

stor idyll.”
96

 

 

Den 14 augusti berättar tidningen att Hitler är tillbaka från Kiel där man tävlat i de olympiska 

seglingstävlingarna, vid sin hemkonst har Hitler mottagit presenter från Japan. Han har också fått 

en present av Sydafrika, nämligen tjugoåtta kilo platina, vilket Bang då funderar på vad han skall 

göra av: 

 

”Detta är de krigiska knapparnas folk; på nära tre veckor i berlinarnas mitt har jag knappast mött någon 

person som inte har ett eller annat respektingivande kännemärke i rockuppslaget. Det är hakkors och två 

korslagda svärd och dolkar och andra vassa ting. Skall man gå efter ytan, är hela tyska folket inrutat i små 

vapenföra förbund…”97   

 

Dagen efter besökte Bang en utställning om Tyskland som blev välbesökt under olympiaden, 

därför bestämde sig hon och för att besöka den, för det måste löna sig menar hon. Det gör det 

också ”… såvitt ens högsta önskan är att bli överkörd av en tank – precis så känner man sig när 

man kommer ut igen ur utställningsområdet efter att ha farit igenom hela Tyskland och ha läst 

hela Mein Kampf.”
98

, när Bang går in på utställningsområdet står det en skylt som berättar att, 

om man går in på den här utställningen utan förefattade meningar och med öppna ögon, är det 

fullt möjligt att få reda på vad Tyskland var och är. ”Det där med meningarna svarar jag inte för, 

                                                 
91 Dagens Nyheter 6/8 1936, Bang 
92 Ibid, 6/8 1936, Bang 
93 Ibid, 6/8 1936, Bang 
94 Ibid, 6/8 1936, Bang 
95 Ibid, 6/8 1936, Bang 
96 Ibid, 6/8 1936, Bang 
97 Ibid, 14/8 1936, Bang 
98 Ibid, 15/8 1936, Bang 
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och ögonen blev mindre och mindre för varje sal, och vad Tyskland var förblev nog litet dunkelt. 

Men nog ser man vad det är, om man inte visste det förut. Det är Adolf Hitler.”
99

 Hitler finns 

överallt i utställningen berättar hon, redan i den första hallens första vägg finns han på en affisch 

i jätteformat, hans mustascher är stora som enbuskar och med en kolossal folkmassa i 

bakgrunden.
100

 

 

Den 17 augustis berättar Mr Jones om hur känslorna var under avslutningen av olympiaden, han 

berättar att vid de olympiska spelens avslutning i Los Angeles 1932 och vid vinterolympiaden i 

Garmisch under vintern 1936 grät människorna av de fina avslutningar som de fick se. I Berlin 

var dock tårarna långt borta, det var inte för att det var en tråkig avslutning utan han menar att 

avslutningen var en vacker sådan. Mr Jones skriver att den olympiska avslutningen hittills hade 

varit spelens höjdpunkt.
 101

 ”Från och med Berlin har så vanvettigt mycket festspel och 

massdanser och massuppvisningar förekommit under veckan att denna den meningsfullaste av 

alla festkvällarna alldeles råkade i skuggan.”
102

 

 

Den sammanfattande artikeln som Bang skrev publicerades i DN den 22 augusti, där skriver hon, 

att när hon nu får tillfälle att sätta sig ner och få lite andrum för en överblick av de olympiska 

spelen är det ett ord som särskilt dyker upp i hennes tankar, det är propaganda. ”Har Fru Leni 

haft sin olympiska film så har jag haft min, och när jag låter den rulla ser jag ganska snart att 

trots all idyll och all ridderlighet och all text om fred nog borde vara barnförbjuden.”
103

 
104

 Bang 

berättar att man fått höra innan de åkte ner att, ”nu kommer ni alla komma hem som nazister”, 

hon berättar att, hon själv kände att det var mycket möjligt och det var skrämmande. Bang 

skriver:  

 

”Att hr Goebbels inte legat på sin lilla latsida hade man på känn. Här kom de, alla dessa idrottspojkar med 

böjelse för att begapa disciplin, för att tas om hand av en organisation som måste imponera ordentligt på 

                                                 
99 Dagens Nyheter 15/8 1936, Bang 
100 Ibid, 15/8 1936, Bang 
101 Ibid, 17/8 1936, sid. 11, Mr Jones 
102 Ibid, 17/8 1936, sid. 11, Mr Jones 
103 Ibid, 22/8 1936, Bang 
104 Med Fru Lenis olympiska film syftar man på den tyska filmskaparen Leni Riefenstahls film Olympia som är 

uppdelad i två delar och visar berlinolympiadens tävlingar samt olika uppvisningar. Riefenstahl var den enda som 

hade rätt att filma i stadion. Mandell, Richard D, The Nazi Olympics, sid. 250 ff  
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dem. Och här kom vi alla hundra tusen civila till en stad som gjorts om för att förkrossa och till ett land 

som fått order att briljera med lycka och styrka och rita sin uppåtkurva för vem som ville se. … Det vore 

inte så konstigt om ett och annat heil hade höjts även vid de demokratiska hemkonsterna.”
 105

    

 

Vidare menar hon, att skrämd är man fortfarande men det är inte på grund av den påverkan som 

man får på stadion, det är inte längre så troligt eftersom att det helt enkelt blivit för mycket. ”Det 

blev för mycket, för mycket organisation och för mycket segrar. Den tyska grundligheten och 

den tyska lidelsen till självhävdelse drev sig själva över alla gränser.”
 106

 Vidare menar hon att 

det gick att se hur stämningen på läktaren bland de som kom utifrån ändrades från att vara 

intresserad till att vara imponerad och slutligen irriterad över de alla segrar som tyskarna vann att 

behöva ställa sig upp för den tyska nationalsången igen. Hon gör en jämförelse med olympiaden 

i Stockholm 1912 och alla de medaljer som svenskarna vann där och de stora amerikanska 

framgångarna i Los Angeles 4 år tidigare men det var stora glädjeyttringar där och det var säkert 

jobbigt för andra länder att se guldet smälta bort  men det var ändå inte som i Tyskland där det 

handlar om propaganda. Detta magiska ord har dock fått motsatt effekt mot vad som var 

meningen menar Bang, det blev något utmanande i de tyska segerropen. De blir som ett ända 

stort, hurra vad vi är bra, när svenskar sjunger den sången är det bara aningen komiskt men 

tyskarna gör det med fanatism i rösten och med militärmusik som ackompanjerar, och långt ifrån 

komik.
 107

  

 

”När tyskarna vill visa hur segerkapabla de har blivit var det för att man skulle tänka: Detta är ett 

fruktansvärt starkt, och de måste ha en god regim som dragit fram dem till sådana mål. Cirka en vecka var 

man också beskedligt benägen att se saken så, men när den elfte olympiaden var över tänkte man så här: 

Detta är ett fruktansvärt starkt folk, och till vilka mål vill dess regim driva fram det härnäst?”
 108

     

 

 

 

 

                                                 
105 Dagens Nyheter 22/8 1936, Bang 
106 Ibid, 22/8 1936, Bang 
107 Ibid, 22/8 1936, Bang 
108 Ibid, 22/8 1936, Bang 
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2.3 Norrskensflamman 

”Inte en man, inte ett öre till nazistolympiaden!”
 109

 Norrskensflamman förmedlar ett manifest 

som Sveriges kommunistiska parti kommit fram till på dess 10:e kongress, kongressen hälsar 

med tillfredsställelse den starka opinion som rests mot Sveriges deltagande i nazistolympiaden i 

Berlin. ”Den tyska nazismen har brutit mot de regler som skall gälla för det internationella 

idrottsliga umgänget…”
110

, det handlar framförallt om de principer som skall vara vägledande 

för de olympiska spelen. P.g.a. detta vill kongressen att man inte skall skicka en enda man eller 

ett enda öre till olympiaden ”… som utnyttjas som propaganda för det mest frihetsfientliga, det 

mest krigiska och det mest kulturfientliga system, som funnits.”
111

  

 

Tidningen skriver den 24 april om hur riskerna med ett besök i Berlin för att ställa upp i de 

olympiska spelen är alldeles för stora. NF skriver: 

 

”Ett oförsiktigt yttrande, en missförstådd fråga, en vägran eller uraktlåtenhet att deltaga i någon av de 

dagligen förekommande hyllningarna för någon nazzebarbar eller för den bloddrypande hakekorsflaggan, 

en utebliven nazisthälsning för någon av systemets ledande personer eller innehav av någon i Tyskland 

förbjuden utländsk tidning, kan bli tillräcklig anledning för inmaning i s.k. skyddshäkte med hårt straff i 

många år framåt.”
 112

 

 

De riskerna är alldeles för stora för att man skall riskera ett deltagande över dem, ”[a]tt 

olympiska spelen dessutom i Tyskland varit avsedda som en jättereklam för det nazistiska 

systemet är ställt utom varje tvivel.”
 113

 Tidningen förutsätter att ingen svensk vill på minsta vis 

bidraga till stärkandet av ”det system eller de bödlar som bringat många tiotusental av våra tyska 

kamrater i skyddshäkte eller koncentrationsläger”.
114

 

 

Den 3 juni kan NF berätta att Spanien inte kommer att ge något ekonomiskt stöd för sina 

idrottare till olympiaden i Tyskland, däremot kommer det att hållas en folkolympiad i Barcelona 

                                                 
109 Norrskensflamman, 19/4 1936, sid. 1, Okänd 
110 Ibid, 19/4 1936, sid. 1, Okänd 
111 Ibid, 19/4 1936, sid. 1, Okänd 
112 Ibid, 24/4 1936, sid. 6, Okänd 
113 Ibid, 24/4 1936, sid. 6, Okänd 
114 Ibid, 24/4 1936, sid. 6, Okänd 
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mellan den 22-26 juli. NF skriver att denna folkolympiad förmodligen kommer att ersätta 

”olympiadskojet i Berlin”
 115

, det skall nämligen hållas en kongress i Paris den 6 och 7 juni där 

man skall diskutera ett gemensamt motstånd mot berlinolympiaden. Vid kongressen kan man 

förvänta att man fattar beslut om ”internationell blockad av den nazistiska reklamolympiaden i 

Berlin”.
116

 

 

Den 16 juni sammanfattar NF den s.k. ”Fair-Play”- kongressen som hållits i Paris, som fastslog 

att ”Tysklands nuvarande regim helt förverkar rätten att stå som arrangör för årets olympiad.”
 117

 

Det är helt enkelt så menar de att ”[d]en olympiska idén som har förbrödringen som sin ledande 

grundtanke, kan inte förverkligas i våra dagars Tyskland…”.
118

 Vidare menar kongressen att 

”[e]tt skräckregemente sådant som det nazistiska kan inte få ha med olympiaden att skaffa.”
 119

, 

om olympiaden i Berlin blir av kommer det att bli en skam för de deltagare som är med eftersom 

”… de därigenom ge sitt godkännande åt brutalitet och råhet som bärande ideal.”
 120

 NF hoppas 

att de svenska idrottsmännen nu hunnit överväga ”… vilken ställning de ämna ta gentemot 

utsikten att spännas för den nazistiska triumfvagnen i Berlin.”
121

 

 

NF utrycker tydligt dess inställning till de olympiska spelen i Berlin i en artikel den 17 juli, där 

skriver de:  

 

”Enär det är vår bestämda uppfattning att årets Berlinolympiad är avsedd att bli en bricka i det nazistiska 

spelet att popularisera dagens tyska makthavare, är vi bestämda motståndare till att olympiaden går av 

stapeln i Tyskland.”
 122

 

 

Tidningen menar att en klassmedveten arbetare av idag inte deltar i en ”… 

propagandatillställning som har till yttersta avsikt att mildra oviljan och avskyn mot nazisterna 

                                                 
115 Norrskensflamman 3/6 1936, sid. 3, Okänd 
116 Ibid, 3/6 1936, sid. 3, Okänd 
117 Ibid, 16/6 1936, sid. 4, Okänd 
118 Ibid, 16/6 1936, sid. 4, Okänd 
119 Ibid, 16/6 1936, sid. 4, Okänd 
120 Ibid, 16/6 1936, sid. 4, Okänd 
121 Ibid, 16/6 1936, sid. 4, Okänd 
122 Ibid, 17/7 1936, sid. 3, Okänd 
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på grund av de blodsdåd och den terror som utövats i Tyskland.”
 123

 Däremot hindrar det inte att 

NF kommer att skildra de idrottsliga resultaten eftersom de är rena idrottsprestationer och sådana 

är intressanta ur ren nyhetsynpunkt. Istället menar tidningen att den olympiad som skall främjas 

är den kommande folkolympiaden i Barcelona som förhoppningsvis kan beröva den nazistiska 

olympiaden en del av den glans som annars kommer kastas över ”… våra dagars värsta 

banditvälde, den nazistiska gangsterregimen i Tyskland.”
124

  

 

NF skriver 22 juli om den oro de har för den stundande olympiaden i frågan om turisternas 

intryck. ”Meningen är att är att alla olympiabesökare efter sin hemkomst samstämmigt och var 

och en i sin omgivning skola vittna om att den nazistiska regimen är en förföljd oskuld.”
 125

 

Dessutom menar tidningen att många kommer bedyra att ”… allt är välbeställt, att det råder lugn 

och en mönstergill ordning…”
126

, man menar att många turister kommer säga: ”Tänk vilken 

skillnad nu mot förr…”
127

, trots att de kanske aldrig varit i Tyskland. Turister är nämligen så 

påstår tidningen och menar att ”[d]e äro ute för att få angenäma intryck…”.
128

 ”Såsom gäster vid 

olympiaden komma de också få se idel behagliga saker. De komma inte ens att upptäcka något 

av den pinsamma förföljelsen mot judarna.”
129

  

 

Måndagen den 27 juli kan man läsa i NF att den olympiska facklan blivit tänd i Aten och att den 

förs vidare av löpare på väg mot Berlin. NF anser dock att det vore mycket bättre om 

händelseförloppet sker lite annorlunda, ”Låt oss hoppas att den olympiska facklan slocknar av 

draget innan den hunnit fram. Det vore det bästa för den olympiska tanken, sådan nazisterna 

tänka förverkliga den.”
130
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Den 3 augusti rapporterar tidningen från öppnandet av ”Nazistiaden” 131, vilket man konstaterar 

blev en vrålfest för de ditkommenderade, SS, SA samt Hitler-Jugend. Det kunde man tydligt se 

under tiden de olika lagen inträdde på arenan och hälsade publiken och de tyska ledarna. ”De 

trupper som gjorde Hitlerhälsning de fingo det bästa mottagandet”, de berättar också om en 

förvirrande episod:  

 

”… det var nästan skrattretande att höra Jerring förkunna strax före USA-truppens inkomst att nu kommer 

stadion att dåna av sådana bifallsrop, som ni aldrig hört maken till, ty nu kommer världens främsta 

idrottstrupp – men intet bifall hördes på grund av att de ’bara’ tog utav sig hatten för överbanditen.”132 

 

Norrskensflamman kan den 6 augusti berätta att de tyska myndigheterna publicerat ett dekret där 

tyskarna bl.a. får reda på ”… att lantarbetare icke får sitta på vägkanterna och intaga sina 

måltider…”
133

 eller att ”… det på murar och hus anbragta antisemitiska inskrifterna måste vara 

avlägsnande fram till olympiaden.”
 134

 Det här menar NF handlar om att ”… olympiadbesökarna 

skall ej med egna ögon få se något av de tyska lantarbetarnas hungerliv, det torra bröd som de 

äter och det kaffesurrogat som de nödgas dricka.”
 135

 Allt detta för att tillfälligt försköna 

Tyskland inför turisternas ögon under deras besök av Olympiaden.
136

 

 

Måndagen den 10 augusti berättar NF att man i den olympiska byn visat en tysk propagandafilm 

som in i minsta detalj visade en soldats utbildning i Tyskland, ”… när slutscenerna återgåvo den 

tyska upprustningen i all dess krigiska prakt reste sig de franska idrottsmännen och flera andra 

nationers representanter demonstrativt upp och lämnade lokalen.”
137

 ”Det är nästan 

ofattbart…”
138

 menar NF ”… att de tyska arrangörerna kunnat hitta på en sådan dumhet som att 

göra propaganda för kriget mitt i olympiska byn, där fred råder mellan alla världens nationer.”
139
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2.4 Jämförelse 

Genom att använda olika uttryck kan tidningarna lägga en positiv eller negativ laddning på 

meningarna och då i slutändan få fram det budskap som man vill få fram utan att kanske öppet 

uttrycka sina åsikter. Aftonbladet talar t.ex. om ”… det tyska rikets mäktige ledare…”.
140

, att 

skriva mäktige i det här fallet kan tänkas handla om att man anser att Tyskland är ett stort 

mäktigt land och att då ledaren för det mäktiga riket med andra ord är mäktig, men personligen 

anser jag att detta är ett ställningstagande att man anser att Hitler är en mäktig man.  

 

Bang skriver i sin artikel från invigningsdagen: ”Hr. Hitler med sitt fina stadion och sin 

monumentala fest må säga vad han vill, men här såg jag ändock dagens mest patetiska syn.”.
141

 

Bang pratar om löparen som kom springande med den olympiska elden och som hon hade 

förväntat sig skulle komma ensam men som inte gjorde det. Hon skriver hur han ändå är dagens 

mest patetiska syn, men att välja att skriva Hitler och hans stadion bara blir överträffad av denna 

löpare pekar på att Bang inte är Hitlers största beundrare, när hon väljer det kraftiga uttrycket 

patetisk. 

 

Norrskensflamman menar att man inte kan låta Tyskland arrangera de olympiska spelen eftersom 

de olympiska idrottarna ”… därigenom ge sitt godkännande åt brutalitet och råhet som bärande 

ideal.”
 142

 Norrskensflamman använder sig också flitigt av värderande uttryck som skall göra att 

svensken som läser tidningen skall inse vilken oseriös tävling som kommer äga rum i Berlin. 

Uttryck som t.ex. ”Nazistiaden” 143 samt ”… olympiadskojet i Berlin…”
 144

 de menar att det mest 

fördelaktiga vore en ”… internationell blockad av den nazistiska reklamolympiaden i 

Berlin…”.
145

 Alla dessa uttryck som har som syfte att förlöjliga olympiaden och få den att vara 

oseriös. 
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När Aftonbladet beskriver Berlin dagarna innan olympiaden väljer de att använda sig av 

metaforer för att måla upp en bekant bild av Tyskland som svenskarna kan relatera till, två 

exempel: ”Leksand pyntar och smyckar sig inte fagrare och intensivare till midsommar än vad 

Sassnitz kråmat upp sig för att hälsa de nordiska ländernas olympiska representanter och turister 

välkomna till Berlin 1936.”
 146

 och det andra exemplet: ”… man får ett intryck av att man susar 

genom Stockholms skärgård från Sandhamn in till huvudstaden – det gäller en sträcka cirka 

halvannan mil här i Berlin – och att varenda villa hade kräftskiva samtidigt…”.
147

 Midsommar, 

finns det en mer härlig högtid för svenskarna och i Dalarna dessutom, exemplet är väl valt om 

man vill ge svensken en mysig bild av Berlin, och finns det något som är mer gemytligt än en 

kräftskiva som dessutom är i Stockholms skärgård! Kan det vara så att man vill påverka 

svenskarna genom att använda kända svenska folkkära metaforer? 

 

Bang skriver med inlevelse och skyr sig inte för att lägga in egna åsikter i sina rapporteringar 

från Berlin, t.ex. skriver hon: ”Efter bara en första rundtur har jag fått ett hakkors på den ena 

näthinnan och de olympiska fem ringarna på den andra men tack och lov ingen tid över att 

försöka få de två symbolerna att gå ihop.” 148 Hon markerar här tydligt att hon inte anser att de 

olika symbolerna på flaggorna och vad de står för går helt hand i hand.  

 

En något chockerande artikel skriver aftonbladet den 4 augusti där de berättar om de nya tyska 

uniformerna som går i vitt, det är dock inte det som är det häpnadsväckande i denna artikel utan 

det faktum att de skriver: ”… alla äro vita utom Hitler som fortfarande är brun över hela sin 

lekamen”
 149

 men sedan lägger han till ”dock är han desto vitare inuti”.
150

 Vad syftar Berco på 

där? Det är sannerligen ett förbluffande uttalande eftersom Hitler redan då hade gjort sig skyldig 

till en hel del brott i Tyskland och som förmodligen de allra flesta var medvetna om.  
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 Hur skildras och förmedlas bilden av det nya Tyskland i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering i samband med olympiaden i Berlin 1936?   

 

Norrskensflammans hela inställning till berlinolympiaden utrycker man tydligt den 17 juli: ”Enär 

det är vår bestämda uppfattning att årets Berlinolympiad är avsedd att bli en bricka i det 

nazistiska spelet att popularisera dagens tyska makthavare, är vi bestämda motståndare till att 

olympiaden går av stapeln i Tyskland.”
 151

 NF menar även att det finns en fara i att svenska 

turister åker ner och ser på de olympiska spelen eftersom en turist enbart är ute efter angenäma 

intryck och av den anledningen menar tidningen att turisterna kommer resa hem och försäkra att 

”… allt är välbeställt, att det råder lugn och en mönstergill ordning…”
152

 NF anser också att 

”[s]åsom gäster vid olympiaden komma de också få se idel behagliga saker. De komma inte ens 

att upptäcka något av den pinsamma förföljelsen mot judarna.”
153

 NF väljer föga förvånande ett 

relativt strängt förhållande till Tyskland eftersom de är en kommunistisk tidning hyser de inga 

varma känslor för nazism och fascism. De menar istället att man skall stödja folkolympiaden i 

Barcelona för att beröva den nazistiska olympiaden en del av den glans som annars kommer 

kastas över ”… våra dagars värsta banditvälde, den nazistiska gangsterregimen i Tyskland.”
154

    

 

Dagens Nyheter är inte alls lika öppna i sitt missnöje mot olympiaden, de uttrycker inte helt 

öppet att olympiaden bör bojkottas ej heller att den inte skall hållas, men ändå märker man att 

speciellt Bang inte anser att allt är guld och gröna skogar med olympiaden. Hon skriver med en 

ironi i sina referat, hon berättar t.ex. om hur hon besökt simtävlingarna och där närvarat när 

Hitler också var där, Bang berättar då om en episod där en liten flicka springer fram och lyckas 

ta ett kort utav Hitler, hon tar sig iväg där ifrån i glädjeskutt hävdar Bang, ”Det hela är en stor 

idyll.”
155

. Ironin kan man ana. I en annan artikel där man också kan ana ironin skriver Bang: ”om 

detta ytterst fredsälskande Tyskland ställt upp hela sin ytterst välutrustade härsmakt att spärra 

vägen, så skulle de inte kunnat hindra mig och hundratusen andra att sitta i stadion klockan 15 
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idag när semifinalen och finalen skulle gå och Jesses timme var slagen.”
 156

 Att kombinera ett 

ytterst fredsälskande Tyskland men en ytterst välutrustad härsmakt är något som inte riktigt går 

ihop utan är ett medvetet ordval för att understryka hur Tyskland inte kan vara både 

fredsälskande och ha en sådan välutrustad krigsmakt samtidigt.  

 

Mr Jones som också skriver för Dagens Nyheter väljer att inte gå lika långt när han skriver om 

olympiaden som Bang men han skriver ändå kritiskt och när han rapporterar om spelens 

avslutning låter det så här: ”Från och med Berlin har så vanvettigt mycket festspel och 

massdanser och massuppvisningar förekommit under veckan att denna den meningsfullaste av 

alla festkvällarna alldeles råkade i skuggan.”
157

 Det har alltså varit för mycket festspel och man 

kan här se hur han sträcker sig till att använda uttrycket vanvettigt som en beskrivning på den 

mängd festspel som förekommit under olympiaden.  I de flesta fall väljer dock Mr Jones en mer 

lugn framtoning mot Tyskland än Bang, han väljer inte de mest häpnadsväckande uttryck helt 

enkelt. 

 

Vad gäller Aftonbladets rapportering från olympiaden är både O’Kay och Berco fördelaktiga i 

sina ordval gällande Tyskland samt Hitler. Berco väljer att kalla Hitler för vit inuti och O’Kay 

väljer att likna Berlin vid folkkära svenska liknelser. O’Kay skriver att, tyskarna vill ange tonen 

för kommande släktled med sin rörande omsorg av samtliga gäster, uttalandet blir något färgat av 

att använda ord som rörande. O’Kay skriver också: ”… hur intensivt tyskarna arbetat här – med 

vilken hängivenhet och kärlek de tagit itu med uppgiften att skapa ett hem för deltagarna…”
158

 

Väl valda ord om man vill uttrycka sitt stöd för tyskarnas insatser. O’Kay skriver också att man 

böjer sig ”… obetingat, för ett stort och mäktigt folks önskan att åstadkomma en helgjuten 

sportfest…”.
159

 Här har vi beskrivningen av det tyska folket igen, ett stort och mäktigt folk.         

  

 

 

                                                 
156 Dagens Nyheter 4/8 1936, Bang 
157 Dagens Nyheter, 17/8 1936, sid. 11, Mr Jones 
158 Aftonbladet 9/7 1936, sid. 4, O’Kay  
159 Ibid, 1/8 1936, sid. 8, O’Kay  



  

   30 

 

3 Konklusion 

Målet med den här studien är att undersöka hur de tre svenska tidningarna skrev om Tyskland i 

samband med berlinolympiaden 1936. Genom att undersöka de tre tidningarnas 

nyhetsrapportering vill jag ta reda på om den bild som ges av Tyskland är likadan för alla 

tidningar eller om det är möjligt att se skillnader. Detta har jag tänkt göra genom följande 

frågeställning:   

 

 Hur skildras och förmedlas bilden av det nya Tyskland i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering i samband med olympiaden i Berlin 1936?  

 

De tre tidningarna har olika syn på Tyskland, den Norrskensflammans bild ger av Tyskland är 

inte positiv, de menar att olympiaden bör bojkottas därför att man inte vill kasta någon glans 

över vad man väljer att kalla ”… våra dagars värsta banditvälde, den nazistiska gangsterregimen 

i Tyskland.”
160

 

 

När det gäller DN är det inte alls ett lika tydligt missnöje som i NF som uttrycks men det är 

möjligt att urskilja en hel del kritik i de artiklar som de skriver även om det mest är Bang som 

står för det mesta av kritiken är det även till viss del av andra skribenter i DN. Bang använder sig 

av ironin för det mesta för att framföra sin bild av Tyskland, kritiken finns där men inte helt 

öppet. 

 

Aftonbladet visar sitt stöd till Tyskland relativt tydligt, man använder sig gärna av positivt 

laddade uttryck och värderingar för att understryka att Tyskland är ett stort land och ett mäktigt 

folk. Här säger man det till och med helt öppet när de pratar om att olympiaden kanske är en 

aning överorganiserad men man böjer sig dock ”… obetingat, för ett stort och mäktigt folks 

önskan att åstadkomma en helgjuten sportfest…”.
161

 

 

Det finns alltså en relativt stor skillnad mellan de olika tidningarnas bild av Tyskland. 

                                                 
160 Norrskensflamman, 17/7 1936, sid. 3, Okänd 
161Aftonbladet, 1/8 1936, sid. 8, O’Kay  
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